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Α.ΚΑΡΙΙΝ!ΚΟΛΑΣ

Σύντομη περίληψη

Μια από τις κυριότερες προκλήσεις γω την ευρωπαϊκή προοπτική της περιφερειακής

ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης. καθώς και της πολιτικής συνοχής και σταθερότητας στο

εσωτερικό της Ε.Ε., συνίσταται στη δημωυργία πραγματικά κοινών και ολοκληρωμένων

δομών συνεργασίας, οι οποίες θα προορίζοντα ι να διαχεψιστούν προγράμματα που

εκπονούνται και εφαρμόζονται από κοινού.

Το κύριο ενδιαφέρον της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επικεντρώνεται στην

ανπμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων της διασυνορωκής περωχής των νομών

Έβρου (Ελλάδα), Ανδριανούπολης (Τουρκία) και της περιφέρειας του Χάσκοβο

(Βουλγαρία),μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διασυνοριακής

συνεργασίας ( 40 κεφάλαω).Η εργασία ακολουθεΙ εν συντομία, την εξής δομή: Στο 10
κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των παραγωγικών κλάδων και των βασικών χαρακτη- ριστικών

του νομού Έβρου, ενώ παράλληλα εντοπίζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητές του. Στο 20
κεφάλαιο επιχεψείται μια αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών στο επίπεδο της

Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., αλλά και του νομού Έβρου. Στο 30 κεφάλαιο, αρχικά αναφέρονται

κάποια ενδεικτικά παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο,

καθώς και τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία μετέχουν οι τρεις χώρες (Ελλάδα,

Τουρκία, Βουλγαρία), ενώ στη συνέχεια εξετάζονται οι δυνατότητες συνεργασίας στη

διασυνοριακή περιοχή. Τέλος, όπως προαναφέραμε, στο 40 κεφάλαω παρατίθενται η δομή

και τα μέτρα-δράσεις του προτεινόμενου προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας για

την περωχή μελέτης.

Abstract

One of the biggest chaJenges for the european perspective of regional deveJopment and
integration, as weH as the politicaJ cohesion and stabiIity inside the EU, consists οη

constituting reaJy common and integraJ structures of cooperation, which WΊH be
predestinated to administrate common apJied programs.

The main consem of this diploma work focuses οη deaJing with development problems
ίη the frontίer areas of the regions of Evros (Greece), Edirne (Turkey) and Haskovo
(ΒυΙμΓίθ), within the constitution of an integraI program of cross border cooperation(4d

,

chapter). Τhe work has the foJlowing structure: Τhe Ι οι chapter embraces an analysis ofthe
produetive sections and the basic characteristics of the province of Evros, while at the
same tίme the deveJopment perspectives are Jocated. The 2nd chapter undertakes a
consideration of the poIicy for deveJopment, ίη both IeveIs of circumference of Eastem
Macedonia and Thrace and province of Evros. The 3"1 chapter, incIudes exampJes of cross
border cooperation ίη the european teπίtory, as weJl as the programs of cooperation, ίη

which the three countries (Gτeece, Turkey, Bulgaria) participate, foJlowed by an
examination of the perspectives for cross border cooperation ίη the territory. FinalIy, as we
said before, the 4d1 chapter contains the structure and the measures - actions ofthe proposed
program for cross border cooperation ίη the territoιy.

Λέξεις κλειδιά

Ανάπτυξη, σύνορα, συνεργασία, συνοχή, σταθερότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία
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Εισα ' : Διασuνοριακή σuνεργασία στη νοτιοανατολική Εuρώπη:

εuκαιρίες & προκλήσεις

Οι παραμεθόριες περιοχές της ευρωπαικης επικράτειας και της νοτιοανατολικής

Ευρώπης ειδικότερα, ήταν για πολλά χρόνια αποκομμένες από τις πρωτεύουσες και από τα

κέντρα αποφάσεων και αποτελούσαν συχνά ένα «σύμβολο)) διάσπασης της γηραιάς

ηπείρου, στο επίκεντρο των εδαφικών διενέξεων που τη δίχαζαν κατά καιρούς. Το

ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνετέλεσε στην άρση αυτής της αρνητικής και προβληματικής

εξέλιξης. Η κατάργηση των συνόρων στο εσωτερικό της Ε.Ε., η ελεύθερη κυκλοφορία και

διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς και οι πολυσύνθετες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες στη

νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως η Phare, η I.S.P.A., η Sapard, το Σύμφωνο Σταθερότητας.

τα ΠΡOενταξtαKά προγράμματα, σε συνδυασμό με την πτώση των κομμουνιστικών

καθεστώτων, προσέφεραν στις παραμεθόριες περιοχές των Βαλκανίων νέες ευκαφίες για

συνεργασία πέρα των εθνικών τους συνόρων.

Τα Βαλκανικά κράτη, αποτελούν μικρές χώρες με μεγάλη συνοριακή γραμμή μεταξύ

τους. Iδtαίτερα η Ελλάδα, έχει συνολικό μήκος συνόρων με τις γειτονικές της χώρες

περίπου 1000 χλμ. Στο παρελθόν, αυτά τα σύνορα αποτελούσανένα ιδεολογικό «τείχος»

μεταξύ Ανατολήςκαι Δύσης, κάτιτο οποίο άλλαξετη δεκαετία του "90, όταν με την πτώση

του υπαρκτού σοσιαλισμού ανοίχθηκαν τα μέχρι τότε ερμητικά, από πολιτικής και

οικονομικής απόψεως, κλειστά σύνορα και οι πρώην σoσtαλιστΙKές χώρες βρέθηκαν να

«παλεύσυγ)) γtα να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους βήματα dra πλαίσια της οικονομίας

της ελεύθερηςαγοράς.

Ένας παράγοντας που αυξάνει τη διεθνική σημασία των συνόρων αυτών είναι η

παρουσία της Ελλάδας στην Ε.Ε., καθώς και η προοπτική της ένταξης κάποιων

Βαλκανικών χωρών σε αυτήν. Γtα τα Βαλκάνια, τα οποία χαρακτηρίζονταιαπό μικρές

εγχώριες αγορές, από ελλ1Πή δtασυνOριαKή υποδομή και από πολύχρονες πολιτικές

εντάσεις και δtαφoρές. η πλήρης εξουδετέρωσητης μέχρι πρότινοςεπίδρασηςπου είχε ο

όρος σύνορα στις πολιτικέςκαι οικονομικέςδιμερείςσχέσειςτωνΒαλκανικώνκρατών, θα

μπορούσε να ωφελήσειτην συνεργασία,την αλληλεπίδρασηκαι την ανάπτυξη των παρα

μεθόριων,και όχι μόνο, περιφερειώντους(βλ. Kotios 2003).
Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη δtασυνOριαKή συνεργασία είναι καθοριστικός. Είναι

απόλυτα κατανοητό πως ο ιδιωτικός τομέας δεν αποτελεί μόνο μια πολύ σημαντική πηγή

πλούτου και ανάπτυξης, αλλά και έναν παράγοντα πουπροωθεί, μέσω των επενδύσεων και

των εμπορικών συναλλαγών, την πολιτική σταθερότητα μεταξύ γειτονικών κρατών. Το

διασυνοριακό εμπόριο και οι επενδύσεις, δημιουργούν δεσμούς μεταξύ των χωρών και

κοινά οικονομικά ενδιαφέροντα, επιτυγχάνοντας την εφήνη και την σταθερότητα στην

περιοχή. Το διασυνOρtαKό εμπόριο και ΟΙ επενδύσεις των επιχεφήσεων χρειάζονται και

απαιτούν υποστηρικτικές πολιτικές, καθώς και ένα κατάλληλο πλαίσω δράσεων, το οποίο

παράλληλα με τα οικονομικά προγράμματα ανασυγκρότησης στις Βαλκανικές χώρες, θα

μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των διασυνοριακών επενδύσεων και του

εμπορίου, όπως επίσης και να βοηθήσει την προώθηση και την ολοκλήρωση της αγοράς

της περιοχής και την βελτίωση της επιχεψηματικής συνεργασίας(βλ. Kotios 2003).
Εξάλλου, η διασυνOρtαKή συνεργασία, πέιχι από το επίπεδο της τοπικής και περιφε

ρεtαKής διοίκησης, δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την ανάπτυξιι συνεργασιών σε

επιχειρηματικό επίπεδο. Στις συνOρtαKές περωχές, η επιχεψηματική συνεργασία τείνει

να είναι μtα φυσική και αυθόρμητη μορφή συνεργασίας, οδηγούμενη από την αγορά και τη
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δυνατότητα επίτευξης σημαντικών οικονομικών ωφελειών. Σε όρους στόχων

περιφερειακής ανάπτυξης η συνεργασία μπορεί να ανοίξει νέες και μεγαλύτερες ευκαφίες

οικονομικής ανάπτυξης μέσα από μια συνδυασμένη χρήση των ενδογενών πόρων των

διασυνοριακών περωχών. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να συνεισφέρει στην

εviσχυση της οικονομικής βάσης μιας περιοχής να εμβαθύνει στις προοπτικές για

ανάπτυξη και βελτιωμένο ανταγωνισμό και να βοηθήσει στην πρόσβαση και ανάπτυξη των

επιχεφήσεων, μέσα από πρακτικές μορφές συνεργασίας σε μεγαλύτερες αγορές (εθνικές

δυτικοευρωπαϊκές διεθνείς). Ειδικότερα, η διαπεριφερειακή-διασυνοριακή συνεργασία,

δύναται να λειτουργήσει σαν ένας πρακτικός μηχανισμός για να ξεπερα- στούν

προβλήματα των επιχεφήσεων που σχετίζονται με τις οικονομικές συνθήκες που

επικρατούν στις διασυνοριακές περιοχές καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των

επιχεφήσεων.

Με τη διεύρυνση της Ε.Ε. τίθεται μια νέα πρόκληση για τις παραμεθόριες περιοχές της

Ελλάδας όπως και για τις γειτονικές περιφέρειες των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της

Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Οι τρεις χώρες καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι η

δημωυργία προγραμμάτων συνεργασίας κατά μήκος των συνόρων τoUζ, μπορεί να τις

προετοιμάσει σωστά για αυτή τη σημαντική γεωπολιτική μεταβολή στην Ευρώπη.

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των

αναπτυξιακών προβλημάτων της διασυνοριακής περωχής των νομών Έβρου (Ελλάδα),

Ανδριανούπολης (Τουρκία) και της περιφέρειας του Χάσκοβο (Βουλγαρία). Το πρόγραμμα

διαπεριφερειακής· διασυνοριακής συνεργασίας (40 κεφάλαιο), που προτείνεται, για την

περιοχή, μπορεί να την βοηθήσει ουσιαστικά και, με τη στήριξη της Ε.Ε. και των κρατικών

φορέων, να την οδηγήσει στο ζητούμενο της οικονομικοκοινωνικής ανάκαμψης και της

ομαλής ένταξής της στο νέο διεθνές περιβάλλον, ξεπερνώντας τις διαφορές που

παρατηρoύvται, στην κουλτούρα και τη γλώσσα, καθώς και στα δωικητικά και νομικά

συστήματα των τριών χωρών. Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να επισημάνουμε ότι ο

αντικειμενικός σκοπός της εργασίας δεν περιορίζεται στην οικονομική ανάπτυξη, σε

πρώτο βαθμό, του νομού Έβρου και σε δεύτερο βαθμό, των γειτνιάζουσων, σε αυτόν,

περιοχών, αλλά απεναντίας επιδιώκει και τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και

σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από

τη σύσφιξη των σχέσεων των τριών λαών, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη στενή

συνεργασία.

Η διάρθρωση της εργασίας δίδει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει, εκτός

των άλλων, το σύγχρονο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και το ρόλο που δύναται

αυτή να έχει στις επιδιώξεις των παραμεθόριων περιοχών των ευρωπαϊκών χωρών για

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στη συνέχεια, παρατίθεται μια συνοπτική εικόνα για το

κάθε κεφαλαίο ξεχωριστά.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίδεται η υφιστάμενη εικόνα του νομού Έβρου, τόσο σε επίπεδο

ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών, όσο και σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικής κατάστασης

ενώ παράλληλα εντοπίζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητές του. Το κεφάλαιο αυτό, στην

ουσία, καλύπτει την ανάγκη για αναγνώριση και διασαφήνιση της υπάρχουσας Kατά~

στασης του νομού, προβαίνοντας όμως, όχι μόνο στην παράθεση πρωτογενών και

δευτερογενών δεδομένων, αλλά ακολούθως και στην αξιολόγηση της γενικότερης ανα

πτυξιακής εικόνας και των αναγκών του νομού.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο πρώτο κεφάλαιο αποτελούν τη βάση του δεύτερο"

κεφσ.λαίο", στο οποίο επιχεφείται η αξιολόγηση των πολιτικών που σχεδιάστηκαν και

εφαρμόστηκαν σε επίπεδο Περιφέρειας A.M.~Θ. και νομού Έβρου, τα τελευταία χρόνια. Η
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Β' Κ.ΗΣ. και της πορείας του Ιnteπeg 11 και του

Phare-CBC για την προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 σε επίπεδο Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θεωρείται σκόπιμη προκειμένου να αποκτηθεί μια

συνολική εικόνα για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών πολιτικών στην

ευρύτερη περιοχή του νομού Έβρου, καθώς και των επιπτώσεων-επιδράσεων που αυτά

είχαν στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας και του νομού. Τέλος, γίνεται μια

σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριοπκών και των αξόνων προτεραιότητας του

31)t1 Κ.Π.Σ. και του Π.Ε.Π. Α.Μ.-Θ, με στόχο την κατανόηση-διασαφήνιση των πολιτικών

που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και την

αξιοποίησή τους στο 40 κεφάλαιο (προτεινόμενα μέτρα και δράσεις).

Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά αναφέρονται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα διασυνο

ριακής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των

εμπεψιών, των δυνατοτήτων και των αναπτυξιακών ευκαιριών που τα Κοινοτικά και τα

διακρατικά προγράμματα συνεργασίας μπορούν να προσφέρουν στις μεθοριακές περιοχές

των ευρωπαϊκών χωρών. Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά και στα προγράμματα και

τις συμφωΎίες συνεργασίας, στις οποίες μετέχουν οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Τουρκία,

Βουλγαρία). Στη συνέχεια, έπειτα από μια σύντομη αναφορά για το επίπεδο της κοινωνικο

οικονομικής κατάστασης του Xάσιcoβo και της Ανδριανούπολης, εντοπίζονται οι

συσχετίσεις και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ Έβρου-Χάσκοβο-Ανδριανούπολης, καθώς και

οι δυνατότητες διαπεριφερειακής-διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τους. Η έκταση του

κεφαλαίου, οφείλεται στην ανάλυση πολλών διαφορετικών ζητημάτων που σχετίζονταΙ,

άμεσα ή έμμεσα, με τη διαπεριφερειακή-διασυνοριακή συνεργασία και τα οποία θα

παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας και των αξόνων

προτεραιότητας του σχεδίου δράσης στο επόμενο κεφάλαιο.

Στο τέταρτο, και τελευταίο, κεφάλαιο, επιχειρείται αρχικά η διαμόρφωση του πλαισίου

λειτουργίας του σχεδίου δράσης, όπως είναι ο καθορισμός του σκοπού και των στόχων του

σχεδίου, καθώς και η δημιουργία της διαχειριστικής αρχής του. Στη συνέχεια και με βάση

τους στόχους που έχουν τεθεί, προτείνονται μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας,

βασιζόμενα κυρίως στις ανάγκες του νομού Έβρου έτσι όπως εντοπίστηκαν στο Ι ο

κεφάλαιο, με αποκλειστικό γνώμονα, όμως, το κοινό συμφέρον των τριών περιοχών.

Παράλληλα, προσδιορίζονται και οι πιθανές επιπτώσεις που τα μέτρα αυτά, ενδεχομένως,

να επιφέρουν στη διασυνοριακή περιοχή. Ακολούθως, προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα

προτεραιότητας για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, ενώ τέλος γίνεται η

αξιολόγηση του σχεδίου και των μέτρων του, μέσω της εξαγωγής κάποιων συμπερα

σμάτων.

3
ΠροοπηΚΕΣANAΠ1ΎaHΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑ[ΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

Ι

1
]

Ι

Ι" ΚΕΦΑΛΑΙΟ: YπάΡΧ01Jσα κατάσταση νομοιί Έβρο\)

Στο παρόν κεφάλαιο δίδεται η υφιστάμενη εικόνα του νομού Έβρου, τόσο σε επίπεδο

ποσοτικών και ποωτικών μεγεθών, όσο και σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης. Τα στοιχεία που παρατίθεvrαι με μια διαχρονική παρουσίαση έχουν σαν

στόχο να αποτελέσουν τη βάση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια (20 κεφάλαιο )με

σκοπό, την αξιολόγηση των πολιτικών που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε εΟνικό,

περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια.

Ι .1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο νομός Έβρου με πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη καταλαμβάνει το

βορειοανατολικό ακραίο τμήμα της χώρας. συνορεύει ανατολικά με την Τουρκία, και

βόρεια με την Βουλγαρία. Είναι ένας από τρεις νομούς της Θράκης και δωlκητικά

εvrάσσεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία έχει δύο

διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδωικήσεις, της Ροδόπης - Έβρου και της ΞάΎθης

Καβάλας- Δράμας.

Έχει συνολική έκταση 4.242.000 τετρ. χλμ. και καλύπτει το3,2% της συνολικής

έκτασης της χώρας. Ο νομός αποτελεί την ανατολική πύλη της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολή και έχει σαν όρω με την Τουρκία τον ποταμό

Έβρο.

1.2. Ι1ΛΗθΥΣΜΟΣ

Ο πλη()υσμός του νομού ανέρχεται σε 149.354 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή

πλη()υσμού της ΕΣΥΕ το 2001. Ο νομός Έβρου σvyKεντpώνει ποσοστό 1,2% του

συνολικού πλη()υσμού της χώρας με τάση μείωσης αφού έχει υψηλό ποσοστό φυσικής

μείωσης του πληθυσμού. Η υπεροχή των γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους ήταν -2, Ι 8 τα

έτη 1997 και 1998, με μέσο όρο Α,Μ.-Θ. το 0,96 και μ.ό. χώρας 0,22. Ο νόμος

κατατάσσεται στην 35 θέση στο σύνολο των 52 νομών στον άξονα της φυσικής αύξησης

του πλη()υσμού.

Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού του νομού αυξομειώνεται τις τελευταίες

δεκαετίες καιπω σvyKεKpιμένα την περίοδο 1971-8 Ι ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 6,63%,
την περίοδο 1981-91 υπήρξε μείωση της τάξεως του 3,19%, ενώ την περίοδο 1991-2001
αυξήθηκε κατά 3,8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού την περίοδο 1971
81 για τη χώρα ήταν 11,090/0 και για την περιφέρεια Α,Μ.-Θ. 6,15%. Η χρονική περίοδος

1981-91 ήταν πτωτική όσον αφορά την πληθυσμιακή αυξομείωση με μεγέθη που

παρουσίασαν σχετική μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Αναλυτικότερα, η

χώρα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,33% και η περιφέρεια Α,Μ.-Θ. μείωση 0,82%.
Η Θράκη και ειδικότερα ο νομός Έβρου αvrιπροσωπεύει ολοένα και μικρότερο τμήμα του

συνολικού πληθυσμού της χώρας, και η πλη()υσμιακή πυκνότητα του νομού (33,89 άτ./τ.

χλμ.) είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Θράκης (40,29 άτ./ τ. χλμ.) και έναντι της

χώρας (77,75 άτ./τ. χλμ.).

Ο αστικός πλη()υσμός. που ανερχόταν στο 36,87% του συνολικού πληθυσμού του

νομού το 1991, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κα ι το 200 Ι. Η εξέλιξη του πληθυσμούστα

μεγάλα αστικά κέντρα του νομού Έβρου την περίοδο 1991-2001 ήταν θετική για την
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΝΟΜ()Υ ΈΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη κατά 2,33% και θετική και για την Ορεστιάδα κατά μία μονάδα.

Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι αΤ.Α. του νομού εμφανίζουν αρνητική πληθυσμιακή τάση.

Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 43,27% του συνολικού πληθυσμού και

παρουσιάζει πτώση σε σχέση με το 1981 και το 1991, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός

οριακά αυξάνεται και ανέρχεται στο Ι 9,86% του συνόλου

Π: Ι. Ι. Απογραφές πληθυσμού & μέσος ετήσιος ρυθμός

,Γι-1~iiii~iiίiiii1Z~iiii~=t
,

1971 1981 1991 2001 1971·1981 1981·1991 1991·2001

Ν. Έβρου 138.988 148.486 143.752 149.354 0,66 -0,32 0,38

Δ. Αλε ανδρσύπολη 29.935 39.702 41.860 52.720 2.66 0.53 2.33

Ι
Δ. Νέα Βύσσα 9.513 10.150 8.968 8.184 0.65 -123 -0.91
Δ. Διδυ οτεί ου 21.622 20.857 19.540 18.998 -0.36 -0.65 -0.28
Δ. Κυπ ίνου 3.742 3.743 3.478 2.915 0.00 -0.73 -1.75
Δ. Μετα άδων 7.063 6.728 5.777 4.486 -0.48 -1,51 -2.50

ΓΔ. Ο εστιάδα 17.637 20.297 19.669 21.730 1.41 -0.31 100
Δ. Ορφέα 7.799 7.296 6.905 6.146 -0.66 -0.55 -1.16
Δ. Σου λίου 9.570 8.754 8.191 7.519 -0.89 -0.66 -0.85
Δ. Τ αιανούπολ 3.343 3.461 3.390 3.335 0.35 -0,21 -0.16

Ι
Δ. Τ ώνου 9.977 8.951 8.706 6.656 -108 -028 -265
Δ. Τυ ερού 5.161 4.616 4.188 4.103 -1.11 -0,97 -0.20
Δ.Φε ών 10.614 11.060 9.997 9.839 0.41 -1.01 -0.16

Δ.Σα οθράκης 3.012 2.871 3.083 2.723 -0.48 0.71 -1,23

ΠηΥή:ΑΠΟΥραφέςΕΣΥΕ 1971, 1981,1991,2001.

Στο παρακάτωδιάγραμμαβλέπουμετη διαμόρφωσητου οικιστικούδικτύουτουvoμού

στο επίπεδοτης Περιφέρειας,με κέντρο Ι Ου επιπέδουτην πόλη της Κομοτηνής.

D

U

D

Ι

J
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Α.ΚΑΡΑΝΤΚΟΛΑΣ γΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΙΆΣΗ ΝΟΜ()Υ ΈΑρ()γ

Δ: Ι. Ι. Διάρθρωση του οικιστικού δικτύου του ν. Έβρου σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Εξ .. Ρ ..ημi .... Iιi .... , ..
40" ".. , .. i40"

Εξ.. ρ .... ,.έΗΙ ιιιέ .... , ..
Jo" " .. ι ..Ιδο"

Εξ.. ρ .... ,.ι .... ιιιι .... , ..
10" " .. ι ..Ιδο"

Ilηγή: Ιδία επεξεργασίααπό Υπ. Περιβάλλοντος,Χωροταξίας& Δημοσίων Έργων

(2002)

1.3. ΟΙΚΟΝΟΜιΚΉΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(Λ.Ε.Π.,ΕΙΣΟΔΗΜΑΚ.Α.)

Ο νομός συνεισφέρειτο 1,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, από

το οποίο το ιι.ι προέρχεται από τη γεωργία (3
η
υψηλότερη αναλογία στη χώρα). Με κατά

κεφαλήν προϊόν 3,79 εκατ. δρχ. (Ι 00: στην κατάταξη των νομών) ή Ι 04% του μέσουόρου

της Ελλάδος, η θέση του ως προς το μέσο της χώρας σε διάστημα μιας lΟετίας

βελτιώθηκε σημαντικά (78% το 1990). Οι κάτοικοι του νομού καταναλώνουν το 83% του

οικιακού ρεύματος του μέσου έλληνα και τους αναλογούν 22 αυτοκίνητα ανά 100
κατοίκους (μέσος όρος χώρας 28),με δηλωθέν εισόδημα 1,22 εκατ. δρχ. ανά

φορολογούμενο το 1999 (80% του μέσου όρου της Ελλάδος) και καταθέσεις 1,3 εκατ.

δρχ. ανά κάτοικο το 1998. Οι κάτοικοι του πλήρωσαν το 1997 κατά μέσο όρο για άμεσους

φόρους 93 χιλ. δρχ., έναντι μέσου όρου για τη χώρα 253 χιλ. δρχ.

Το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο είναι 1,22 εκατ. δρχ. σε σχέση με το μέσο όρο που

είναι 1,52 και ο νομός καταλαμβάνει την 16 θέση σε σχέση με το σύνολο των νομών

(Στοιχεία 1999).
Σε επίπεδο της οικογένειας ο μ.ό. ατόμων ανά οικογένεια είναι 2,48, το συνολικά

δηλωθέν εισόδημα είναι 144.127.590 δρχ., ενώ το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα

αγγίζει τα 2.739.443 δρχ. με σχετική βαρύτητα 83,91 με βάση της χώρας τοlΟΟ.

Επίσης, οι αποταμιευτικές καταθέσεις ανά άτομο αγγίζουν το 1,29 εκατ. δρχ., σε σχέση

με το μ.ό. 1,57 και ο νομός βρίσκεται στην 21
η
θέση συνολικά. Οι αποταμιευτικές

καταθέσεις ως συνολικό μέγεθος συμμετοχής στη χώρα είναι 1%.
Οι άμεσοι φόροι ανά κάτοικο είναι 93 χιλ. δρχ., με μ.ό. 253 χιλ. δρχ και 24η θέση στο

σύνολο της χώρας.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλήν άγγιξε τα 3.795.100 δρχ. το 1998,
ποσοστό Ι 04% κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., με μ.ό. χώρας:3,64 εκατ. δρχ. . Η θέση του νομού
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Α.ΚΑΡΑΝΊΚ()ΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝΟΜΟΥ ΕΒρ(ιγ

, , εικτε, ευημεριας

1994 1996

Κατά κεφαλή ηλεκτρικόρεύμα 735 867
(KWH)

Επιβατικά αυτοκίνηταΙ Ι 000 132 151
κατοίκους

Τηλέφωνα Ι Ι 000 κατοίκους 408 444

Κατά κεφαλή καταθέσεις 875,000 1.152,800

Γιατροί Ι Ι 000 κατοίκους 3, Ι 3,2

Κατά κεφαλή φόροι 45,670 70.300

Κατά κεφαλή δηλωθέν 450.400 715.300
εισόδημα

Κατά κεφαλή νοσοκομειακές 2.5 2.8
κλίνες 11 000 άτομα

όσοναφοράτο κατά κεφαλήνΑ.Ε.η σε σύΥκριση με τους 52 νομούς είναι αρκετά υψηλή

και βρίσκεται στην Ι Οη θέση.

Οι πληρωμές ΠΡΟΥραμμάτων δημοσίων επενδύσεων την 5ετία Ι 992-96 ανήρθαν σε

60.939 εκατ. δρχ. το οποίο αvτιστoιx.εί σε 27,2% των συνολικών πληρωμών της

περιφέρειας.

1112Δ'

Ι

]
τ, Δρχ,)1994 ('ΑΕΠ. λαδ .

να υτικη κ ικη κατανομη . του νομου το σεεκα

ΠρωτC>'tενιiς Ποaό DοaΟ(J:'fό ."
ΓεωΡΥία,Κτηνοτροφία, 62.856 0.334

Δάση, Αλιεία

Ορυχ.εία 438 0,002
Δε1n'ερογενής

Μεταποίηση 18.317 0.097
Ηλεκτρισμός·ΦωταέΡΙ0 1.586 0.008
Κατασκευές 23,909 0,127
Τοιτο:ν:ε.ής

Μεταφορές- Επικοινωνίες 8.584 0.046
Εμπόριο 20,050 0,107
Τράπεζες 4.518 0.024
Κατοικία Ι Ι.761 0,063
Δημόσια Διοίκηση - 11.249 0,059

Ασφάλεια

γΥεία • Εκπαίδευση 12.316 0,065
Διάφορες υπηρεσίες 12.485 0.066
Σύνολο 188,069

ΙΊl3Α λ

ΠηΥη. «ΣτρατηΥΙΚΟ σχεδΙ0 αναπτυξης ν. Έβρου, Α φαση»,2000

Ι

J

j
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Α.κΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

1.4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΛΣΗΝΟΜΟΥΈΗΡΟΥ

Ι

Ι

J

j

J

J

Ο ενεργός πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 52.086 ενώ οι απασχολούμενοιείναι

48.100 (1991). Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης για

την περίοδο (1991-97) παρουσίαζε φθίνουσα πορεία, όπως και ο πληθυσμόςτου νομού.

Το ποσοστό των απασχολούμενωνστην μεταποίηση ήταν 11.7% (1991) στο νομό, σε

σύγκριση με 19,2% συνολικά της χώρας.

Τα συγκριτικά στοιχεία της απασχόλησης στη μεταποίηση σε σχέση με τη χώρα

δείχνουν ότι παρόλο που υπάρχει μια συνολική σε επίπεδο χώρας αύξηση της

απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης από το 1971 έως το 1991, αυτή η αύξηση

γίνεται εμφανέστερη σε επίπεδο νομού. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των

απασχολούμενων στη μεταποίηση παρουσίασε άνοδο από 6,1% το 1971 σε 11,7% το

1991. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη χώρα ήταν 1971: 17,5% και 1991: 19,2%. Οι

δημιουργηθείσες νέες θέσεις εργασίας την περίοδο 1982-90 ήταν 3.937.
Επιπλέον, την περίοδο Ι 993-97 είχαμε στην περιφέρεια πτώση της απασχόλησης

συνολικά με τους άνδρες να προηγούνται στην αρνητική αυτή τάση με -4,39% και τις

γυναίκες να ακολο1>θούνμε -3,17%.
Όσον αφορά τη μεταβολή της απασχόληση κατά θεματικό πεδίο την περίοδο 1993-97

σε επίπεδο περιφέρειας Α.Μ.-Θ., είχαμε υψηλό προσανατολισμό προς τον πολιτισμό,

αθλητισμό, ΜΜΕ &Επικοινωνίες της τάξεως του 22,5%, και στην οικονομία και

Διοίκηση κατά 14,6%. Ακολουθούν τα παιδαγωγικά επαγγέλματα με 6,8%, οι τεχνικές

δραστηριότητες και μεταφορές με 5,5% και τέλος η πληροφορική, ο τουρισμός και οι

αγροτικέςδραστηριότητεςμε 4,6%, 3,9%, καιl ,5% αντίστοιχα.

Επίσης, τα στοιχεία της περιφέρειαςαποτυπώνουντην εργασιακή κατανομή ως εξής:

Το 40,1 % των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 17,9%, στον

δευτερογενή τομέα και το 42,1 % στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά

ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Τα τελευταία χρόνια και συγκεκρψένα

την περίοδο Ι 993-97 παρατηρείται μια σαφής τάση ενίσχυσης του τριτογενή τομέα και

μείωσηςτου πρωτογενή,ενώ ο δευτερογενήςτομέαςπαραμένειπερίπουστο ίδιο επίπεδο.

1.5. ΑΝΕΡΓΙΑ

Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία

χρόνια (1991-98) παρουσιάζεταιφθίνουσα όπως και ο πληθυσμός της Περιφέρειας, ενώ

το μέσο ποσοστό της ανεργίας για το 1998 κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα του

αντίστοιχου εθνικού.

Η ανεργία στο Νομό μειώθηκε κατά 2 μονάδες σε διάστημα ενός έτους, στο Ι 5% τον

Δεκέμβριο 1998.
Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9,8% για την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. και 11,1% σε εθνικό

επίπεδο. Η κατάταξη του νομού στον άξονα της ανεργίας είναι 28η θέση, σε σχέση με

τους 52 νομούςτης χώρας.

Είναι αξιοσημείωτονα αναφέρουμετα ποσοστά ανεργίαςσε σχέση με το μορφωτικό

επίπεδο στην περιφέρεια. Τα μεγαλύτεραποσοστά ανεργίαςπαρουσιάζονταιστα άτομα

με Γυμνασιακήεκπαίδευσημε ποσοστόανεργίας16,4%, ακολουθούνσε επίπεδο δεικτών
ανεργίας οι απόφοιτοι σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης με ποσοστό Ι 5,3% και ακολουθούν

τα άτομα με απολυτήρωμέσηςεκπαίδευσηςμε 14,1 %. Μηδενική ανεργία παρουσιάζουν
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Α.ΚΑΡΑΝ'ΚΟΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΛΣτΛΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, οι οποίοι είναι και σημαvrικά ολιγάριθμοι. Στις

χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης δεν παρουσιάζεται υψηλή ανεργία με δείκτες

ανεργίας για τα άτομα που κατέχουν απολιιτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης, οι οποίοι

αποτελούν και την πλειοψηφία, 6%. Αυτοί που τελείωσαν τα στοιχειώδη καθώς και αυτοί

που δεν πήγαν σχολείο παρουσιάζουν ανεργία της τάξης του 3,3% και 7,8% αvrίστοιχα.

Ενδιαφέρον για εστίαση παρουσιάζουν τα στοιχεία της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την

ανεργία κατά ομάδα ηλικιών και σί: σχέση με το φύλο, όπου υψηλούς δείκτες αΎεργίας

παρουσιάζουν οι γυναίκες ηλικίας 20-24 με 42,2%, και 15-19 ετών με ποσοστό ανεργίας

32,3%. Ακολουθούν οι άνδρες ηλικίας 15-19 με 25%, ενώ οι άνδρες 2024 ετών

παρουσιάζουν ποσοστό αΎεργίας 20,2%. Γενικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε

αξιολογώvrας τα στοιχεία, ότι όσον αφορά το φύλο οι γυναίκες προεξέχουν στους δείκτες

της αΎεργίας, ενώ ηλικιακά, με εξαίρεση την ηλικία τωνΙ4 ετών, τα άτομα από 20 έως 24
ετών αντιμετωπίζουν Ε'ντονότερα το πρόβλημα της ανεργίας.

1.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όσον αφορά το νομό Έβρου ειδικότερα, οι μαθητές γυμνασίων - λυκείων/ 1000
κάτοικους ήταν 67 το 1998, σε σύγκριση με το μ.ό. της χώρας που είναι 69 και

κατατάσσεται στην 22 θέση σε σχέση με τους 52 νομούς. Οι μαθητές δημοτικού! 1000
κάτοικους είναι 62 με μ.ό. χώρας 61 και θέση στη συνολική κατάταξη του νομού 24η.

Οι ανάγκες σε αίθουσες διδασκαλίας όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι

96 και την δευτεροβάθμια55.
Ο αριθμός των δημόσιων δημοτικών - γυμνασίων - λυκείων (και ΤΕΛ-ΕΠΛ), ήταν το

1998 116,24,20 αvrίστοιχα. Ενώ, ο αριθμός των ιδιωτικών δημοτικών ήταν 21. Το
διδακτικό προσωπικό των δημοτικών - γυμνασίων - λυκείων ήταν το 1998 640, 349, 386
εκπαιδειπικοί αvrίστοιχα. Οι μαθητές κατά το έτος 1998 ανήρθαν σε 8.125,4.403, 4.292
σε δημοτικά - γυμνάσια και λύκεια αντίστοιχα.

Οι ανάγκες κατάρτισης του αΎθρώπινου δυναμικού του Νομού, όπως αυτές

διαμορφώνονται και σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με βάση το θεματικό πεδίο είναι:

.:. Περιβάλλον

.:. Υγεία - Πρόνοια

.:. Πολιτισμός, αθλητισμός, Μέσα Μαζικής Ενημέριοοης

.:. Παιδαγωγική, εκπαίδευση εκπαιδευτών

.:. Οικονομία και Διοίκηση

.;. Πληροφορική

.:. Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών

.:. Αγροτικός τομέας

<. Τεχνικοί κλάδοι και Μεταφορές
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Ι.7. ΤΟΜΕΙΣΙιΑΡΑΓΩΓΗΣ

VΠAPXOYΣ.A ΚΑΤΑΣ.ΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΗΡΟΥ

Ο Ν. Έβρου είναι κατά κύριο λόγο γεωκτηνοτροφικός τα κύρια δε προιόvrα που

χαρακτηρίζουν την οικονομία της περιοχής είναι γεωκτηνοτροφικά. Ο νομός συμβάλλει

σημαντικά στην Εθνική Οικονομία της χώρας με την αυξημένη παραγωγή στους τομείς

γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ι.7.Ι. ΠρωΤο-Υενlίς Τομέας

1.7.1.1. Γεωργία

Το σύνολο καλλιεργειών του νομού σε στρέμματα το 1999 ήταν 1.687.520, ενώ της

περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι καλλιεΡΥήσιμες εκτάσεις σε στρέμματα

ήταν4.170.527 και της χώρας 39.152.688.
Η γεωργία ως τομέας παραγωγής του νομού παρουσιάζει ως ποσοστό του Α.Ε.η

24%, ενώ στην περιφέρεια η γεωργία κατέχει το Ι 7% ως ποσοστό του ΑΕ.η, και στο

σύνολο της χώρας το 8% του ΑΕ.η.

Το ποσοστό των αρδευόμενων καλλιεργειών του νομού είναι 34,55% (1999). Η
γεωργική παραγωγή του νομού αφορά κυρίως τις καλλιέργειες πατάτας, βαμβακιού,

τομάτας και σιτηρών, ενώ επίσης περιλαμβάνει την παραγωγή ελαιόλαδου, καπνού,

μήλων και ροδάκινων.

Η συνολική έκταση του νομού είναι 4.242 χιλ. στρ. και η κατανομή της συνολικήςγης

είναι κατανεμημένη σε δάση Ι .602 χιλ. στρ. , αγροτική γη 1.956 χιλ. στρ., δασικές

εκτάσεις-θάμνοι 3 Ι 7 χιλ. στρ., βοσκότοποι 195 χιλ. στρ., άγονες εκτάσεις 107 χιλ. στρ.,

οικισμοί 53 χιλ. στρ., και το υπόλοιπο των 12 χιλ. στρ. αποτελείται από νερά κλπ. Τα

στοιχεία αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι τον κυριότερο όγκο της διάρθρωσης της γης του

νομού καταλαμβάνουν οι αγροί με 46,1 2% στο σύνολο του νομού. ο νομός καταλαμβάνει

σε έκταση 30% της περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και το 39,3% του συνόλου των αγρών της

περιφέρειας. (Πηγή: Υπ. Γεωργίας Γ.Γ. Δασών, Χαρτογράφηση 1994)
Επισημαίνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε

δάση και δασικές εκτάσεις (θαμνότοπους) με ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της χώρας

(53% έναντι 49,7% του μέσου της χώρας), με πρώτο σε εθνική .κλίμακα το Ν. Δράμας

(65%). Επίσης υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα σε γεωργική γη, με πρώτο σε επiπεδo

Περιφέρειας (ίσως και χώρας) το Ν. Έβρου με ποσοστό 46,12.%.
Ο αριθμός των αγροτεμαχίων του νομού είναι 205.820 στρ. σε σχέση με την

περιφέρεια που είναι 565.710 στρ. και το σύνολο της χώρας 5.434.800 στρ. Επίσης η

μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο είναι 7,25 στρ. με τα αvrίστοιχα της περιφέρειας 6,53 και

6,75 της χώρας.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χρησιμοποιούμενης γης στους νομούς Έβρου και

Ροδόπης είναι ιδιόκτητη γη 1.095.244 στρ., νοικιασμένη με αγρομίσθωση 379.360 στρ.

και μεσιακή 17.412 στρ. Τα ποσοστά της περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της χώρας είναι

αντίστοιχα, ιδιόκτητη γη 2.598.696 (Α.Μ.-Θ.), 28.758.732 (Χώρα), νοικιασμένη με

αγρομίσθωση 1.053.446 (Α.Μ.-Θ.), 7.643.765 (Χώρα), και μεσιακή 45.287 (Α.Μ.-Θ.),

311.487 (Χώρα).
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Ο μέσος γεωργικός κλήρος στο Ν. Έβρου, κατά εκμετάλλευση, ανέρχεται σε 60 στρ.

έναντι 40 στρ. του μέσου κλήρου της χ(iφας και 180 στρ. του μέσου κλήρου της

ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

Οι παραδοσιακές καλλιέργειες και εκτροφές στην περωχή είναι το Σαρωθρόχορτο

στην Ορεστιάδα, η Σηροτροφία με παραγωγή μεταξιού στο ΣουφλΙ και το πεπόνιο της

Θράκης «Χρυσή Κεφαλή» στην περωχή του Πέπλου - Τυχερού. Επισημαίνεται και η

μοναδική στην περωχή μονάδα καλλιέργειας μανιταριών, που λειτουργεί στην

Αλεξανδρούπολη.

Είναι εμφανής η συμβολή των εΥΥεωβελτιωτικών έργων και του αναδασμού της γης

στη συμπίεση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Η άρδευση στο νομό

γίνεται τόσο από τα επιφανειακά νερά των ποταμών Έβρου και Άρδα, όσο και από

υπόγεια νερά με ευρύ φάσμα γεωτρήσεων. Σημειώνεται ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση

εκτελεί και σύντομα θα ολοκληρώσει το σχέδω που έχει εντάξει στο Β' ΚΠ.Σ. για την

κατασκευή πολλΟΟν μικρών και μεσαίων φραγμάτων, η ανόρυξη και αξιοποίηση

αρδευτικών δικτύων, καθώς και το πρόγραμμα αναδασμού σε πολλά αγροκτήματα του

Νομού.

1.7.1.2. KτmmρΩψί!!

Η κτηνοτροφία στο Ν. Έβρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αγελαδοτροφεία,

αιγοπροβατοτροφία κα χοφοτροφία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια ποσοτικά στοιχεία

της κτηνοτροφικής παραγωγής που στόχο έχουν να αποτυπώσουν την κατάσταση της

κτηΎΟτροφίας στην διάσταση των αριθμών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότΙ, η

παραγωγή κρέατος ανήρθε σε 8.533 τόνους, του γάλατος σε 27.256 τον., το μαλακό τυρί

σε Ι .766 τον., το σκληρό τυρί σε 285 τον., και τέλος αυγά 40.586 χtλ. τεμάχια( Στοιχεία

1998).
Το κόστος παραγωγής. των κτηνοτροφικών προϊόντων είναι υψηλό, για τη συμπίεση

του οποίου απαιτείται αφενός εξασφάλιση από τους κτηνοτρόφους άφθονων

ιδιοπαραγόμενων χονδροειδών ζωοτροφών, και αφετέρου η βελτίωση των βοσκοτόπων.

Σήμερα στο Νομό εφαρμόζεται ευρύτατο πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων με τη

συμμετοχή της Τοmκής Αυτοδιοίκησης. Οι εφαρμοζόμενες βελτιώσεις στους

βοσκότοπους είναι οι λιπάνσεις, οι υδρομαστεύσεις, η κατασκευή ποτίστρων Κ.λ.Π..
Κάθε όμως προσπάθεια ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας του

κτηνοτροφικού κεφαλαίου στο Νομό, προϋποθέτει τη μείωση των απωλειών από τα

νοσήματα των ζώων, με την αποτελεσματική κτηνιατρική περίθαλψη, και την εξυγίανση

του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, από τα ενδημικά μεταδοτικά νοσήματα, που πολλά από

αυτά μειώνουν την παραγωγικότητα των ζώων με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στην

τοπική, όσο και στην εθνική οικονομία. Να σημειωθεί ότι κατά το Β' εξάμηνο του 1996
θανατώθηκαν 54.000 αιγοπρόβατα και 4.500 βοοειδή, λόγω αφθώδους πυρετού και

ευλογιάς, ασθένεtες οι οποίες προήλθαν από την Τουρκία διαμέσου του ποταμούΈβρου.

Επίσης λειτουργούν στο Νομό μία (Ι) μονάδα πάχυνσης ορνίθων με 450.000
παχυνόμενα πουλερικά σε ετήσια βάση, καθώς και μία (Ι) μονάδα αυγοπαραγωγής

δυναμικότητας70.000 ορνίθων.
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το πλήθος των μεταλλευτικών περωχών στο νομό είναι 11 και η έ1οΙ.-ταση που

καταλαμβάνουν ανέρχεται σε 356.966 στρ. σε σύγκριση με την περιφέρεια που τα

αντίστοιχα μεγέθη είναι 77 μεταλλευτικές περιοχές. και η έκταση που καταλαμβάνουν

είναι 951.063 στρ..

Ι.7. Ι.4. Ξυλεία

Ο όγκος βωμηχανικής ξυλείας στις πόλεις Αλεξανδρούπολης και Διδυμότειχου είναι

2.335.748 κυβ. μ. και 633.644 κυβ.μ., και ο αντίστοιχος όγκος για πρίση είναι 481.826
κυβ.μ. για Αλεξανδρούπολη και 42.334 κυβ.μ. για Διδυμότειχο. Τα ποσοστά των όγκων

κωνοφόρων και πλατύφυλλων για πρίση σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο της

βωμηχανικής ξυλείας είναι 20,6% στην Αλεξ/πολη και 6,7% στο Διδυμότειχο.

Ι.7.2. Δευτερογενής τομέας

Είναι κοινά παραδεκτό από τη σχετική διεθνή εμπειρία ότι δεν μπορεί να υπάρξει

μακροχρόνια και σταθερή ανάπτυξη μιας περιοχής χωρίς τη συμμετοχή και μάλιστα τον

πρωτεύοντα ρόλο του βιομηχανικού τομέα (βλ. Adapt 1997). Ο ρόλος του στην αύξηση

της παραγωγής. την απορρόφηση εργατικού δυναμικού και την ολοκλήρωση του

παραγωγικού ιστού που καλείται να διαδραματίσει είναι αναμφισβήτητος.

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη βιομηχανία έχουν ως εξής: αριθμός

μεταποιητικών και! κατασκευαστικών επιχειρήσεων 484, όπου η μέση ετήσια

απασχόληση σε άτομα ήταν 2.842 και με κύκλο εργασιών (σε εκατ. δρχ.) 65.744 με βάση

τα στοιχεία του Ι 995. Ωστόσο, παρόλο που ο αριθμός των μεταποιητικών και

κατασκευαστικών επιχειρήσεων και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν, η μέση ετήσια

απασχόληση-άτομα μειώθηκε από το Ι 994 στο Ι 995 από Ι 7.218 σε 16.402, τάση η οποία

επικυρώνεται τόσο από τη συνολικότητα της σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο

χώρας.

Σημαντικά ποσά δαπανήθηκαν για τη διεκπεραίωση επενδύσεων στον τομέα της

μεταποίησης τα έτη 1993-94-95-96, τα οποία παρουσίασαν αύξηση άνω του 50% από

έτος σε έτος. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο επενδύσεων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

ξεπέρασε κατά πολύ τα αντίστοιχα μεγέθη της περιφέρειας και συνολικά της χώρας.

Τα ποσοστά των απασχολούμενων ατόμων στη μεταποίηση στο νομό αυξήθηκαν από

το 1981 στο 1991 από 9,90/0 σε 11,7%, ενώ αντίθετα τα ίδια ποσοστά της χώρας

κινήθηκαν μεωύμενα από Ι 9,6% σε Ι 9,2%.
Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών,

τεχνολογικών, οικονομικών, και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει ο νομός και για την

περαιτέρω ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηρώτητας της περιοχής του Έβρου, πρέπει

να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω άξονες, τόσο σε επίπεδο προβληματισμού όσο και σε

επίπεδο ανάλυσης και σχεδιασμού συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των

υπαρχόντων και των δυνητικών προβλημάτων που διαιωνίζουν τα προβλήματα του νομού

και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας

.:. Η μέχρι πρόσφατα απουσία επαρκούς μεγέθους οικονομικής ενδοχώρας (ευρύτερη

περιοχή Βαλκανίων),
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.:. Η ανεπάρκε1α των υποδομών, που σε συνδυασμό με ης αποστάσε1ς από ης

εσωτεΡ1κές κα1 εξωτεΡ1κές αγορές προϊόντων, αποθάρρυναν την προσέλκυση κεφαλαίων,

και

-:- Το υψηλό κόστος εργασίας που 1οχύε1 γ1α τους κλάδους στους οποίους

εξεtδ1Kεύετω η μεταποίηση της πεΡ10χής, κω που σε συνδυασμό με τους δύο πρώτους

λόγους, καθ'ίστατω απαγορευτικό γ1α τη λειτουργία των μικρών-β10τεΧV1κών συχνά

επ1χεφήσεων, αλλά κω των μεγαλύτερων ακόμη μεγέθους βωμηχαvtών.

Παρ! όλη την έλλε1ψη επαρκών στατιστ1κών στΟ1χείων, την ετερογένε1α αυτών που

υπάρχουν κω συχνά την ακαταλληλότητά τους, είνα1 δυνατόν να σχηματtσθεί μία αρκετά

ευΚΡ1νής ε1κόνα γtα τη μεταποίηση της πεΡ10χής και κυρίως γ1α τα προβλήματα των

κλάδων που έπαtξαν κω προτίθεντω να παίξουν κάΠΟ10 σημαντ1κό ρόλο στην ανάπτυξη

τη.;

Στην Ανατολ1κή Μακεδονία-Θράκη, η κύρια ώθηση γtα τον δευτερογενή προέρχεται

από την μέΧΡ1 πρότtνOς εκμετάλλευση των ΚΟ1τασμάτων πετρελαίου του ΘραΚ1κού

πελάγους κω του σημαντtKOύ ορυκτού πλούτου, την κατασκευαστ1κή δραστηΡ1ότητα κω

την μεταποίηση, εtδ1Kά στους τρε1ς νομούς της Θράκης, εξαιτίας της παροχής 1σχυρών

επενδυτ1κών Κ1νήτρων, μέσω των αναπτυξ1ακών νόμων της τελευταίας ε1κοσαετίας.

Η κατασκευαστ1κή δραστηριότητα εKτtμάτω όη από τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας

εξελίσσετω με γοργούς ρυθμούς, υψηλότερους μάλ1στα από τους αντίσΤΟ1χους γ1α το

σύνολο της χώρας. Η τόνωση προέρχετω τόσο από την κατασκευή δημόσιων έργων στα

πλαίσ1α της συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε. δραστηΡ1ότητας, όσο και από την

tδtωτtKή 01κοδομ1κή δραστηΡ1ότητα, η οποία συνδέεται με την 01K1στtKή επέκταση

ΟΡ1σμένων αστ1κών κέντρων (Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή) κω την κατασκευή

κτψtαKών εγκαταστάσεων των μονάδων παραγωγής που 1δρύθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν

στα πλαίσtα του Ν. Ι 892/90.

1.7.3. Τριτογενιίς τομέας

1.7.3.1. Εμπόρω - Υπηρεσίες

ΟΙ επ1χεφήσεις χονδΡ1κού εμπορίου αυξήθηκαν από το Ι 994 στο Ι 995, από 4 Ι 8 σε

444. Στον τομέα της απασχόλησης τα στΟ1χεία παρουσίασαν αύξηση από 817 σε 859, με
κύκλο εργασtών το 1995 στο χονδΡ1κό εμπόρω 52.580 αυξημένο κατά 2,7%. ΟΙ

EΠ1χεφήσεtς λ1αV1κού εμπορίου παρουσίασαν αύξηση από Ι. Ι 08 σε Ι. Ι 97 τις iδtες

χρονολογίες, κω η μέση ετήσ1α απασχόληση αυξήθηκε από 993 σε 1.049, με κύκλο

εργασtών αυξημένο κατά 12,7% (από 53.137 σε 59.881). ΟΙ εΠ1χεψήσε1ς υπηρεσ1ών

αΡ1θμούντα1 σε 576 το Ι 995 σε αντίθεση με το Ι 994 όπου ήταν 595, με πτώση της μέσης

ετήσιας απασχόλησης από Ι .339 σε 1.216 κα1 κύκλο εργασtών με1ωμένο κατά 0,2% (από

32.613 σε 32.520). Τα αντίστΟ1χα ποσοστά της περ1φέρε1ας ΑΜ.-Θ. όσον αφορά τους

κύκλους εργασtών στtς ΕΠ1χεφήσε1ς χονδΡ1κού - λtαV1κού εμπορίου κω υπηρεσtών είχαν

την εξής δ1άρθρωση: χονδΡ1κό εμπόΡ10 άνοδο 5,8%, λ1ανικό εμπόΡ10 άνοδο 16%,
Υπηρεσίες άνοδο 9,7%. Στο σύνολο της χώρας τα ποσοστά είναι τα εξής χονδΡ1κό

εμπόΡ10 άνοδο 8,8%, λ1αν1κό εμπόΡ10 άνοδο 17,5%, κα1 υπηρεσ1ών άνοδο 8%. Συνεπώς,
είναι εμφανές όη παρουσιάζετα1 μία 1διωτερότητα στο τομέα των υπηρεσ1ών γ1α το νομό
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Έβρου όπου ενώ η περιφέρεια και η χώρα συνολικά παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις ο

νομός παρουσιάζει μία οριακή μείωση για την περίοδο 1994-95 ενώ τα προηγούμενα έτη

υπήρχε αύξηση στο συγκεκριμένο τομέα.

Ι.7.3 2. Το

Η τουριστική υποδομή περιλάμβανε 41 ξενοδοχεία, Ι 354 δωμάτια και 2560 κλίνες το

1996, με διανυκτερεύσεις 304.084 ημεδαπών και 28.876 αλλοδαπών. Το Ι 998 οι κλίνες

αυξήθηκανσε 2.658, ενώ οι διανυκτερεύσειςτωνημεδαπώνκαιαλλοδαπώνήταν 344. 846
και 29.462 αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες υποδομές και τουριστική κίνηση σε επίπεδο

περιφέρειας ήταν το 1998 Ι 4,903 κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύματα, με

διανυκτερεύσεις ημεδαπών 1.023.632 και αλλοδαπών 464.765 άτομα. Τα αντίστοιχα

εθνικά ποσοστά είναι κλίνες 584.834, διανυκτερεύσεις ημεδαπών: 14.453.593, και

διανυκτερεύσειςαλλοδαπών 43.282.39 Ι.

Για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης το νομού έχουν σχεδιαστεί και

υλοποιηθείοι παρακάτω δράσεις και έργα:

-:. Δημωυργήθηκε επιτροπή τουριστικής προβολής στην οποία συμμετέχοw, εκτός

από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι τουριστικοί φορείς (ξενοδόχοΙ,

τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. με τουριστικό ενδιαφέρον κ.λ.π.).

-:- Ιδρύθηκε γραφείο τουρισμού στη Νομαρχία το οποίο στηρίζει τεχνικά την

παραπάνω επιτροπή και προωθεί θέματα τουρισμού.

-:- Επιτεύχθηκε θαλάσσια σύνδεση του νομού με τα νησιά του Αιγαίου,

δρομολογώντας επιβατικό πλοίο μέχρι. τη ρόδο, αλλά και δρομολόγηση Δελφινιών τους

καλοκαφινούς μήνες για τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.

-:- Συνδέθηκε το Αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης με πτήσεις charters επιλύνοντας

το μεγάλο πρόβλημα των καυσίμων για ανεφοδιασμότων αεροπλάνων.

-:- Δρομολογήθηκε τρένο υψηλών ταχυτήτων (Intercity) από Ορεστιάδα μέχρι

Θεσσαλονίκη .
-:- Ανοιξαν τα σύνορα στο Ορμένιο και για πολίτες κρατών εκτός Ε.Ε. και Βουλγαρίας,

ενώ επαναλειτούργησε το τελωνείο των Καστανέων.

-:- Ο νομός εκπροσωπείται στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις (φtλoξένεια,

Agrotica).
-:- Αποκτήθηκε από τον Ε.ατ. το κτίριο στο τελωνείο κήπων για τη διαμόρφωση του

σε τουριστικό περίπτερο, μέσα στο οποίο θα γίνεται η τουριστική προβολή του νομού και

η προβολή προϊόντων του νομού.

-:- Παράλληλα προωθούνται οι ανασκαφές σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους ενώ

ανακαινίζονται παλιά σπίτια και τα ιστορικά κέντρα, κυρίως στο Σουφλί και Διδυμότειχο.

-:- Τέλος, συντάχθηκαν μελέτες για την αξωποίηση των παραλίων του νομού από τη

Μάκρη μέχρι τα Δίκελλα και σύντομα δημοπρατούνται τα έργα αναβάθμισης παραλίων

ύψους 500 εκ. δρχ.

Η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα στο Νομό εκτιμάται ότι δεν αντιστοιχεί

στους αξιόλογους φυσικούς και ανθρωπογενείςπόρους που συγκεντρώνεικαι ευνοούν

την ανάπτυξη πολλών μορφών τουρισμού (εναλλακτικός τουρισμός αγροτοτουρισμός

κ.λ.π.). Ενώ, η υφιστάμενη τουριστική υποδομή δεν ευνοεί την ανάπτυξη συνεδριακού

και επιχεφηματικού. τουρισμού που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να

αποτελείμόνψη τουριστική δραστηριότητα.
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Το πρότυπο του μαζικού, κυρίως θαλάσσωυ, τουρισμού που κυριαρχεί στη χώρα και

έχει εωχωρήσει και στην Περιφέρεια, έχει μεν επιφέρει την αναπτυξιακή εξάρτηση

ορωμένων χωρικών ζωνών από τον θερινό τουρισμό μέσης ποιότητας (παράλια Καβάλας,

Θάσος), δεν ανταποκρίνεται όμως στις ευρύτερες δυνατότητες της Περιφέρειας για την

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οποίες επιμηκύνουν την τουριστική

περίοδο και προσελκύουν τουρισμό υψηλής ποιότητας.

Τα τελευταία χρόνια μόνο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης έχουν πραγματοποιηθεί

επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών. Έτσι, έχουμε φτάσει στο

σημείο εντός του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης να υφίστανται 3 ξενοδοχειακά

συγκροτήματα 5 αστέρων, με υποδομές και για συνεδριακό και επιχεφηματικό τουρισμό.

1.8. ΕΙιΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις στο νομό σε ιδιωτικές κατοικίες έφθασαν σε 3 Ι. Ι 08 το Ι 998, οι

δημόσιες Τις 12.613 το 1995.
Το ύψος των επενδύσεων οι οποίες εγκρίθηκαν βάσει των δύο τελευταίων

αναπτυξιακών νόμων έφθασε για την περίοδο I985~1 995 τα 38,4 δω. δρχ. στον ν. Έβρου

(15,7 δισ. σύμφωνα με τον 1262/82 και 22,7 δισ. σύμφωνα με τον 1892/90). Ο βαθμός

υλοποίησης των επενδύσεων του Ι 262/82 είναι κάτω του 400/0, ενώ του J892/90 είναι άνω

του 400/0.
Οι επενδύσεις αυτές σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚ.ΕΠΑ έγιναν κατά 70% με βασικό

κριτήριο τα παρεχόμενα κίνητρα κι ελάχωτα λόγω άλλων παραμέτρων ανταγωνι

στικότητας. Αφορούσαν ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και

κατατάσσονται κυρίως στους κλάδους Είδη Τροφίμων, υπόδηση- Ένδυση, ΈΠ1Πλα και

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις, με έντονη συμμετοχής στους δύο πρώτους κλάδους που είναι και

κλάδοι υψηλών εξαγωγικών επιδόσεων.

Όσον αφορά ολόκληρη την Θράκη οι επιχεψήσεις που εγκαθίστανται με βάση τους

παραπάνω αναπτυξιακούς νόμους έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

•

Ιδρiίσεως 65% 40"10

Επεκτάσεις 20"10 400/0
Εκσυγχρονισμοί 15% 20"10

29% Ι5%

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΔΩΝ %

Είδη διατροφής-Ποτ'; 20 24
Καπνός 4

Κλωστ/Υία - Υπόδηση-Ένδυση 25 9
Ξ1ίλο- Έπιπλα 8 6
Εκδόσεις ~ Eκτvπώσεις 8 12
Πλαστικά - Χημικά 5 8

Μη μεταλλικά ορυκτά 4 11
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A.ΚAPΛNJΚ()"ΛΣ VnΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝΟΜΟΥ ΕΗρογ

Κατασκεuές από μέταλλο και

λοιποί κλάδοι

20 27

Τοuριστικές επιχειρήσεις
3

Πηγή: «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ν. Έβροu, Α' φάση», 2000

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις που

πραγματοποιήθηκανστο ν. Έβρου από το Ι 991 έως και το 2002.'Οπως εύκολα μπορούμε

να παρατηρήσουμε την τριετία 1995-1997 οι επενδύσεις αυτού του είδους γνώρισαν μια

έξαρση.

Δ:1.2. Γραφική απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης

ιδιωτικών επενδύσεων στο σύνολο του Νομού
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Π: Ι .5. Διαχρονική εξέλιξη ιδιωτικών επενδύσεων στο νομό

,·Ετος 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ρ.Ομός ιδ.

21 9 12 14 86 79 71 6 13 8 11 10
':εvδύσεων

Ι Πηγή: « Δ/νση σχεδιασμού & προγρΙσμου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου»

Α

"
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J

Σχετικά με την χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων συγκεντρώνονται κατά κύρω

λόγο στην επαρχία Ορεστιάδας και στην περιοχή Αλεξανδρούπολης (κυρίως ΒΙ.ΠΕ.

Αλεξ/πολης).

Εκείνο που είναι άξιο προβληματωμού είναι ο πολύ χαμηλός δείκτης βιομηχανικής

ευελιξίας {J.F.I.} της περιοχής. Σύμφωνα με στοιχεία της Νομαρχιακής Αιποδιοίκησης

Ροδόπης - Έβρου, κατά την περίοδο 1981· Ι 993 η κλαδική διάρθρωση παρέμεινε σχεδόν

σταθερή, εφ' όσον ο ανωτέρω δείκτης που δείχνει την μεταστροφή από φθίνοVtες προς

δυναμικούς κλάδους ήταν Ι 1,2% ενώ για ολόκληρη την χώρα ήταν 29,5%, πράγμα που

σημαίνει καθυστέρηση της περωχής ως προς την ανάπτυξη επιχειρήσεων έντασης

τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένας σημαvrικός λόγος αυτής της

κατάστασης είναι η γενικότητα των κινήτρων των αναπτυξιακών νόμων που δεν

συνέβαλαν στην κλαδική διαφοροποίηση της μεταποίησης προς αvrαγωνιστικές διεθνώς

κατευθύνσεις.

1.9. ΥΠΟΔΟΜΈΣ

Στο κεφάλαιο αιπό επιχεφείται μια συνοπτική περιγραφή των υπαρχουσών υποδομών

καθώς και των υποδομών υπό εκτέλεση και σχεδιασμό.

1.9.1. Οδικό Δίκτυο

Ο Ν.Έβρου, διαθέτει δύο βασικά οδικά δίκτυα, τα οποία αποτελούν τμήματα του

εθνικού δικτύου μεταφορών:

ι. Το τμήμα της εθνικής οδού ΘεσσαλοΎίκης - Καβάλας - Αλεξανδρούπολης, προς

Κωνσταντινούπολη και Ασία

2. Το τμήμα της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας - Ορμένωυ προς

Svilegrand- Haskoνo - Vama της Βουλγαρίας.

Και τα δύο οδικά δίκτυα είναι υπό εκτέλεση διαπλατύνσεων,νέων διανοίξεων,Κ.ά.

Οδικώςο Ν.Έβρου, συνδέεταιμε την ενδοχώρα αλλά και τα αστικά κέντρα των γύρων

νομών, όπως και με την Θεσσαλονίκη και Αθήνα με τακτικά δρομολόγιαπου εκτελεί το

ΚΤΕΛ Έβρου.

Οι συγκοινωνίες του νομού το Ι 999 σε αριθμούς επιγραμματικά παρουσιάζουντην

εξής εικόνα:

.:. Επιβατικά αυτοκίνητα ιχ. σε κυκλοφορία: 28.2 Ι 4

.:. Εγγραφές καινούργιων επιβατικών I.Χ: 2.852

.:. Ταξί και αγοραία σε κυκλοφορία: 232

.:. Λεωφορεία σε κυκλοφορία: 169

.:. Φορτηγά σε κυκλοφορία: 16.766
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟ"ΑΣ

.:. Τροχαία ατυχήματα: 253

ΥΩΑΡΧΟΎΣΑ ΚΑΤΑΣ1ΆΣΗ ΝΟΜΟΎ ΈΒΡΟΥ

Η υψηλή αναλογία των τροχαίων ατυχημάτων ανά 1.000 κάτοικους (2,6 το 1998)
υποχώρησε στο 1,9 το 1999 με μέσο χώρας 2,3.

Υπό εκτέλεση έργα αποτελούν:

.:. Ο κάθετος οδικός άξονας Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου, στον οποίο έχουν

εκτελεστεί και εκτελούνται έργα στο 60% του συνολικού μήκους του. Η υλοποίηση αυτού

του οδικού άξονα, συμβάλλει τα μέγιστα στην άρση της απομόνωσης του Ν.Έβρου και

αναβαθμίζει τον ρόλο και την αποτελεσματικότητατου λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

και της ΕΥνατίας οδού.

•:. Υπό σχεδιασμό έργο και με διαμορφωμένη την χάραξη είναι ο οδικός άξονας Ε9

Ελσίνκι - Αλεξανδρούπολης, ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, έργο που

θα συμβάλλει επίσης στην άρση απομόνωσης της περιοχής.

Εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην Εγνατία Οδό, η κατασκευή των

τμημάτων της οποίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μέσα στον Νομό η Εγνατία Οδός έχει

συνολικό μήκος 54 km και η κατασκευή της ξεκίνησε, από τα σύνορα με την Τουρκία, με

τρεις εργολαβίες. Το τρίτο τμήμα, το οποίο, παρακάμπτει την πόλη της Αλεξανδρούπολης

είναι και το μόνο στο οποίο γίνονται ακόμη κάποια συμπληρωματικά έργα (στην έξοδο

για την Αλεξανδρούπολη). Εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στο συνολικό της

μήκος καλύπτει τον άξονα Ηγουμενίτσα-Γέφυρα Κήπων Έβρου, μήκους 680 χλμ.

περίπου, ενώ τμήμα της διασχίζει την Περιφέρεια Α.Μ-Θ. σι; μήκος 258 χλμ. περίπου.

Μέχρι το 2000 προβλεπόταν η ολοκλήρωση τμήματος μήκους Ι 00 χλμ. περίπου εντός της

Περιφέρειας. Η Εγνατία Οδός, επίσης συνδέεται με 8 κάθετους οδικούς άξονες που

αποβλέπουν στην διασύνδεση της Ελλάδας με τους κύριους Διευρωπαϊκούς οδικούς

άξονες, εκ των οποίων οι4 κάθετοι άξονες προς Βουλγαρία βρίσκονται μέσα στα όρια της

Περιφέρειας, συνολικού μήκους 254 χλμ. περίπου.

1.9.2. Διασυνοριακοί Σταθμοί

Υπάρχουν και λειτουργούν δύο διασυνοριακοί σταθμοί:

.:. Ο συνοριακός crταθμός Ορμένιου, όπου αποτελεί την βασική πύλη εισόδου εξόδου

από και προς την Βουλγαρία, ΡουμαΎία και χώρες της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος

πρόσφατα ανακαινίσθηκε διαθέτοντας πλέον μεγάλες και σύγχρονες εγκαταστάσεις .
•:. Ο συνοριακός crταθμός Κιίπων, όπου αποτελεί το πλησιέστερο σημείο κοινοτικού

εδάφους και την βασική πύλη εξόδου προς την Τουρκία και την Ασία και αντίστοιχα την

μοναδική οδική διέξοδο αυτών των χωρών προς τις χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, και ο

οποίος έχει σχεδιαστεί να αναβαθμιστεί πλήρως ως προς τις εγκαταστάσεις και τις

υπηρεσίεςτου με την ολοκλήρωση του τμήματοςτην Εγνατίας οδούπου κατασκευάζεται

Ι.9.3. Σιδιιροδρομικό Δίκτυο

Το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακολουθεί τους γεωγραφικούς άξονες του οδικού δικτύου:
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.:. Τον άξονα Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης-Δικαίων προς Κωνσταντινούπολη

Τουρκία

.:. τον άξονα Αλεξανδρούπολης ~ Ορεστιάδας - Ορμένιου προς Svilegrand -Βουλγαρία.

Η χαμηλή ποιότητα της μετακίνησης (επιβατικής και εμπορικής) έχει βελτιωθεί μόνο

ως προς την επιβατική κίνηση, με την δρομολόγησησιδηροδρόμωνταχείαςκυκλοφορίας

(ΙΝΤΕRCΠV), οι οποίοι φθάνουν έως την Ορεστιάδα. Υπάρχεισχεδιασμόςαναβάθμισης

του σιδηροδρομικούδικτύου, όπου απαιτείταιδαπάνη 20.000.000.000 δρχ. για τα Ι 50 Km
σιδηροδρομικώνγραμμών.

nι.6. & 1.7. Διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών με τραίνο μέσω των

μεθοριακών σταθμών Ορμένιου & Πυθίου (έτος Ι 996).

Πηγη. «Στρατηγικο σχεδιο αναπτυξης ν. Έβρου, Α φασφ), 2000

........,.......
ΤΕΛΩΝΕΙΟ E~OΔOΣ ΕΞΟΔΟΣ ΠAPATIIPHΣE~

Ορμένιου 2.761 2.722
ΠUΘίoυ 9.040 8.633 -
. .

1I....α...~••
ΤΕΛΩΝΕΙΟ E~OΔOΣ ΕΞΟΔΟΣ ΠAPATIIPHΣE~

Ορμένιου 1.308 tlαγόνια 1.011 βαγόνια Το μέσο ωφέλιμο

Πυθίου 35 βαγόνια 6 βαγόνια βάρος βαγονιού

υπολογίζεται σε

30.000 kgr

Ι

Ι

]

Ι
1.9.4. Λιμάνι Αλεξανδρούπολιις

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι τεχνητό και αναπτύσσεται κατά μήκος του ΝΑ

ανοικτού θαλάσσιου μετώπου της πόλης, σε δύο λειτουργικούς χώρους. α) το νέο

εμπορικό - επιβατικό λιμάνι και β) το υπάρχον λιμάνΙ. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,

έως σήμερα δεν μπορούσε να έχει την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα από την

πλεονεκτική γεωγραφική του θέση, λόγω της ευρύτερης απομόνωσης του ν. Έβρου. Η

κατάσταση αυτή αναμένεται ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά την ολοκλήρωση των

έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού συνολικού προϋπολογισμού Ι 1 δις δρχ.

Η αναβάθμιση και ολοκλήρωση του λιμένα σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των

παρεχόμενων υπηρεσιών, θα καταστήσουν την πρωτεύουσα του Έβρου δυναμικό

αναπτυξιακό πόλο του εμπορίου από την Κενφική και Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια

και τις Παρευξείνιες χώρες προς τους θαλάσσιους δρόμους της Δυτικής Μεσογείου και

της Μέσης Ανατολής.

Ο ρόλος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης αναμένεται όπ θα αναβαθμιστεί ακόμη

περισσότερο με την ολοκλήρωση του έργου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς- 
Αλεξανδρούπολης.
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Η διεθνής διάσταση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης αναγράφεται ρητά στην συνθήκη

του Μάαστριχτ , παράλληλα με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης που κατατάσσειτον

Λιμένα στα Λιμάνια της Χώρας με διεθνή σημασία. Έτσι, αποφασίσθηκε η δυναμική

ανάπτυξη του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, με την ένταξη όλων των απαιτούμενων

υποδομών στο 20 και 30 κ.π.Σ., ώστε σύντομα να καταστείο Λιμέναςποιοτικόςκόμβος

συνδυασμένων μεταφορών με σημαντικές αναπτυξιακές προεκτάσεις στην ευρύτερη

περιοχή, σ' όλα τα γειτονικά μας κράτη, καθώς και στην Ευρωπαική Ένωση, που θα

μετατρέψουν τον Λιμένα σε αναπτυξιακό υπερτοπικό πόλο διακρατικού επιπέδου, σε

πύλη της Ε.Ε. προς τις βόρειες και ανατολικές χώρες της Ευρώπης και ποιοτικό κόμβο

διακίνησηςολοκληρωμένωνκαι συνδυασμένωνμεταφορών.

Ο Λιμένας διαθέτει ήδη σήμερα άνετη

Λιμενολεκάνη, μεγάλο μήκος Κρηπιδωμάτων Kα~
Προβλητών, Δίαυλο για την άνετη προσέγγιση···
μεγάλων εμπορικών και επιβατικών πλοίων,'

ικανοποιητικούς αποθηκευτικούς χώρους σε νέα

κτίρια, αυτοκινούμενο μηχανικό εξoπλισμό~..
Ιχθυόσκαλα και Σταθμό Αλιευμάτων, Μαρίνα,.

Ναυτικό Όμιλο, άνετους χώρους Parkίng, KUf...
εκτεταμένη Χερσαία Ζώνη, εντός της oπoίαξ~

βρίσκονται και κτιριακές εγκαταστάσεις ουσιαστικών εξυπηρετήσεων, όπως το Τελωνείο,

Ο.Σ.Ε., Στέγη Ναυτεργατών, Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών κλπ. Βρίσκεται πολύ κοντά στο

κέγφο της Αλεξανδρούπολης και στις αστικές της λειτουργίες, με άνετες οδικές

πολλαπλές προσπελάσεις και σε άμεση γειτνίαση με τον εμπορευματικό και επιβατικό

σιδηροδρομικό σταθμό και με τα κέντρα αστικής και υπεραστικής συΥκοινωνίας. Εγγύς

της Χερσαίας Ζώνης είναι εγκατεστημένα Ναυτικά πρακτορεία, Τουριστικά Γραφεία και

Γραφεία μεταφορών εμπορευμάτων. Ως προς την ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε

στρατηγική θέση τομής κύριων συγκοινωνιακών Ευρωπαϊκών Αξόνων (Οδικών και

Σιδηροδρομικών) και αποτελεί Κόμβο του άξονα Βορρά· Νότου και Δύσης Ανατολής

(Αυτοκινητόδρομος Εγνατία - Κάθετος Αξονας Αλεξανδρούπολης - Βουλγαρίας,

Αλεξανδρούπολη - Ταλλίν, Λιμένες του Δούναβη στα σύνορα Βουλγαρίας/Ρουμανίας και

στην Ρουμανία, Σιδηροδρομικός Άξονας Θεσσαλονίκη! Κωνσταντινούπολη!

Αλεξανδρούπολη! Φιλιππούπολη! Σόφια). Βρίσκεται επίσης εγγύς του Αεροδρομίου της

Αλεξανδρούπολης που συνδέεται με την Αθήνα με καθημερινές πτήσεις.

1.9.4. Ι. Υφιστάμενες λφεγικές υποδQιιές

Συνολικό μήκρς κρηπιδωμάτωγ

Το συνολικό μήκος τους είναι 2. Ι ΙΟ μέτρα από τα οποία τα 700 έχουν βάθος

θεμελίωσης II μέτρα και τα υπόλοιπα8,5 μέτρα.

J\!μενOλεKάyη

Η συνολική έκταση της λιμενολεκάνης είναι 285.000 τ.μ. με βάθος περί τα -6,50 μ.

Δίαυλας

Βάθος σήμερα - 8,50 μ. σε συνολικό μήκος 1.500 μ. από την είσοδο του λιμανιού.

Αποθηκευτικοί χώροι

Στην Λιμενική ζώνη υπάρχουν σήμερα 6.200 τ.μ. στεγασμένου χώρου καθώς και χερσαίοι

χώροι συνολικής επιφάνειας 350.000 Τ.μ.

Μηχανολογικόςεξοπλισιιός

20
I1PαJffiIΚEΣ ΑΝΑΠΓΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑιΣΙΟ ΜιΑΣ ΝΕΑΣ ΔlAΠEPIΦEPElAΚHΣ

ΔιΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



Α.ΚΑΡΑΝιΚΟ 'Ι ΛΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣ.Α ΚΑΤΑΣΤΑΣ.Η ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

1

.:. Αυτοκινούμενος λαστιχοφόρος γερανός ανυψωτικής ικανότητας 20/40 τόνων

.:. Μηχανικοί μέθοδοι φορτώσεως δημητριακών προΥόντων σε χύδην μορφή

ικανότητας 1.200 τόνων την ώρα (600+600)
.:. Δυνατότητα διακίνησης φορτίων containers σε ειδική προβλήτα με μήκος

κρηπιδωμάτων 400 μ. και χερσαία έκταση 50.000 Τ.μ. με πλήρη υποδομή

φορτοεκφόρτωσης

.:. Υποθαλάσσιος αγωγός και εξέδρα εκφόρτωσης πετρελαιοειδών σε έκταση 3
χtλιoμέτρων με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 2.000 τόνων.

Το μέγιστο βύθισμα του πλοίου που μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα στο λιμάνι σήμερα

είναι 8 μ. περίπου

Το λιμάνι διαθέτει πέντε προβλήτες με τα εξής χαρακτηριστικά:

.:. ΠροβλήταΝοl
Βρίσκεται δυτικά του λιμένος στην βάση του προσήνεμου μώλου με μήκος

κρηπιδωμάτων 330 μ., έκταση χερσαίου χώρου 19.800 Τ.μ. και βάθος - 10,5 μ. Η

προβλήτα εξυπηρετεί κυρίως πλοία εμπορευματικής διακίνησης αγαθών όπως ξυλεία 
σίδερα - τσιμέντα Κ.ά. Διαθέτει αυτοκινούμενο γερανό ικανότητας ύψωσης 20140 τόνων,

συνδέεται άμεσα με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και λειτουργεί όλο το 24ωρο .
•:. ΠΡΩβλ.ήταΝο2

(Ναυτικού Ομίλου) Μήκος κρηπιδωμάτων 160 μ., χερσαία έκταση 3.900 Τ.μ. βάθος - 8 μ.

Εξυπηρετεί κυρίως ΕΙΓ - Ο/Γ - Υδροπτέρυγα (τύπου Oolfιη), συνδέεται με τους

συγκοινωνιακούς άξονες και λειτουργεί όλο το 24ωρο.
•:. ΠροβλήταΝο3

Βρίσκεται ανατολικά της προβλήτας Νο 2 με μήκος κρηπιδωμάτων 280 μ. και έκταση

χερσαίουχώρου 11.200 Τ.μ. Διαθέτει αυτοκινούμενουςκοχλίες φορτώσεωςδημητριακών

προΥόντων ικανότητας 600 τόνωντην ώρα, αυτοκινούμενογερανό και εξυπηρετείκυρίως

πλοία διακίνησηςδημητριακώνπροΥόντων σε χύδην μορφή.

.;. Πρo~λιjταNo4
Βρίσκεται στο κέντρο της λιμενολεκάνης, έχει μήκος κρηπιδωμάτων 460 μ. και έκταση

χερσαίου χώρου 26.900 Τ.μ. Το βάθος της είναι - Ι Ο μ. και διαθέτει αυτόματη φόρτωση

χύδην φορτίων (δημητριακά) ικανότητας 600 τόνωντην ώρα, αυτοκινούμενογερανό και

εξυπηρετείπλοία που διακινούνδημητριακάπροΥόντα.
•;. ΠQQβλιjταNo5Oxθυόσκαλo)

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της λεκάνης, έχει μήκος κρηπιδωμάτων 41 Ο μ. και

έκταση χερσαίου χώρου 12.000 Τ.μ. Το βάθος της είναι - 6 μ. Διαθέτει σταθμό και

υποδομή διακίνησης των αλιευμάτων και εξυπηρετεί κυρίως τα αλιευτικά σκάφη όλων

των κατηγοριών

Η μαρίνα χρησιμοποιείτα ι για τον ελλιμενισμό

σκαφών αναψυχής και άλλων μικρότερων σκαφών

Ι ερασιτεχνών αλιέων με μήκος κρηπιδωμάτων 470
~ μ. και μέσο βάθος περίπου 4 μ. Διαθέτει φωτισμό

~ αι ζώνες πρασίνου για αστικές λειτoυρyiες,

ρευματολήπτες, παροχές νερού και τηλεφώνου.

Παρέχει απόλυτη προστασία από τα κύματα.

!iiίίiίii.~.!I!Μεγάλο τμήμα του χερσαίου της χώρου
]j,~διαμορφώθηκε ελκυστικά για την εξυπηρέτηση

-'''~ων ενδιαφερομένων αλλά και των κατοίκων της

πόλης μας, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους
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Ι

]

Ι

του ΛtμεVΙKOύ Ταμείου. Λόγω του μεγάλου αριθμού των σκαφών η Αιμενολεκάνη της

είναι ήδη κορεσμένη. ΤΟ ΛtμενΙKό Ταμείο λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική

ανάπτυξης της περιοχής που υλοποιείται από την Πολιτεία, σε συνδυασμό με τις

προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, έχει προτείνει στους αρμόδιους φορείς την κατασκευή

Μαρίνας είτε δυτικά του επιβατικού σταθμού είτε στη θέση Απολλωνιάδα, σύμφωνα με

προκαταρκτική μελέτη του Ε.Ο.Τ.. Η κατασκευή αυτού του έργου θα εξυπηρετήσει πάγια

αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτών και θα συμβάλει δυναμικά στην τουριστική

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. συμπεριλαμβανομένου του τουριστικού τριγώνου,

Θάσος-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη.

Ι .9.5. ΑεΡΟΠΟΡΙΚ1ί Σύνδεσιι

Ι

]

]

J

Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης «ΔημόΚΡΙΤΟ9) έχει χαρακτηρισθεί με κ'Υ.Α. ως

γενικότερης σημασίας. Μελλοντικός στρατηγικός στόχος είναι η ένταξη του στα

αεροδρόμια Κοινοτικού ενδιαφέροντος, δηλαδή να λειτουργεί ως πύλη της χώρας.

Ωστόσο, οι προβλέψεις της αναμενόμενης επιβατικής κίνησης δεν δικαιολογούν τον

χαρακτηρισμό αυτό. Ο προγραμματισμός της Υ.nΑ. για την αντιμετώπιση διαφόρων

προβλημάτων στο αεροδρόμιο περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 51Ο εκατ.

δρχ. περίπου, τα οποία αφορούν:

.:. Μελέτη ανάπτυξης του αεροδρομίου (Master ΡΙΒη)

.:. Διάφορα έργα στα κτίρια του αεροσταθμού, της διοίκησης και στο αμαξοστάσιο

.:. Επέκταση του δαπέδου αεροσκαφών για χώρο ελαφρών αερoσκαφών~εφoδίων

εδάφους

.:. Έργα οδοποιίας και αποστράγγισης

.:. Κατασκευή πεδίου ασκήσεων πυρασφάλειας. και

.:. Εγκατάσταση εξοπλισμού στον αεροσταθμό

Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. έχει ικανότητα αερoλιμεvισμoύ και μεγάλων

αεροσκαφών (airbus), διαθέτοντας αεροδιάδρομο μήκους 2.645 m. Έχει καθημερινή

σύνδεση με την Αθήνα και τους καλοκαιρινούς μήνες με την Θεσσαλονίκη, και την

Γερμανία - Στουτγάρδη, ενώ από τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν συνδέεται και με την

Ολλανδία με εβδομαδιαίες πτήσεις charter.
Στονπίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία κίνησηςτου αεροδρομίουτης

Αλεξανδρούπολης για το 1996, συγκριτικά με τα αντίστοιχα του πλησιέστερου

αεροδρομίου της Καβάλας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σύγκρισης.

λΑλεξ νδδ

Πηγη: «Στρατηγικο σχεδιο αναπτυξης ν. Έβρου, Α φασφ>,2000

Π18 Σ.. τοιχεια κινησnςτου αεοοι:: ~μιoυ της α ρouπo ης

IlihI..B~.""1I!g 1hI!1ir.

Αναχωρήσεις αεροσκαφών Αναχωρήσεις αεροσκαφών

1.552 2.292
Επιβάτες 100.509 Επιβάτε< 137.372

Φορτίο (χιλ τόνους) 779 Φορτίο (χιλ. τόνους) 431
.J

1
J

Όπως προκύπτει από τις συγκρίσεις των μεγεθών, το αεροδρόμιο της Καβάλας

παρουσιάζει μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, ενώ το αντίστοιχο της Αλεξανδρούπολης

'Π~P~O~O~ΠΤ=IΚE=Σ~AN~AπτγΞHΣ τογ Ν.ΈΒρογ ΣΤΟ ΠΛAlΣIO Μ1ΑΣ ΝΕΛΣ ΔlAΠEPIΦEPEIAκHΣ
α/ΑΣΥΝΟΡIΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΛΣIΑΣ
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υπερτερεί στο θέμα της μεταφοράς φορτίων. Το γεγονός ότι η Καβάλα εμφανίζει

μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων κατά 50% σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ότι η πόλη

αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ..

1.9.6. Ενέργεια - Τιιλεπικοινωνίες

Τόσο η βιομηχανική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η συνολική κατανάλωση

ενέργειας στον ν:Έβρου, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 50% του μ.ό. της

χώρας. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι η εξάρτηση σε ενέργεια από το κεντρικό

συστημα διανομήςτης ευρύτερηςπεριοχήςτης Θράκης.

Πηγη: «Στρατηγικοσχεδιο αναπτυξηςν. Έβρου, Α φασφ>, 2000

η ι 9 Κατανάλωση ενέργειας στον ν Έβρου

Ο νομός παρουσιάζει μέτριους δείκτες όσον αφορά το πλήθος των τηλεφωνικών

συνδέσεων και των συσκευών νέας τεχνολογίας. γεγονός που αποτελεί σοβαρό ενδοιασμό

για τη διευρυνση του φάσματος των βιώσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα από

τα περισσότερο αραιοκατοικημένα τμήματα της ελληνικής επικράτειας. Παρότι το

επίπεδο της προσφοράς και της ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί

λόγω του γενικότερου εκσυγχρονισμού του δικτύου (ψηφιοποίηση παροχών, κ-λπ.)

εκτιμάται ότι οι ανάγκες για κατασκευή σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής θα

αυξηθούν δεδομένου της ευρύτατης χρήσης των δυνατοτήτων της πληροφορικής και της

τηλεματικής στην παραγωγική διαδικασία και στο KOινωVΙKό πεδίο, καθώς επίσης και από

την κομβική θέση της περιοχής σε σχέση με τα διευρωπαϊκά και διηπειρωτικά δίκτυα

τηλεπικοινωνιών.

...
Ν. ΈΡρο. Χώρα

κατανάλωσηηλεκτρική,ενέργεια'181 0,8 1,8
κατανάλωση ηλεκτρική, ενέογεια, 19 Ι 1,9 3
%RΙΟIJnvανικήc vnήσnc '81 21,9 41
% βιομηχανικής χρήσης '91 18,8 44,6

. .Ι

1

η1 Ι Ο Πλήθος των τηλεφωνικών συνδέσεων

'~......._~<~.--~.- .. - ~...... _...._......_~ Ι!Ι. 'ΕΡρο. "'CΙΙpσ

κύριες τηλ. συνδέσεις /100 κατ., 1981 6,9 30,2
κυριες τηλ. συνδέσεις / Ι 00 κατ., 1989 23,8 36,7
κύριες τηλ. συνδέσεις / Ι 00 κατ., 1993 36,9 45,4
συνδρομητικάκέντρα /100 κατ., 1989 1,97 4,95
συνδρομητικά κέντρα / Ι 00 κατ., 1993 2,47 6,11

% μείωση εκκρεμών αιτήσεων, 1989-93 90,1 61,8

Πηγη: «Στρατηγικο σχεδιο αναπτυξης ν. Έβρου, Α φασφ>, 2000
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1.9.7. Βιομηχανικές υποδομές

Ι. ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

J

j

Η ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, είναι ε-Υκατεστημένη κοvrά στην πόλη της

Αλεξανδρούπολης και καλύπτει έκταση 2100 στρεμμάτων. Διαθέτει 250 βιομηχανικά

οικόπεδα.

Η κατασκευή των υποδομών είναι υπό εξέλιξη και εξετάζεται η κατασκευή ή όχι της

μονάδας καθαρισμού αποβλήτων - Μ.ΚΑ. (βιολογικός καθαρισμός). Η υπαγωγή

μεταποιητικών μονάδων στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. και σύμφωνα με τον Ν. Ι 892190,
έχει φθάσει τον αριθμό 37 και έχει καλύψει σχεδόν τα προσφερόμενα βιομηχανικά

οικόπεδα και κτίρια.

2. ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας

Η χωροθετηθείσα ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικής υποδομής σε

ιδιόκτητη έκταση του Δήμου Ορεστιάδας 450 στρεμμάτων σε α' φάση, με δυνατότητα

επέκτασης σε 1.000 στρέμματα. Εκπονείται η ρυμοτομική μελέτη και η μελέτη τεχνικών

υποδομών με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Συγκριτικά πλεονεκτήματά της

θεωρούvtαι:

.:. η δυνατότητα άμεσης σύνδεσής της με τον υφιστάμενο βιολογικό σταθμό.

•:. η πρόβλεψη σύνδεσης με το σιδηροδρομικόδίκτυο.

3. ΒΙΟ.ΠΑ. Φερών

Με πρωτοβουλία του Δήμου Φερών έχει δρομολογηθεί η δημιουργία βιοτεχνικού

πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) σε έκταση 300 στρεμμάτων εvrός των ορίων του Δήμου. Έχει

εκπονηθεί η μελέτη σκοπιμότητας ~ βιωσιμότητας και η μελέτη περιβαλλοvtικών

επmτώσεων, και η εν λόγω έκταση έχει χωροθετηθεί

4. Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.

Η ΔιασυνοΡUXκή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών, αφορά

καινοτόμο και πιλοτική ενέργεux. Θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 600 στρεμμάτων στη

θέση Αμπέλια της Κοινότητας Ορμενίου. Η υλοποίηση της ενέργειας αυτής δεν έχει

ξεκινήσειως επί του παρόvrος. λόγω γραφειοκρατικώνκολλημάτων.

5. ΤεχνολοΥικό ΠάΡΚΟ

Το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο θα εγκατασταθεί στα όρια των νομών Ροδόπης και

Έβρου και κοvrά στο δήμο των Σαπών, έχει ήδη θεσμοθετηθεί με την προοπτική να γίνει

μια Τεχνόπολη.
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ΑΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

1.9.8. Μεγάλα Έργα

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΛΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

1
J

J

J

.:. ΑΥωγός πετρελαίου Burgas - Αλεξανδροl·mολn.ς. ο οποίος κυρίως θα μεταφέρει

ποσότητες πετρελαίου από το Καζακστάν. Είναι επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα και

πλήρως ανταγωνιστική της υπάρχουσας ναυτtλιαKής γραμμής μέσω των στενών του

Βοσπόρου.

•:. ΑΥωΥός φUΣΙKOΙ> αερίου από την Θεσσαλσviκrι στην Θράκη, με κυρίαρχη χρήση την

βιoμηχαVΙKή (γυρω στο 53%).

•:. Πανεπιστηιιιακό Νοσοκομείο Aλεξανδρoύπoλ~ Έργο 25 δις δρχ. περίπου, το

οποίο θα εξυπηρετεί την τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ολόκληρης της Περιφέρειας

και θα επιλύσει τα χρόνια προβλήματα της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, όσον

αφορά τη στέγαση και τον μηχανολογικό της εξοπλισμό. Έχουν ολοκληρωθεί η

κατασκευή των κτφιακών συγκροτημάτων και η εγκατάσταση του μrιχανOλOγΙKOύ

εξοπλισμού .

•:. Εθνικός Δρόμος Aλεξανδρoιlπoλης - Ορμέγιου; Aρρrικτα συνδεδεμένο με την

αποτελεσματικότητα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και της Εγνατίας οδού, είναι το

κάθετο εθνικό οδικό που διασχίζει το νομό και ανοίγει διέξοδο και προοπτική προς τα

Βαλκάνια. Ενώ εκτελούνται η εκτελέστηκαν έργα στο 60% του συνολικού του μήκους,

παραμένει σε εκκρεμότητα το μεγάλο !!έλλειμμα!! των 20 δις. δρχ. περίπου, τα οποία

απαιτούνται για να αποπερατωθεί το έργο μέχρι το Ορμένιο. Οι προσπάθειες είναι

εντατικές διότι χωρίς την οδική σύνδεση με τη Βουλγαρία ένα σημαVΤΙKό ποσοστό των

προσδοκώμενωνωφελειών της χώρας (οικονομικού,κοινωνικού η εξωτερικήςπολιτικής

χαρακτήρα) από τα προαναφερόμενα έργα που KατασκευάζOVΤαικαι αποβλέπουν στην

άρση της απομόνωσηςτου νομού και τη σύνδεση του με την ενδοχώρα της Βαλκανικής

εκμηδενίζονται

.:. Εμπορευματικός Σταθιιός Aλεξανδρoύπoλrι.ς;. Στα πλαίσια δημιουργίας του εθνικού

δικτύου εμπορευματικών KέVΤρων και σταθμών, η Αλεξανδρούπολη έχει επιλεγεί ως

χώρος δημιουργίας EμπOρευματtKOύ Σταθμού Μεταφορών, λόγω της γεωγραφικής της

θέσης, αλλά και λόγω της δυνατότητας. υποστήριξης των συνδυασμένων μεταφορών, εφ'

όσον υλοποιείται μεταφορικό έργο από οδικούς, σιδηροδρομικούς άξονες και την

αεροπλοία.

Ο Ύέος λιμένας της Αλεξανδρούπολης σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται με την

προοπτική να έχει σημαντική διαμετακομιστική κίνηση, με απαραίτητη προϋπόθεση την

εξασφάλιση οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Ορμένιο και κατ! επέκταση με

τον διευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κεντρική Ευρώπη με την

Kωνσταvτινoύπoλη. Επίσης, η λειτουργία του αποτελεί εναλλακτική λύση μεταφοράς

φορτίων από τις Παρευξείνιες. χώρες, έναvτι της διάπλεuσης του Βοσπόρου, προοπτική

που συνδέεται ακόμα και με την πιθανή κατασκευή αγωγού πετρελαίου Burgas 
Αλεξανδρούπολη.
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1.10. ΠΟΙΟΤIffΑ ΖΩΗΣ

Ι .10.1. Υγεία - Πρόνοια

γΠΛΡΧΟΥΣΑ ΚΛΤΛΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΈΒρογ

j

]

]

Η τοπική αυτοδωίκηση του νομού έδωσε έμφαση τα τελευταία χρόνια στην

αποπεράτωση των υποδομών υγείας. Πω συγκεKρtμένα, δόθηκε προτεραιότητα:

.:. Στη νοσοκομειακή περίθαλψη, η στελέχωση και λειτουργία της νέας πτέρυγας του

νοσοκομείου Διδυμοτείχου αποσυμφώρησε το νοσοκομείο Aλεξανδρoίmoλης, ενώ

παράλληλα επιταχύνθηκε η κατασκευή του νέου πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη

Δραγάνα .

•:. Στην πρωτοβάθμια υγεία (Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, ΣταθμοίΥγειονομικοί)

εντάχθηκαν έργα ύψους 300 εκατ. δρχ. για την αναβάθμιση τους.

•:. Παράλληλα, προωθήθηκαν μέτρα και υποδομές για την Δημόσια Υγεία:

Συνεργασία με τις γεΙΤOVΙKές χώρες για την προστασία των πολιτών από μετάδοση

επιδημιών, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη γειτνίαση της χώρας με τρίτες χώρες και

επιδεινώνεται με την παράνομη μετανάστευση, καθώς και η ενίσχυση μονάδων που

επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τη νοσηλεία των μεταναστών.

Επίσης ενισχύονται υποδομές, εξοπλισμός, δημιουργούνται κέντρα παροχής

υπηρεσιών υγείας, στηρίζεται η οργάνωση και λειτουργία δικτύου ανταλλαγής

πληροφοριών υγείας, περίθαλψης καθώς και η λήψη μέτρων σε έκτακτες ανάγκες. Για το

σκοπό αυτό διατέθηκαν 500 εκατ. δρχ. όπου:

.:. Διαμορφώνεται ειδικός χώρος στην Ορεστιάδα για την στέγαση του γραφείου που

θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά

.:. Διεξάγονται διαγνωστικές μελέτες - έρευνες για τους δείκτες νοσηρότητας, τους

παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, αλκοόλ κλπ), την μετάδοση ασθενειών σε ζώα και

ανθρώπους, έλεγχοι νερών κλπ.

•:. Καταρτίζεται προσωπικό για την αντιμετώπιση της μετάδοσης ασθενειών

Ο νομός Έβρου διέθετε το 1996 506 κλίνες θεραπευτηρίων και 44 κλίνες ιδιωτικών

θεραπευτηρίων, το 1997 ο αριθμός των κλινών μειώθηκε σε 477 και οι κλίνες των.

ιδιωτικών θεραπευτηρίων σε 14. Ο αριθμός των γιατρών το 1997 ήταν 459 και των

οδοντιάτρων παρέμεινε σταθερός το 1994-95 σε 97, ενώ τα φαρμακεία μειώθηκαν από 88
σε 86. Η Περιφέρεια το 1996 διέθετε 1911 κλίνες θεραπευτηρίων και αναλογούν 3,4
κλίνες θεραπευτηρίων ανά Ι 000 κατοίκους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα ήταν 5,6.
Επίσης, στην Περιφέρεια το ίδιο έτος υπήρχαν 1492 γιατροί και η αναλογία ανά 1000
κατοίκους ήταν 2,66 γιατροΙ ενώ στη χώρα η αντίστοιχη αναλογία ήταν 4,0.
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Ι. Ι 0.2. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

Στο νομό Έβρου δεσπόζουν από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος το δέλτα του Έβρου

και το δάσος της Δαδιάς.

Ο ποταμός σχηματίζει ένα οικοσύστημα διεθνούς σημασίας, το Δέλτα του Έβρου. Η

συνολική έκταση του Δέλτα είναι 500.000 στρέμματα από τα οποία τα 100.000 ανήκουν

στην Τουρκία. Στις λίμνες που σχηματίζονται (Παλούκια, Δρανά, Νύμφων και Λακί)

λιμνάζουν άφθονα ψάρtα όπως ΓουλιανοΙ Σαζάνια Κ.ά. Στο Δέλτα συναντιούνται όλοι οι

τυπικοί σχηματισμοί και οι μονάδες βλάστησης ενός μεσOγεtαKOύ Δέλτα. Περισσότερα

από 350 φυτικά είδη έχουν καταγραφεί στη ζώνη κατά μήκος του ποταμού. Στο Δέλτα

του Έβρου έχουν παρατηρηθεί 304 είδη πουλιών από τα 407 είδη της Ελλάδας Η

ποικιλότητααυτή αποτελείσπάνιοφαινόμενογια τα ευρωπαϊκάδεδομένακαι αποδεικνύει

τη μεγάλη σπουδαιότητατου Δέλτα του Έβρου. Η οικολογική αξία του ποταμού είναι

τεράστια καθώς εξασφαλίζει νερό για πόση και άρδευση, λειτουργεί σαν φίλτρο

καθαρισμού των νερών από τη ρύπανση, εμποδίζει το αλμυρό νερό της θάλασσας να

εισβάλλει στην ξηρά, επηρεάζει ευνοϊκά το κλίμα της περιοχής και προσφέρει ιδανικές

συνθήκεςγια τη σωστή ανάπτυξη της κτηνοτροφίαςκαι ιχθυοκομίας.

Η προστατευόμενηπεριοχή του δάσουςτης Δαδιάς·Λευκίμης,βρίσκεταιστο μέσο του

νομούΈβρουκαι αποτελείτμήμα της νότιο·ανατολικήςαπόληξηςτου ορεινούόγκουτης

Ροδόπης Εντάσσεταιστην πεδινή - ημιορεινή ζώνη με υψόμετρο που κυμαίνεται από Ι Ο

μέχΡι604μ., και δυτικά της περιοχής βρίσκεται μια ορεινή ζώνη με ψηλότερες κορυφές τη

Σάπκα (1044 μ.) και το Σιλό (1065 μ.). Η προστατευόμενη περιοχή αποτελείται από δύο

πυρήνες αυστηρής προστασίας (έκτασης 7.200 εκτάρια) και περιφερειακή ζώνη, τα όρια

της οποίας ταυτίζονται με τα όρια του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμμης

Σουφλιού.

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού αποτελείται από περιοχές με μεΥάλη

βιοποικιλότητακαι μεγάλο αριθμό σπάνιωνειδών και οικοτόπων. Τα κύρια προβλήματα·

κίνδυνοι για τους φυσικούς τόπους (δάση, ποταμοΙ λίμνες λιμνοθάλασσες, θαλάσσιο

περιβάλλον) του είναι οι πυρκαγιές, η λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, τα αστικά λύματα

οικισμών και τα υγρά απόβλητα των κτηνοτροφικών και μεταποιητικών μονάδων, η

ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικά-βιομηχανικά λύματα, άντληση

πετρελαίου), οι τουριστικές δραστηριότητες Τέλος η μη ορθολογική διαχείριση του

νερού μπορεί να έχει μελλοντικά σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις

παραθαλάσσιεςπεριοχές, στο Δέλτα Έβρου.

Ι.Ι Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΚΑΙ ΔIΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στο σημείο αυτό, επιχειρείται η δημιουργία εμπεριστατωμένης και ολοκληρωμένης

εικόνας της τρέχουσας πραγματικότητας ούτως ώστε να διερευνηθούν σε βάθος οι

παράγοντες και οι μηχανισμοΙ οι οποίοι προσδιορίζουν της αναπτυξιακή επίδοση και

απόδοση της οικονομίας του νομού.

Με την εξαγωγή κύριων συμπερασμάτων επιδιώκεται η παρουσίαση του νομού στους

βασικούς άξονες επίδοσης και απόδοσης της τοπικής οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα

υπόψη τους παράγοντες τόσο του εσωτερικού όσο και εξωτερικού περιβάλλοντος του

νομού. Στους παράγοντεςαυτούς προεξέχοντα ρόλο διαδραματίζουνμεταβλητές όπως οι

27
ΠPooΠΤlΚEΣ ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛAIΣJO ΜιΑΣ ΝΙΑΣ ΔlAΠEPΙΦΕΡΕlAΚIJΣ

Δ ΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΑΚΑΡΑΝΙΚΟΛΙΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

μεταβολές στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο και της επίδρασης

των μεταβολών αυτών στα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές του νομού Έβρου, έτσι

ώστε μέσα από την παρούσα ανάλυση να ανακύψουν τα κανάλια σύνδεσης με ευKαφiες

και απειλές οι οποίες θα αξιοποιηθούν και θα αποφευχθούν αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας

τα πλεονεκτήματα του νομού Έβρου.

Όπως όμως είναι σαφές και καταγεγραμμένο από τη διεθνή εμπεφία τα συγκριτικά

πλεονεκτήματα που προσδιορίζουν τη δομή των αναπτυξιακών εξελίξεων δεν είναι

δεδομένα και στατικά, κατά συνέπεια η ad hoc προσέΥΥιση του νομού και η διαμόρφωση

στρατηγικών προτάσεων ανάπτυξης δεν αποτελούν ξεχωριστό και αυτοτελές κομμάτι,

αλλά η παρούσα διπλωματική εργασiα έχει ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση των τάσεων

και ενδείξεων τάσεων του διεθνούς και εθνικού περιβάλλσντος, συμπεριλαμβάνοντας

πάντα στο σχεδιασμό, τις επιλογές και παρεμβάσεις των φορέων της ανάπτυξης σε κάθε

περιφέρεια.

Τα περιθώρια χεφισμών των φορέων που θα αξωποιήσοw το παρόν σχέδιο δράσης

είναι ορωθετημένα με βάση τόσο τη σχετική θέση του νομού όσο και από τη θεσμική

δυνατότητα του νομού να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Η ραγδαία εξέλιξη στην παγκόσμια οικονομία και τεχνολογία, με τομείς όπως η

πληροφορική και οι υπηρεσίες να κυριαρχούν, αλλά και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις

ενδυναμώνουν το ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής του νομού αλλά και της περιφέρειας

για τη δημιουργία διατηρήσιμων συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ι.Ι Ι.Ι. Διιμογραφικό: Χαρακτιιριστικό:

Η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού και η συγκέντρωση του στα αστικά κέντρα

καταδεικνύει την ανάγκη γtα άμεση αντιμετώπιση αυτής της τάσης εγκατάλειψης της

υπαίθρου. Πρέπει., ακόμη να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις στα αστικά κέντρα

για τη φιλοξενία των νέων αυτών ατόμων και την εξασφάλιση ενός βασικού επιπέδου

ποιότητας ζωής. Με βάση αυτά τα δημογραφικά στοιχεία και τη συσσωρευμένη εμπεφία

σε θέματα αστικοποίηση ς είναι προφανές το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα

σε επίπεδο απασχόλησης εγκληματικότητας, κοινωνικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης

και διεύρυνσης των αναγκών.

Ο νομός Έβρου, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την πληθοομιακή διάρθρωση του,

παρουσιάζει μικρή αύξηση σε πληθυσμιακό επίπεδο (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) ακολουθώντας την
πληθυσμιακή πορεία της περιφέρειας αλλά με εντονότερα μειούμενους ρυθμούς και με

τάσεις συγκέντρωσης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα του νομού. Στη στατιστική

αποτύπωση της πληθOOμtαKής δομής είναι φανερό ότι η μείωση του πληθοομού τη

δεκαετία 81-91, ήταν ενδεικτικό χαρακτηριστικό της μετοίκησης σημαντικού τμήματος

του γηγενή πληθυσμού σε άλλες περιφέρειες της χώρας ή και εκτός Ελλάδας. Τα

εκτιμώμενα πληθοομιακά μεγέθη προφανώς δεν συνυπολογίζοw τη θετική πληθυσμιακή

μεταβολή εξαιτίας της εισροής νέων προσφύγων καθώς και εκείνης των οικονομικών

προσφύγων από τις βαλκανικές και Παρευξείνιες χώρες λόγω του μεταβατικού και

εποχιακού χαρακτήρα της επίδρασης αυτής. Ο νομός και η ευρύτερη περιφέρεια του

νομού εντάσσονται στις λιγότερο ακμαίες δημογραφικά περιφέρειες της Ελλάδας και KaTI

επέκταση της Ε.Ε., από άποψη πληθυσμιακού μεγέθOuς, πληθοομιακής πυκνότητας,

φυσικής μεταβολής και εκροής από τις ακριτικές περιοχές, ενώ το πληθοομιακό ισοζύγιο

επηρεάζεται θετικά εξαιτίας της εγκατάστασης νέων προσφύγων ποντιακής καταγωγής

(υπολογίζονται σε περίπου 50.000 στο σύνολο του νομού), χωρίς όμως να έχει πλήρως
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καταγραφεί το μέτρο της σχετικής πληθυσμιακής μεταβολής. Τόσο η πληθυσμιακή

εξέλιξη του νομού, με μειωτικούς ρυθμούς, όσο και η διάρθρωση του πληθυσμού σε

αστικό, ημιαστικό και αγροτικό σε άμεση συσχέτιση με τις αλλαγές σε οικονομικό

επίπεδο, ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέο ρεύμα μετακινήσεων πληθυσμιακών

ομάδων και να οδηγήσουν στη συγκέντρωση τους στα αστικά κέντρα του νομού. Σε

σύγκρωη με την υπόλοιπη χώρα ο πληθυσμός του νομού παρουσιάζει υψηλότερη

αναλογία ατόμων ανά νοικοκυριό ή οικογένεια, στοιχείο που συνδέεται με τις κυρίαρχες

κοινωνικές δομές και νοοτροπίες. Σημαντική μεταβλητή ανάλυσης είναι και η φύση του

πληθυσμού που είναι κατεξοχήν αγροτικός και λιγότερο πεδινός με άμεσες και έμμεσες

προεκτάσεις στον γενικότερο σχεδιασμό. Ο βασικότερος παράγοντας ερμηνείας της

αρνητικής δημογραφικής εξέλιξης εντοπίζεται στην πτώση του λόγου γεννήσεων προς

θανάτους, όπου ο λόγος γεννήσεων προς θανάτους είναι ο χαμηλότερος της περιφέρειας

(0,82). Ο λόγος αυτός, βάσει των καταγεγραμμένων γεννήσεων - θανάτων (Ε.Σ. Υ.Ε.) στα

έτη 1994-95-96 εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερος της μονάδας, δημιουργώντας εύλογες

ανησυχίες για την περαιτέρω εξέλιξη του πληθυσμού, αλλά η επιβεβαίωση της αρνητικής

αυτής τάσης δύναται να προέλθει μόνο από συγκρίσεις μακροχρόνιων διαστημάτων.

Ο υψηλός βαθμός φυσικής ανανέωσης του αστικού πληθυσμού δεν φαίνεται ικανός να

ισοσκελίσει τις αρνητικές ροπές στα άλλα πληθυσμιακά στρώματα., με συνέπεια σε

ενδοπεριφερειακό επίπεδο να μην εντοπίζεται κάποια ζώνη με την απαιτούμενη

πληθυσμιακή δυναμική ώστε να αντισταθμιστεί η μακροχρόνια δημογραφική αποψίλωση

της περιφέρειας.

Ο νομός κατατάσσεται στους λιγότερο πυκνοκατοικημένους νομούς της χώρας,

γεγονός που συνάδει και με την κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια., και

σηματοδοτεί τις μεγάλες ανάγκες σε υποδομές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο

εξυπηρέτησης του πληθυσμού που να συγκλίνει προς τον μέσο όρο της χώρας και της

Ε.Ε.. Χαρακτηριστικόείναι η μετοίκιση μεγάλουτμήματοςτου αγροτικούκυρίωςαλλά

καιτου ημιαστικούπληθυσμούσε Αλεξανδρούποληκαι Σαμοθράκητη δεκαετία81-91. Η
χωρική αυτή ερήμωση στις μη αστικές ζώνες και η έξοδος του ηλικιακά νεώτερου και του

σχετικά περισσότερο μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού κατ αρχήν προς τη

πρωτεύουσα του νομού και κατόπιν εκτός νομού και περιφέρειας, δημιουργεί εύλογες

ανησυχίες τόσο για τη διατήρηση εν δυνάμει εργατικού δυναμικού στα χωρικά όρια του

νομού, όσο και για την εμφανή τάση πληθυσμιακού μαρασμού και την επιβεβαίωση των

αρνητικών ασυνεπειών και κοινωνικό-οικονομικών προεκτάσεων που μπορεί να έχει μια

τέτοια εξέλιξη.

Η εστίαση και η εκτενής αναφορά στην δομή του πληθυσμού και στην διαχρονική του

εξέλιξη συνδέεται προφανώς με την ανάλογη εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

και τον αριθμό των ανέργων που πρέπει να απασχοληθούν. Η διερεύνηση των μεγεθών

της τοπικής αγοράς εργασίας του νομού .αποτελεί πρώτο και απαραίτητο βήμα για την

εκτίμηση των νέα/ν θέσεων εργασίας που θα πρέπει να δημωυργηθούν στους μη

γεωργικούς τομείς του νομού και του υπολογισμού των αναγκαίων επενδύσεων για την

επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης.

1.11.2. ΟικονομικάΧαρακτιιριστικά

Η παραγωγικότητα της εργασίας, με αναφορά στο κατά κεφαλήν Α.Ε.Η

παρουσιάζεται αρκετά υψηλά στο νομό, καταλαμβάνοντας υψηλότερη θέση σε σχέση

τόσο με την περιφέρεια όσο και σε σχέση με τη χώρα. Οι υψηλοί αυτοί δείκτες
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δημιουργούν ένα ελπιδοφόρο περιβάλλον που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αποτέλεσμα αυτής της εικόνας είναι και το γεγονός ότι

έχουν γίνει σημαντικά βήματα βελτΊΙUΣης της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα

την τρέχουσα δεκαετία εξαιτίας των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η γεωργία έχει αναδειχθεί σε προεξέχοντα κλάδο με

δεσπόζουσα σημασία για το νομό, η μεγάλη ανισορροπία που υπάρχει στην υφιστάμενη

τομεακή σύνθεση λειτουργεί ανασχετικά ως προς τη συνολική ανάπτυξη της οικονομικής

δραστηρώτητας και θέτει επιτακτικά το ζήτηι.ω της αναδιάρθρωσης των τομέων

παραγωγής. Η υστέρηση του νομού στον τομέα των υπηρεσιών και η όλο και χαμηλότερη

συμμετοχή του τομέα αυτού στο Α.Ε.Π. του νομού προκαλεί εύλογες ανησυχίες και ίσως

βάζει τις βάσεις του προβληματισμού για το ρόλο των υπηρεσιών στις δεκαετίες που θα

ακολουθήσουν. Αξίζει να τονισθεί ότι παρότι η ανισορροπία στην τομεακή σύνθεση της

απασχόλησης στο νομό, αποτελεί σημείο έντονης ανησυχίας επί του παρόντος,

ταυτόχρονα στοιχειοθετεί ένα εν δυνάμει πλεονέκτημα αφού το απόθεμα συντελεστών

τρέχουσας παραγωγικότητας μπορεί να συμβάλλει σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, με την

προϋπόθεση ότι θα βρεθούν τρόποι άμεσης διοχέτευσής τους σε περισσότερο

παραγωγικούς κλάδους. Δηλαδή, κάτι το οποίο καλείται να διερευνηθεί και αποτελεί και

αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση «γέφυραζ)) που θα

συνδέει τις δυναμικές των διαφορετικών τομέων παραγωγής με κύριο στόχο την βέλτιστη

αξωποίηση των υπαρχόντων πόρων του νομού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα αντίστοιχα

ποσοστά απασχόλησης ανά τομέα, το 1999, είχαν ως εξής: πρωτογενής τομέας 39.2%,
δευτερογενήςτομέας Ι 5, Ι %, τριτογενήςτομέας 43%(το αντίστοιχοποσοστότο Ι 991 ήταν

42,95 %). Επίσης, με δεδομένη την καχεξία του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και την

ασθενέστατη αποκέντρωση στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων, η ύπαρξη

ανάγκης για δημιουργία ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

περιοχές οι οποίες θα έχουν πολλαπλές λειτουργίες, παραγωγής ζωής και πολιτισμού.

προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής κληρονομιάς.

και η ανάγκη για πρωτοβουλίες καινοτομικού χαρακτήρα είναι επιτακτική. Τέτοιες

πρωτοβουλίες αφορούν τον τομέα αξιοποίησης της γεωργικής παραγωγής. τη διάθεση και

το μάρκεΤΙνΥΚ των αγροτικών προωντων, τα επώνυμα ποιοτικά και τυποποιημένα

προΙόντα. την προσφορά σύγχρονων τουριστικών υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων

τεχνολογιών επικοινωνίας στην τοπική αγροτική ύπαιθρο.

1.11.3. Απασχόληση

Η τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης στο νομό προσδιορίζει τόσο την

παραγωγικότητατης εργασίας όσο και τηνκλαδική εξειδίκευση σε περιφερειακόεπίπεδο,

δύο παράγοντες που οριοθετούν την αναπτυξιακή εξέλιξη του νομού και αποτελούν

σημείο εΚ1Cίνησης για τον στρατηγικό σχεδιασμό του νομού. Η συγκέντρωση της

απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα είναι διαπεριφερειακό

φαινόμενο που λειτουργεί σε αντιδιαστολή με την απασχόληση στην μεταποίηση.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγής συνοδεύεταΙ,

τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και για ιδιαίτερες ηλικιακές ομάδες χωρίς εξειδίκευση, από

μείωση των θέσεων εργασίας. υπαγορεύειτην αναγκαώτητα για τεχνική εξειδίκευση και

κατάρτιση των ατόμων, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού των

εκπαιδευτικών διαδικασιών, ικανό να παρακολουθεί την δυναμική εξέλιξη των
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ειδικοτήτων και να ανταποκρίνεται άμεσα και ταχύτατα στις αναδυόμενες ανάγκες σε

ειδικότητες και θέσεις εργασίας.

1.11.4. Ανεργία

Η ανεργία στο νομό κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σύγκριση τόσο με την

κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια, τη χώρα συνολικά αλλά και το μέσο όρο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό λοιπόν πρόβλημα του νομού η ανεργία, με δείκτες

υψηλότερους από το μ.ό. τόσο της περιφέρειας όσο Kαt της χώρας, με αποτέλεσμα να

επιτάσσεται μια συνολική προσέγγιση της απασχόλησης και της ανεργίας και να

απαtτείται κατάλληλη μεθόδευση των επόμενων ενεργειών ούτως ώστε να

ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας. Στην πραγματικότητα ο

πρωτογενής τομέας λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμης αποτελεσματικότητας μέσο

περιορισμού της δυνητικής ανεργίας, με αποτέλεσμα να προσανατολίζονταιοι πολιτικές

αντιμετώπισηςτης ανεργίας στους άλλους παραγωγικούςτομείς.

1.11.5. Εκπαίδευση και Κατάρτισ1Ι

Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του νομού έτσι όπως αυτό μπορεί να περιγραφεί

από τις εκπαιδευτικέςυποδομές αλλά και από το εKπαtδευΤΙKό δυναμικό (καθηγητές και

μαθητές) σε σχέση με την περιφερειακή αλλά και εθνική κατάσταση, μπορεί να

χαρακτηριστεί σε φυσιολογικά επίπεδα με δείκτες που προσεγγίζουντο μ.ό.. Η σύσταση

και η διάρθρωση του αΎθρώπινου δυναμικού στο νομό και η δυναμική της εξέλιξης του,

αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της ανάπτυξης του και προσδιορίζουν τα κύρια

προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού.

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του νομού, εξαρτάταt άμεσα από το

μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το

μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας περωχής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις

δυνατότητες απασχόλησης που δίδονται στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και τη

διάρθρωση της απασχόλησης.

Για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μορφωτικό επίπεδο, θα πρέπει σε

άμεσο χρονικό διάστημα να επιχειρηθεί η περαιτέρω αξιοποίηση του αΎθρώπινου

δυναμικού του Πανεπιστημίου Θράκης.

1.11.6. Τομείς Παραγωγ.ίς

Ο νομός Έβρου ιστορικά αποτελεί αγροτική περωχή και συγκεντρώνει πλούσιους

φυσικούς πόρους, ισχυρή πολιτιστική παράδοση, διαθέτει ανά περιοχή καλύτερες

συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με τα επιβαρημένα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και

αποτελεί εν δυνάμει σημαντικό τουριστικό προορισμό. Η υπέρμετρη εξάρτηση από

παραγωγικές δραστηριότητεςπου αναλώνουνφυσικούς πόρους και ειδικότερα μέσα από

γεωργικές καλλιέργειες, καθιστά ευάλωτη την τοπική οικονομία στις πιέσεις που

Oφείλoνταt στην αναγκαία αναπροσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις

προδιαγραφόμενεςεξελίξειςτης αγοράςσε διεθνές επίπεδο. Η υψηλή ανταγωνιστικότητα

στον τομέα της γεωργίας σε διευρωπαϊκό επίπεδο έχει οδηγήσει πολλές αγροτικές και

κτηνοτροφικές μονάδες στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού αλλά και στην υιοθέτηση
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νέων, εφάμιλλων των ευρωπαικών, μεθόδων παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα

περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση έτσι ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες της τοπικής

γεωργiας με ανταγωνιστtKές αξιώσεις στην ευρωπαική και ης γειτονικές αγορές.

•.••.7. Επενδύσεις

Όπως καταγράφηκε απο την απορροφηση των πόρων που σχετίζονται με την

εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων 1262/82 και 1892/90 η συμμετοχή του νομού

αξιολογείταιως αρκετά θετική σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των υπόλοιπων νομών

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε

πλήθος επενδύσεων ο νομός είχε την πρώτη θέση, ενώ τόσο σε ύψος επενδύσεων, σε

ποσά εκταμίευσης και προβλεπόμενες θέσεις εργασiας ο νομός βρισκόταν στις

υψηλότερες θέσεις γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμικότητα του νομού αλλά

παράλληλα και την ανάγκη για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκφράζονται ανησυχίες. οι οποίες προκύπτουν

από το γεγονός ότι ορισμένες μεταποιητικέςμονάδεςτης περιοχής δεν επανεπενδύουνσε

δραστηριότητες με χώρο αναφοράς τον Έβρο. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από το 1998,
καθώς σύμφωνα με το N.2601/98, με1ώθηκαν τα κίνητρα για την προσέλκυση νέων

επενδυτώνστην Θράκη.

1.11.8. Υποδομές

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στο νομό εκτιμάται ότι από τα μέσα της τρέχουσας

δεκαετίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. υψηλότερους μάλιστα τόσο από την

περιφέρεια όσο και από το σύνολο της χώρας. Η τόνωση προέρχεται τόσο από την

κατασκευή δημοσίων έργων στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε.

παρεμβατικής δραστηρώτητας, όσο και από την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η

οποία συνδέεται με την οικιστική επέκταση ορισμένων αστικών κέντρων (π.χ.

Αλεξανδρούπολη) και την κατασκευή κτφιακών εγκαταστάσεων των μονάδων

παραγωγής που ιδρύθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν στα πλαίσια του Ν.1892/90. Ο ετήσιος

ρυθμός εξέλιξης της νέας ιδιωτικής οικοδομικής δραστηρώτητας είναι καίΡ10ς δείκτης

του δυναμισμούτης τοπικής οικονομίας δώτι προδιαγράφειέμμεσες πολλαπλασιαστικές

επιπτώσεις και ωφέλειες σε άλλους παραγωγικούς τομείς οι οποίοι συνδέονται με την

οικοδομική δραστηρώτητα, στο άμεσο μέλλον. Ο νομός Έβρου τοποθετείται υψηλά ως

προς τον άξονα νέων κατοικιών σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας

παρουσιάζοντας αύξηση από 0,8 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους το 1997 σε 1,1 το

1998.
Η ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος υποδομών και η πλήρης κάλυψη του γεωγραφικού

πλαισίου του νομού αποτελεί μακροχρόνια τοπική επ1δίωξη λόγω της συσχέτισης με το

καθεστώς της απομόνωσης καιτης συγκριτικής υστέρησης που χαρακτηρίζει ιστορικά την

περιοχή. Σήμερα, είναι σημαντική και ορατή η βελτίωση που έχει επιτευχθεί σε πολλούς

τομείς της βασικής και τεχνικής υποδομής τους νομού, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί

πλήρως ορισμένες αδυναμίες σε κομβικά σημεία του συστήματος και ακόμα, χωρίς να

έχει διασφαλισθεί το υψηλού επιπέδου δίκτυο υποδομών (μεταφορικό, τηλεπικοινωνιακό,

ενεργειακό) που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση και βιώσιμη

λειτουργία επενδυτικών δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλε1ας και προστιθέμενης αξίας για
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το νομό. Επομένως η απουσία αυτών των έργων που θα είναι ικανά να φιλοξενήσουν

μεγάλα και φιλόδοξα επιχειρηματικά σχήματα δημωυρΥεί κενά στις υφιστάμενες

υποδομές.

1.11.9. Περιβάλλον - ΦυσικοίΠόροι

Ο φυσικός πλούτος της γεωγραφικής περιοχής του Έβρου δημιουργεί τις κατάλληλες

προϋποθέσεις και εκπληρώνει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις τόσο για τη «μικτή» ή

συνδυασμένη διαφύλαξη όσο και για την προώθηση και προβολή του τόπου. Ο

εναλλακτικός τουρισμός ή αγροτουρισμός, η συστηματική διοργάνωση φυσωλατρικών

εκδηλώσεων και εκδρομών και η προσπάθεια βελτίωσης των βασικών υποδομών για την

φιλοξενία παρόμοιων δράσεων μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά, τόσο από άποψη

αναγνωρισιμότητας και προσέλκυσης τουρισμού όσο και από άποψη ευαισθητοποίησης

των ατόμων για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του

νομού, ο οποίος όπως διαφαίνεται και από τα στατιστικά δεδομένα αποτελεί και την κύρια

πλουτοπαραγωγική πηγή του νομού. Κίνδυνοι που απειλούν τον φυσικό περιβάλλον του

νομού πρέπει να εξαλειφθούν.

Τέτοιοι κίνδυνοι και προβλήματα είναι:

.:. Στα δάση;. α) οι πυρκαγιές (κυρίως κατά τους θερινούς μήνες), β) η λαθροθηρία, γ) η

λαθροϋλοτομία (ιδίως στο Δάσος της Δαδιάς αλλά KaL σε περιπτώσεις όπου η

λαθροϋλοτομίαοδηγεί σε παράνομη οικοπεδοποίηση),δ) παράνομη βόσκηση, ιδίως σε

δασικές εκτάσεις και υπερβόσκηση, ε) τεχνικά έργα, όπως οι δασικοί δρόμοι οι οποίοι

είναι πολύ σημαντική υποδομή και διευκολύνειτη δασική διαχείριση και την κατάσβεση

των πυρκαγιών,αλλά παράλληλαδιευκολύνειτην πρόσβασητων λαθροκυνηγώνσε κάθε

περιοχή του δάσους. Παράλληλα τα λατομεία αποτελούναιτία όχλησης και αλλοίωσης

του φυσικού περιβάλλοντος,στ) σκουπιδότοποι,πολλοίαπό τους οποίους βρίσκονταισε

ρέματα και κοντά σε δάση και αποτελούν εστία ρύπανσης και πυρκαγιάς λόγω

αυτανάφλεξηςτων σκουπιδιών.

•:. Στου ποτα ο' : α) τα αστικά λύματα οικισμών και τα υγρά απόβλητα των

κτηνοτροφικών και μεταποιητικών μονάδων, β) οι εκχυλίσεις από χώρους διάθεσης

απορριμμάτων κοντά σε κοίτες ποταμών, γ) η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και

λιπασμάτων για τη γεωργία. Η επιβάρυνση που δέχεται ο Έβρος ποταμός είναι πολύ

μεγάλη. Διερχόμενος από τρεις χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία) και σημαντικό

αριθμό κέντρων, με ανύπαρκτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αποτελεί συχνά

αποδέκτη στερεών και υγρών αποβλήτων.

•:. Στο δέλτα του ποταμού Έβρου: α) η λαθροθηρία, που έχει στόχο την πλούσια

ορνιθοπανίδα που τεμαχίζει ή σταθμεύει στις υγροτοπικές εκτάσεις β) η ρύπανση από

φυτοφάρμακα και λιπάσματα, λόγω των εκτεταμένων αγροτικών δραστηριοτήτων, γ) η

βόσκηση πολλών αγροτικώνζώων στον υγρότοπο, δ) οι καταπατήσειςτων αλμυρώνελών

και αμμοθινών με σκοπό την κατασκευή έργων υποδομής και την ανέγερση

παραθεριστικών κατοικιών.
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Η αντιπλημμυρική προστασία είναι ένα από τα μόνιμα και δύσκολα προβλήματα.

λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του νομού. με το μεγαλύτερο πρόβλημα

αντιπλημμυρικής προστασίας να εμφανίζεται στην πεδινή περιοχή του νομού Έβρου. που

αποτελεί τμήμα της δυτικής λεκάνης απορροής του ομώνυμου ποταμού. Πρόκειται για

περιοχή με γενικά χαμηλά υψόμετρα, η οποία προστατεύεται από τις πλημμυρικές

παροχές του ποταμού με σειρά αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων, αλλά όχΙ.,

όπως έχει αποδείξει το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεσματικά.

Ι.Ι Ι.ΙΟ. Συσχετίσεις με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Περιβάλλον

Οι εξελίξεις που παρατηρούνται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η

παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στις συΎθήκες του διεθνούς εμπορίου, και η περαιτέρω

απελευθέρωση της αγοράς η οποία εκτιμάται ότι θα μεtώσει την παρεχόμενη στήριξη

κατά κλάδο ή τομέα της παραγωγής καθώς και των αντίστοιχων εξαγωγικών επιδοτήσεων

και των προστατευτικών δασμών. επηρεάζουν άμεσα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα

ενεργήσει ο νομός σαν ανταγωνιστική οντότητα στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό

οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα. ο προτεινόμενος μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σημαίνει ότι η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου δεν θα έχει

ως κύριο άξονα την ενίσχυση της γεωργικής. κτηνοτροφικής κλπ. παραγωγής. αλλά τη

σύνδεση του αγροτικού με τον αστικό χώρο, διαδικασία που παρατηρείται άλλωστε στις

ήδη ανεπτυγμένες οικονομικά αγροτικές περωχές της Δυτικής Ευρώπης. Πρόκειται στην

ουσία για τη μετάβαση από μια έwoια., που περιόριζε τους αγροτικούς χώρους σε χώρους

παραγωγής. σε μια έwοια η οποία θεωρεί τον αγροτικό χώρο ως χώρο ζωής. Ταυτόχρονα.

η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύριο στόχο και μέσο επίτευξης μιας νέας

μορφής αειφορικής ανάπτυξης. με άμεση προέκταση την οικολογική προσέγγιση να

κατευθύνει την γεωργική δραστηριότητα.

1.11.1 ι. Νέες Τεχνολογίες

Οι επιπτώσεις και οι εξελίξεις στην τεχνολογία επιβάλλουν τη δημιουργία σύγχρονων

υποδομών. ώστε να μην αποκλεισθεί ο νομός από την ολοένα εξελισσόμενη αγορά των

πληροφοριών και αναδεικνύουν την καθοριστική σημασία των πολιτικών της γνώσης

(έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση).

Επιτακτική. επίσης. είναι η ανάγκη ενίσχυσης της αποκεντρωμένης εφαρμοσμένης

έρευνας και μεθόδευσης της μεταφοράς της συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνογνωσίας στις

αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δίκτυα αποδεικτικών και δοκιμαστικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού

του νομού καθιστούν τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση προσιτότερη και

ελκυστικότερη, ενώ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού αναμένεται να

ωφεληθούν από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών τηλεματικής. αφού

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης αΎθρώπινου δυναμικού χάριν της

τηλεργασίας και μεtώνεται σε σημαντικό βαθμό το κόστος προώθησης των νέων

προϊόντων.

Στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί ένα πλέγμα συνιστωσών που έχει άμεση

συσχέτιση με την νέα κοινωνία των πληροφοριών που παρουσιάζεται ως νέος

παραγωγικός τομέας παγκοσμίως αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται από την Ε.Ε..
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Καλούνται λοιπόν οι τοπικές δυνάμεις του νομού να απαvrήσουν σε βασικά ερωτήματα

γύρω από το ρόλο που θα παίξει ο νομός στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων, όπου το εικονικό

θα συμβαδίζει με το πραγματικό (Πανεπιστήμια - τηλεδιασκέψεις - αλλαγές στο

επιχεφείν). Στο 50 κεφάλαιο (πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας) προτείνοvrαι

μέτρα και δράσεις που θα αξωποιούν τις νέες τεχνολογίες και θα τις αναδεικνύουν σε

εργαλεία απαραίτητα για την ανάπτυξη.

1.11.12. Άξονες προτεραιοτιίτων

Οι προτεραιότητες του νομού υπαγορεύοvrαι ξεκάθαρα σε επίπεδο αναγκών για

καλύτερη οδική υποδομή, για λιμενικές υποδομές, για υποδομές που θα αξιοποωύν σε

ορθολογικότερη βάση τις δυνατότητες για βιώσιμη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη (π.χ.

γεωθερμικά & αιολικά πεδία, υπέργεια και υπόγεια ύδατα, δάση, κλπ.), σε μηχανισμούς

διάχυσης της σύΥχ'ρονης τεχνογνωσίας προς τους παραγωγούς και συστηματική

προστασία του απειλούμενου φυσικού περιβάλλοvrος, στο πεδίο της σύνδεσης της

μεταποίησης με τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα της παραγωγής, και τέλος στην

βαθμιαία προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες του διεθνούς

ανταγωνισμού στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών, του τουρισμού, της γνώσης, της

πληροφορίας και των υπηρεσιών.

1.12. ΑΝΑΛΥΣΗΙΣΧΥΡΩΝ- ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ( SWOT ANALYSIS ) ΓΙΑ ΤΟΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στηριζόμενοι στην ανάλυση που προηγήθηκε και έχοντας σαφή εικόνα για το επίπεδο

ανάπτυξης και τα όρια του ρόλου που ο νομός Έβρου διαδραματίζει στην ευρύτερη

περωχή του, συμπερασματικά αναφέροvrαι:

Από άποψη παραγωγικού συστήματος οι υφιστάμενες δυνατότητες ανάπτυξης των

φυσικών πόρων είναι εξαφετικά υψηλές, αλλά σοβαρές αδυναμίες όπως

.~. το υψη λό κόστος των παραγωγικών συvrελεστών κυρίως σε ότι αφορά τις

μεταφορές και τις αστικές υπηρεσίες,

.:. ο χαμηλός βαθμός πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης του ενδογενούς

δυναμικού και

.:. η χαμηλή τεχνογνωσία,

εμποδίζοw την εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων του νομού.

Από άποψη χωρικής εξειδίκευσης παρουσιάζοvrαι:

.:. έvroνες αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ του βορείου και του νότωυ Έβρου οι οποίες

σε συνδυασμό με τις
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A.KAPANJΚOΛAΣ ΥΠΛΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ

.:. υφιστάμενες τάσεις εγκατάλειψης του αγροτικου τομέα και των ορεινών και

μειονεκτικών περιοχών του νομού

δημιουργούν ανεπιθύμητες στρεβλώσεις στο χωροοικονομικό σύστημα.

Από άποψη οικιστικής συγκρότησης:

.:. η απουσία ισχυρού αστικού κέντρου, με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας,

.:. η παρουσία ισχνού δικτύου οικισμών,

.:. η εκτεταμένη δόμηση (αυθαίρετη και νόμιμη) σε μεγάλο μέρος της παραλιακής

ζώνης και

.:. η σταδιακή καταστροφή παραδοσιακών οικιστικών ιστών.

δίνουν την εικόνα μιας κατάστασης, η οποία παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα,

επιδέχεται όμως και σημαντικές βελτιώσεις.

Πλεονεκτήματα

Παράλληλα ο ν. Έβρου διαθέτει:

.:. Εν δυνάμει πλεονεκτική γεωγραφική θέση με αναφορά στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό

χώρο.

•:. Αξιόλογουςφυσικούςπόρους:

Ι. Υπέδαφος

2. Ενεργειακό (γεωθερμικό) πλούτο

3. Εδαφικούς, υδατικούς, δασικούς και αλιευτικούς πόρους

4. Τουριστικούς Ι περιβαλλοντικούς πόρους

5. Ιδιαιτερότητα στο βροχομετρικό σύστημα και ανάπτυξη μικροκλιμάτων

.:. Αξιόλογους ανθρώπινους πόρους (που πρέπει όμως να επιδιωχθεί ο επαναπατρι

σμός τους).

Η προσέγγιση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα του σύνθετου και με πολλές δυνατότητες

μεν, αλλά ασταθούς και θολού από την άλλη πλευρά συστήματος ανάπτυξης το οποίο

απαιτεί μια νέα θεωρητική και. πρακτική προσέγγιση από άποψη στρατηγικού

σχεδιασμού και επιχεψησιακής δράσης. Οι προγραμματικές παρεμβάσεις της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την 5ετία 1994-1999, προσπάθησανκαι πέτυχαν μέχρι
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ενός ικανοποιητικού σημείου να εισάγουν στην περιοχή νέα αντiληψη στη Δευτεροβάθμια

Αυτοδιοίκηση, με σειρά επιχειρησιακών επιλογών και δράσεις όπως:

Ι. οργάνωση υπεύθυνης και επιχειρησιακής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρά τις

σοβαρές αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και την σοβαρά ανταγωνιστική συμπεριφορά

της Κεντρικής Διοίκησης.

2. Κρίσιμες επιλογές σημαντικών καινοτόμων έργων και δημιουργία ΠΡOCιπOθέσεων

μηχανισμών με πρωτοβουλιακή δράση πέρα από τις συνήθεις στηρίξεις και παροχές του

Κεντρικού Κράτους.

3. Προσπάθεια εξασφάλισης κοινωνικής συναίνεσης και συστράτευσης των

παραγωγικών και κοινωνικών φορέων με αποκλειστικό κριτήριο την επιτυχή υλοποίηση

πρωτo(30υλtών τοπικής ανάπτυξης.

Το επόμενο βήμα είναι και το πιο κρίσιμο. Πιο κρίσιμο διότι απαιτεί μια τελείως

καινοτόμο προσέγγιση του παραγωγικού και κοινωνικού συστήματος προκειμένου αφενός

μεν να γίνουν ξεκάθαρο\, οι όρο\, οι προϋποθέσεις και οι στόχοι ανάπτυξης και να αρθούν

οι στρεβλώσεις και η παρατηρούμενη αστάθεια, αφετέρου δε να τοποθετεί ο Έβρος με

ευνοϊκούς όρους στις σύγχρονες εξελίξεις, όπως αυτές οριοθετούνται ότι θα συμβούν ή

προγραμματίζονται να συμβούν στο εγγύς μέλλον στο Περιφερειακό σύστημα της

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. στον Εθνικό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως

σημερινή ακροτελευταία περιοχή της αλλά και κυρίως στον προς Ανατολή χώρο της

διεύρυνσης της. Η καινοτομία στην θεωρητική και πρακτική έκφραση του μέσου και

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού προσανατολίζεται στις αναμενόμενες

εξελίξεις στο ευρύτερο διαπεριφερειακό σύστημα της περιοχής.
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2" ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών σε επίπεδο

Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. & σε επίπεδο Νομού Έβρου

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στο παρόν κεφάλαιο επιχεψείται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των

αναπτυξιακών πολιτικών στο νομό Έβρου, όπως αυτές εφαρμόστηκαν κατά τα

προηγούμενα έτη σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη του κεφαλαίου ξεκινάει με βάση ορισμέΎες επισημάνσεις αναφορικά με

τις KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKές τάσεις του νομού, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των

δημογραφικών και μακροοικονομικών στοιχείων που διαμορφώνουν το αναπτυξιακό

προφίλ του, όπι.ι.Jς αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο.

Ακολουθεί η συνοπτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Β' κ.π.Σ. σε επίπεδο

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορά η οποία θεωρείται σκόπιμη

προκειμένου να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα

των αναπτυξιακών πολιτικών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Έβρου. Από την

αξιολόγηση αυτή προκύπτουν ορισμένες διαπιστώσεις αναφορικά με τη βαρύτητα

ορισμένων δράσεων και ενεργειών σε επίπεδο περιφέρειας.

Η τρίτη υποενότητα του κεφαλαίου εξειδικεύει τα αποτελέσματα των πολιτικών

εστιάζοντας συγκεκριμένα στα δεδομένα του νομού Έβρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει

πρoηγηθε~ δίνεται η δυνατότητα για άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις προκειμένου να

εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις του νομού από τους βασικούς άξονες των περιφερειακών

στόχων, διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν νοούνται με την αρνητική έwοια, αλλά αποτελούν

το στοιχείο προσαρμογής των αναγκών του νομού.

Στο τέταρτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου επιχεψείται μια αξιολόγηση της πορείας

των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, και συγκεκριμένα του Inteπeg Π και

του Phare-CBC (λεπτομερείςπληροφορίες για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίεςπαρατίθενται

στο παράρτημα), για την προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 σε περιφερειακό επίπεδο,

καθώς και των επιπτώσεων - επιδράσεων που αυτά είχαν στην αναπτυξιακή πορεία της

Περιφέρειας και του ν. Έβρου.

2.2. ΚΟΙΝηΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΤΑΣΕΙΣ& ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι βασικές ενδογενείς KOινωVΙKOOΙKOνOμικές τάσεις του νομού Έβρου κατά τα

τελευταία χρόνια μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:

.:. Η αρνητική δημΟΥραφική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών συνεχίζεται στο νομό

με κύρια έμφαση στις αγροτικές περιοχές παρά την εγκατάσταση των ομογενών Ποντίων,

οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ενίσχυσαν κυρίως τα αστικά κέντρα και ελάχιστα τις

αγροτικές περιοχές του νομού.
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J

.:. Τα Ο1κονΟlJικά μεΥέθη και οι δείκτες F.υημF.ρίας παρουσιάζουν μια ανοδική τάση τα

τελευταία χρόνια και μεγαλύτερη προσέγγιση προς τους αντίστοιχους εθνικούς μέσους

όρους, αλλά εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά από αυτούς, ιδίως αν εξεταστούν

χωρικά.

Ειδικότερα, συνεχίζεται η τάση εγκατάλειψης του αγροτικού τομέα και των ορεινών

και μειονεκτικών περιοχών. Ο αγροτικός πληθυσμός και η απασχόληση στον τομέα

μεtώνεται συνεχώς (από 52% απασχόληση το 1981 μειώνεται στο 40,3% το 1991, αν και

η συμμετοχή του στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. νομού παραμένει σταθερή - 36% 
περίπου), ενώ ο τριτογενής τομέας την ίδια περίοδο αυξάνει και το ποσοστό συμμετοχής

του στην απασχόληση (από 39%, στο 44%) και τη συμμετοχή του στο Α.Ε.Π. (από 38%
στο 40,2%).

•:. οι συνολικές ιδιωτικέc παραΥωΥικές επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης που

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο νομό, χαρακτηρίζονται από τον

«επιδοματικό προστατευτισμό» και ενώ βελτίωσαν τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό των

επιχειρήσεων, παραμέλησαν σε μεγάλο βαθμό την διοικητική τους διάσταση (marketing,
management, εξαγωγές, καινοτομικά και επώνυμα προϊόντα, νέες αγορές συνεργασίες,

σύνδεση με την τοπική οικονομία κλπ), δεν διεύρυναν την παραγωγική τους βάση στο

σύνολο της μεταποίησης (από 26% συμμετοχής στο Α.Ε.η μειώθηκαν στο 24%), δεν

άλλαξαν, αλλά ενίσχυσαν την αυτόνομη δυναμική της κλαδικής διάρθρωσης της

βιομηχανίας-βιοτεχνίας και την κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων: τρόφιμα, ποτά,

ένδυση, κλωστοϋφαντουργικά. Έτσι αυξήθηκε η εισαγωγική διείσδυση και η εξωστρέφεια

(κυρίως στις εμπορικές επιχειρήσεις τον τελευταίο καιρό), καθιστώντας τους,

ευαίσθητους στις νέες διεθνείς συνθήκες. Κατά συνέπεια προκύπτει η αναγκαιότητα

αναπροσανατολισμού, ο οποίος θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτήμα άμεσα, στο

εσωτερικό κάθε κλάδου και επιχείρησης προς νέους ανταγωνιστικούς υποκλάδους και

προϊόντα και σταδιακά σε νέους παραγωγικούς υποκλάδους και χρησιμοποίηση νέων

μεθόδων. Eiναι αναγκαίο οι επιχειρηματικές και κρατικές πρακτικές να κατευθυνθούν σε

άλλες πολιτικές όπου η ιδιαιτερότητα και επωνυμία με τοπικά χαρακτηριστικά, τα νέα

προϊόντα, οι τεχνολογίες, οι νέες αγορές, η οργάνωση, οι διακλαδικές και

διεπιχειρηματικές συνεργασίες να έχουν τον πρώτο λόγο.

Οι Δημόσιες επενδύσεις ήταν πράγματι αυξημένες στα δύο προηγούμενα Π.Ε.Π., αλλά

ενώ δρομολόγησαν, δεν κατάφεραν να αποπερατώσουν τις μεγάλες ελλείψεις σε

υποδομές, και να μεταβάλλουν το επίπεδο του παραγωγικού δυναμικού. Η σύνδεση του

νομού με τον υπόλοmο Ελλαδικό χώρο και η ενδονομαρχιακή σύνδεση, έχουν βελτιωθεί

σε αξιόλογο βαθμό. Εξακολουθούν όμως τα προβλήματα στην βατότητα του επαρχιακού,

αγροτικού, σιδηροδρομικού δικτύου, των εγγειοβελτιωτικών έργων και της συνοριακής

διασύνδεσης του νομού.

Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται προτεραιότητα χρηματοδότησης έργων

αμεσότερης απόδοσης και μεγαλυτέρου πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και

συνδυασμένη επικέντρωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων' στις υποδομές που
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εξυπηρετούν άμεσα τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜλΤΑ20Υ Κ.Π.Σ. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑ.Μ.-θ.

2.3.1. Βασικοίστόχοι και στρατηγική

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της Περιφέρειαςοφείλεταικυρίως στην απομόνωσή

της λόγω κυρίως της ακριτικήςτης θέσης και της απόστασηςτης από τις εθνικέςκαι τις

δυτικοευρωπαϊκέςαγορές. Ωστόσο, διαθέτει μεγάλες δυνατότητεςανάπτυξηςόλων των

παραγωγικώντομέων σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικέςκαι οικονομικέςεξελίξειςστο

χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Με το άνοιγμα των αγορών στις

γειτονικέςχώρες η Περιφέρειαδύναται να εξελιχθείσε συνδετικό κρίκο της Ε.Ε. με την

Τουρκία και τις χώρες της Βαλκανικής. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την πόλη της

Κωνστανnνούπολης,η οποία απέχειπερίπου 2S0χλμ. από την Αλεξανδρούποληκαι έχει

τον {δω πληθυσμό με ολόκληρη την Ελλάδα (περίπου Ι Ο εκατ. κατοίκους).Σταπλαίσια

αυτά, η αναπτυξιακήστρατηγική για την περίοδο 1994-99 έθετε ως βασικούς στόχους

L. Την άρση της απομόνωσης και την αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας.

2. Την συγκράτηση του πληθυσμού και την αγροτική ανάπτυξη.

3. Την αξιοποίηση των πόρων και την βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

για προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηρωτήτων.

4. Την βελτίωση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών.

S. Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

6. Την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

2.3.2. ΚύριαΈργα - Δράσεις

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, προβλέπονταν οι ακόλουθοι βασικοί

άξονες παρέμβασης:

Α. Ανάπτυξη της μεταποίησης και των ηποδομ(ι)ν

Οι δράσεις στον τομέα αυτό αφορούσαν:

Ι τα έργα οδοποιίας (νέες κατασκευές και βελτιώσεις των βασικών αξόνων που

χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και

συμπληρωματικά οδικά έργα στο βασικό επαρχιακό δίκτυο σε περιφερειακό επίπεδο)

2. βελτίωση υποδομών στην Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, βελτίωση των αερομεταφορών

(επέκταση του αεροδρομίου Καβάλας και βελτίωση του εξοπλισμού του αεροδρομίου

Α4ξανδρούπολης)

3. την ενίσχυση των βωμηχανικών υποδομών

4. την έρευνα του υπεδάφους

S. την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας

6. την κατάρτωη
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Οι δράσεις στον τομέα αυτό αφορουσαν:

Ι.την στήριξη της ορθολογικής διάρθρωσης των κλάδων παραγωγής

2.εγγειοβελτιωτικά. δασικά. αλιευτικά έργα, κτηνιατρικά και γενετική βελτίωση του

ζωικου κεφαλαίου

3.μετεγκαταστάσεις και χεφισμός αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων

4.έργα εξοικονόμησης υδάτινου δwαμικού

5.κατάρτιση στην αγροτική ανάπτυξη.

Γ. Τουρισμός- περ!f3άλλον-ποιότητα ζωής

Οι δράσεις στον τομέα αυτό αφορούσαν την ανάπτυξη του τουρισμού, την κατάρτιση, την

διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικο-ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (κατασκευή

βιολογικών καθαρισμών, αποχετευτικών δικτυων κα) και τη βελτίωση των υποδομών και

των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ( βελτιώσεις νοσοκομείων).

Δ. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικου

Οι κύριες δράσεις αφορούσαν τις υποδομές και τον εξοπλισμό της εκπαίδευσης (κυρίως

της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), προγράμματα και υποδομές επαγγελματικής

κατάρτισης και καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμσυ. ειδικές

δράσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφυγων.

2.3.3 Αποτελέσματα ~ Βαθμός επίτευξιις στόχων

Η εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη για την περίοδο Ι 994 - 99 στο Π.Ε.Π. Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης ήταν 823,5 εκ. eUfO.
Η πορεία υλοποίησης του ΗΕ.Η Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά βασικό άξονα

παρέμβασης παρουσιάζεται ως εξής:

Α. Ανάπτυξη της μεταποίησης και των υποδομιίΝ

Η υλοποίηση των οδικών μεταφορών συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων παρουσιάζει συνεχή αυξηση (έχουν

ολοκληρωθεί 32 έργα καθώς και το 46.7% των uπoέργων). Στο τέλος του Ι 998 υπήρξε

ενεργοποιημένο το 79,19% των έργων, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες που αφορουσαν

βελτιώσεις και νέες χαράξεις στο επαρχιακό δίκτυο η ενεργοποίηση έφθασε το Ι ΟΟ%.Οι

βελτιώσεις των λιμενικών UΠOδOμών παρουσίασαν ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν

είχαν προβλήματα υλοποίησης.

Η βελτίωση των υποδομών των αεροδρομίων περιελάμβανε μόνο δυο έργα, την

επέκταση του αεροδρομίου Καβάλας και την βελτίωση του αεροδρομίου

Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο δεν είχε αρχίσει ακόμα το 1999 λi>γω μη περάτωσης της

διαδικασίας έκδοσης τεχνικού δελτίου. Αντίθετα το δευτερο έργο είχε ήδη ολοκληρωθεί

από το Ι 996.
Οι δράσεις για την ανάπτυξη της μεταποίησης περιελάμβαναν 9 οριστικά ενταγμένα

έργα και αφορουσαν την βελτίωση των υποδομών των ΒΙ.ΠΕ., την κατασκευή
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εκθεσιακών χώρων και την ίδρυση φορέα υποβοήθησης των ΜΜΕ και ενίσχυσης των

επενδύσεων. Το μέτρο αυτό παρουσίασε τη μεγαλύτερη απορρόφηση, έχοvtας

υπερκαλύψει κατά 13% τον προϋπολογισμό του, ενώ είχε εγκριθεί η επιχορήγηση 42
ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που αναμένεταινα δημιουργήσουνπερίπου 1500 νέες

θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς η

Περιφέρεια ευνοείται από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Τέλος, όσον αφορά nς έρευνες

υπεδάφους και την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας γενικότερα, ήταν

ενεργοποιημένατο 1999, 6 από τα Ι Ο ερευνητικά προγράμματα, όμως πρέπει να ληφθεί

υπόψη ότι η ένεαξη των δύο από αυτά έγινε το 1998.

Β. Αγροτική ανάπτυξη

Τα έργα για την στήριξη της ορθολογικής διάρθρωσης των δραστηριοτήτων

αξιοποίησαν το 45,6% του αντίστοιχουπροϋπολογισμού,ενώ τα εγγειοβελτιωτικάέργα

παρουσίασαν ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης. Η ολοκλήρωση των δασικών έργων

παρουσίασευψηλά ποσοστά, ενώ όσον αφορά τα αλιευτικά έργα απορρόφησαντο 78%
των διαθέσιμων πόρων με θετική πορεία υλοποίησης. Οι δράσεις που αφορούσαν τα

κτηνιατρικά και τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου παρουσίασαν χαμηλό

ποσοστό(47,8%) απορροφητικότηταςτωνκονδυλίων,γεγονόςπου οφείλεταικυρίωςστην

έλλειψη καινοτόμων ενεργειών και στον ανεπαρκή προγραμματισμό. Τα έργα

μετεγκατάστασηςκαι χεφισμούαποβλήτωνκτηνοτροφικώνμονάδωνανέρχοvtανσε 150
για το σύνολο των οποίων έχει αρχίσει η υλοποίηση, ενώ η απορρόφηση των πιστώσεων

φθάνειτο 72%. Τέλος, η δράση για εξοικονόμηση του υδάτινου δυναμικούπεριελάμβανε

Ι Ι έργα η υλοποίηση των οποίων παρουσίασε καθυστερήσεις.

Γ. Τουρισμός- περt6άλλoν- ποιότητα ιωή,ς

Στον τουρισμό ο αριθμός των έργωνπου είχαν ολοκληρωθείτο 1998 δεν ήταν μεγάλος

(μόλις 46 από τα 136 προγραμματιζόμεναυποέργα), ωστόσο σημειώθηκε επιτάχυνση των

ρυθμών, καθώς δρομολογήθηκε η απεμπλοκή ορισμένων έργων από ΧΡΟΎΟβόρες

διαδικασίες. Τα έργα για το περιβάλλονκαι τηνποιότηταζωής ολοκληρώθηκανεντόςτων

χρονικών ορίων που είχαν τεθε~ ενώ τα έργα για την υγεία-πρόνοια, χαρακτηρίστηκαν

από το μεγαλύτερο έργο του Π.Ε.Π., την κατασκευή του ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείου

Αλεξανδρούπολης,το οποίο είχε απορροφήσει το 74% των πιστώσεωνέως και το 1999.
Παράλληλα, ομαλά εξελίχθηκαν και τα υπόλοιπα έργα του μέτρου. Στις υποδομές της

εκπαίδευσης η πορεία υλοποίησης ήταν θετική, αν και μόλις 6 έργα είχαν ολοκληρωθεί

στην ώρα τους, ενώ με την ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται η εξυπηρέτηση περίπου

9.000 μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που

καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας σε σχολικά κτίρια. Από αναπτυξιακή άποψη το

σχετικόμέτρο παρουσίασεμικρή συμμετοχήέργων τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης.

Τέλος, όσον αφορά τα έργα που αφορούντην βασική υποδομή,την ΠΟ1ότηταζωήςκαι

την στήριξη της τοπικής οικονομίας, στα πλαίσια του Ε.Α.ητ.Α., ολοκληρώθηκεένας

σημαντικός αριθμός έργων που ξεπερνάει το 60% των προγραμματισμένωνσε κάθε

περιπτωση.

Συμπερασματικά,ο βαθμόςεπίτευξηςτων στόχωνκρίνεταιικανοποιητικός.

Ειδικότερα:
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.:. Η άρση της απομόνωσης και η αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας. φαίνεται να

ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των έργων. Αυτό σε συνδυασμό με τα

μεγάλα έργα και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στον

στόχο που έχει τεθεί.

.:. ο στόχος της συγκράτησης του πληθυσμού και της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που οφείλεται στην χαμηλή απορροφητικότητα και

στον μικρό αριθμό των ολοκληρωθέντων έργων, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης .

•:. Η αξιοποίηση των πόρων και η βελτίωση της ελκυστικότηταςτης Περιφέρειας για

προσέλκυση επιχεφηματικών δραστηριοτήτων, φαίνεται να επιτυγχάνεται σε μεγάλο

βαθμό. ΣΙ αυτό συμβάλλει και η προσέλκυση επενδύσεωνλόγω ειδικών κινήτρων για την

περιοχή που προσφέρειο αναπτυξιακόςνόμος.

.:. ο στόχος της βελτίωσης και συμπλήρωσης των κοινωνικών υποδομών συναρτάται

κυρίως με την ολοκλήρωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η

υλοποίηση του οποίου εξελίσσεται ομαλά.

.:. Όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι βελτιώσεις και

συμπληρώσεις των υποδομών και του εξοπλισμού της εκπαίδευσης αναμένεται να έχουν

θετικές επιπτώσεις. Βέβαια, μικρή συμμετοχή των έργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα

επηρεάσει σημαντικά την επίτευξη του στόχου αυτού. Επίσης, ειδικό βάρος θα πρέπει να

δοθεί, στο εγγύς μέλλον, στα προγράμματα κατάρτισης .

•:. Τέλος, ο στόχος της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος καλύπτεται σε

μεγάλο βαθμό, καθώς τα σχετικά έργα για το περιβάλλον και την ποώτητα ζωής

ολοκληρώθηκανεντός των χρονικών ορίων που είχαν τεθεί

2.4. ASJOAOrHΣHnOPEIAE20Υ Κ.Π.Σ. ΣτοΝ.ΈΒΡΟΥ

2.4.1. Γενική εκτψιιcnι

Οι προηγούμενοι στόχοι της περιφέρειας και κατ' επέκταση (όπως στη πράξη

καθιερώθηκε)του νομούΈβρου ήταν:

Ι. Αρση της απομόνωσηςτης περιοχήςκαι αξιοποίηση της θέσης της

2. Συγκράτηση του πληθυσμού και αγροτική ανάπτυξη

3. Αξιοποίηση πόρων και βελτίωση ελκυστικότητας της περιοχής σε νέες

επιχειρηματικές δραστηριότητες

4. Βελτίωση της κοινωνικής υποδομής

5. Αξιοποίηση.και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

6. Προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

2.4.2. lστοΡικιίαναδρομιίτων στόχων

Οι παραπάνωστόχοιτου περιφερειακούσχεδίου ανάπτυξηςτης ΠεριφέρειαςΑΜ.-Θ.

τέθηκανγια πρώτη φορά με την κατάρτιση του Ν Π.Ε.η ι 988 - 1993 και συνεχίσθηκαν
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ΟΙ ίδιοι στόχοΙ, περίπου τα ίδια ποσοστά χρηματοδότησης τους, οι ίδιοι ρυθμοί και στο Β'

Ηεπ. ι 994 - Ι 999. Μέχρι το Ι 988 ουσιαστική σχεδιαστική παρέμβαση για τον Έβρο

απετέλεσε μόνο το ''Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έβρου!'.

2.4.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στόχων

.:. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των στόχων αυτών είναι ότι περιείχαν δράσεις και

ενέργειες με έντονα τεχνικό και «κατασκευαστικό» χαρακτήρα, τον μόνο άλλωστε

χαρακτήρα που γνώριζαν οι υπηρεσίες που συνέτασσαν το πρόγραμμα. Ενέργειες Soft,
όπως ελκυστικότητα της περιοχής, συγκράτηση μεταναστευτικών τάσεων και

δημογραφική ενίσχυση, απασχόληση, ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου

δυναμικού, αναφερόταν σαν απώτεροι στόχοΙ, περισσότερο με τη μορφή των επιθυμιών

κω λιγότερο σαν μέτρα πολιτικής και έργα .
•:. Δεν είχαν χρονικό ορίζοντα επίτευξης, και συνήθως συνέπιπταν ή συγχεόταν με

τους τακτικούς και ενδιάμεσους προγραμματικούς στόχους των ηεη. Αποτέλεσμα να

ταυτίζονται με έργα και την απορρόφησή τους.
•:. Δεν είχαν χωρική εξειδίκευση, ανάλογα με ης ανάγκεςτου κάθε νομού, με συνέπεια

να μη μπορεί τώρα να γίνει αξιολόγηση σε επίπεδο νομού ή σε άλλη χωρική ενότητα

μικρότερη της περιφέρειας.
•:. Δεν είχαν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και συνοχή με άλλες αναπτυξιακές

πρωτοβουλίες στην περιοχή, με αποτέλεσμα πολλές ενέργειες να χάνουν είτε να μην

αποκτούν καθόλου το θεμιτό πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα τους.
•:. Δεν λειτουργούσαν συντονισμένα με ης παρεμβάσεις κεντρικών φορέων

(Υπουργείων, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε. κλπ), χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχει ένα

συντονιστικό όργανο προγραμματισμού με συνολική εικόνα των υπό εξέλιξη

παρεμβάσεων, αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο ασχολούνταν κυρίι.α; με το Π.επ..
•:. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακόμα μακροοικονομικές και κοινωνικές ενδιάμεσες

αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των στόχων, για να δούμε την αποτελεσματικότητα

των μεγάλων πράγματι χρηματοδοηκών πόρων που διοχετεύθηκαν στους παραπάνω

στόχους. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η εργασία που σήμερα πραγματοποιούν οι

Σύμβουλοι Αξιολόγησης, είναι σημαντική, αλλά όχι επαρκής γιατί ουσιαστικά αξωλογεί

βαθμό υλοποίησης του Β' Π.Ε.Π., χωρίς να λαμβάνει υπόψη ης παρεμβάσεις του Ν

Π.εη, των Κεντρικών Φορέων και την χωρική διάσταση των αποτελεσμάτων.

2.4.4. Οικονομικιί διάσταση - Απορρόφηση

Οι στόχοι αυτοί κατά την περίοδο Ι 994 - Ι 999 χρηματοδοτήθηκαν με 200 δις δρχ.

περίπου σε tmΠEδo νομού και οι πόροι προερχόταν κατά 40% από το ΗΕ.Π., και κατά

60% από κεντρικούς (εθνικούς και κοινοτικούς) πόρους.
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n2 ι Χρηματοδότησητομέων Ι 995 - Ι 999...

Τομέας Πλήθοςέργων Προϋπο1.Alγιαμός .,/0 Συμμετοχή

Ι Γεωργία-Κτηνοτροφία Ι Ι 2.420.000 1,3
2 Δάση-Αλιεία 18 3.963.933 2,1
3 Εγγειοβελτιωτικά 45 20.538.853 10,9
4 Βιομηχανία 3 1.234.000 0,7
5 Συγκοινωνίες-Λιμάνια 72 87.874.320 46,7

6 Τουρισμός-Μνημεία 24 4.450.693 2,4
7 Εκπαίδευση 58 19.138.002 10,5
8 Οικισμός 3 310.600 0,2
9 Υγεία-Πρόνοια 9 26.776.270 14,2

10 Ύδρευση- 16
12.073.570

6,4
ΑΠΟΥέτευση

11 Διοίκηση 6 411.050 0,2

12 Έρευνα-Τεχνολογία 3 280.000 0,1
13 ΔιάφοjX1 25 8.812.023 4,7

Σύνολο 293 188.283.314 100,0

Πηγη. Νομαρχιακο Διαμερισμα Έβρου

2.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο σημείο αυτό, ακολουθεί μια πρώτη αξιολόγηση των πεπραγμένων στο νομό Έβρου

σε συνάφεια με τους γενικούς στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι εκτψήσεις

στηρίζοvtαι κυρίως στα στοιχεία που μας διέθεσε το Γραφείο Προγραμματισμού του Ν.Δ.

Έβρου καθώς και σε δευτερογενείς πηγές.

2.5.1. Άρση απομόνωσιις τιις περιοχής και αξιοποίησιι της θέσιις της

Ο στόχος αυτός, όπως προαναφέρθηκε περιελάμβανε κυρίως τις οδικές, λιμενικές,

αεροπορικές και σιδηροδρομικές υποδομές.

Με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 10ετία

από όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήτανπρoyραμματισμivα

να υλοποιηθούν μiχρι το τέλος του Ι 999, κρίνεται ότι έχει επιτευχθείσε πολύ καλό βαθμό

ο στόχος της άρσης της απομόνωσης. Ειδικότερα:

Α Οδικά δίκτυα

Με το δεδομένο της ολοκλήρωσης της υλοποίησης της Εγνατίας Οδού (συνολικού

μήκους 54 χλμ.) και τα 25 δις δρχ. του άξονα Νο 5 Ι, που έχουν προγραμματισθεί για τα

υπόλοιπα τμήματα του Ε.αΔ., θεωρείται αρκετό για τη βελτίωση του Ε.Ο.Δ. με τις

προδιαγραφές που ξεκίνησε (l2χI4).

Οι νέες παρεμβάσεις θα πρέπει να στjX1φούν προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της

Εγνατίας με το αεροδρόμιο, το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και λοιπούς χώρους ανάπτυξης

δραστηριοτήτων. Και να συμπληρωθεί το Ε.Ο.Δ. με ενέργειες σχετικές με την ασφάλεια
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μεταφορών (βελτίωση του συστήματος σήμανσης. αστυνόμευση κ.λ.π.) και την βελτίωση

της οπτικής ή ακουστικής του ρύπανσης.

Β. Λιμενική UΠOδOμιί

Οι παρεμβάσεις που γίνοvrαι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα δύο λιμάνια της

Σαμοθράκης από το Εθνικό σκέλος του Β' κ'Π.Σ. του INΤERREG και του ηΕ.η,

καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του νομού σε λιμενικές υποδομές. Η

βαρύτητα των νέων παρεμβάσεων θα πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη δικτύων

συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών στις οποίες θα εvrαχθούν οι υφιστάμενες

υποδομές του νομού, έπειτα και από την ολοκληρωθείσα ή υπό εξέλιξη αναβάθμισή τους.

Γ. ΑεοομεταφΟρική υποδομή

Οι επενδύσεις που υλοποιούvrαι στον αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης, περιορίζουν

την αναγκαιότητα σχετικών δράσεων μεγάλης κλίμακας κατά το Γ' κ'Π.Σ.

Προγραμματιζόμενη και εδώ πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης κόμβων

συνδυασμένων μεταφορών (οδικών - αεροπορικών, οδικών - θαλάσσιων, οδικών 
σιδηροδρομικών).

Η αναβάθμιση του αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο αεροπλοϊας και

σύνδεσης με την υπόλοιπη διεθνή εναέρια κυκλοφορία αποτελεί στρατηγική επιλογή γ1α

την ανάδειξη της Θράκης.

Πέρα από κάΠ01ες βεληώσεις τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής και κτιριακών

εγκαταστάσεων δεν έχουν γίνει αξιόλογες παρεμβάσεις. Παραμένουν οι μεγάλες ανάγκες

της διπλής γραμμής και της διασύνδεσής της με τα διευρωπαϊκά σ1δηροδρομικά δίκτυα

της.

Η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια η

σύνδεσή της με το βουλγαρικό σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί ισοδύναμη βαλκανική

πολιτική με την Εγνατία οδό.

2.5.2. ΑΥΡοτικιί ανάπτυξιι

Α. Ανάπτυξη του αγροηκού τομέα. Η επιχειρούμενη αναμόρφωση της αγροτικής

πολιηκής της Ε.Ε., θα εκδηλωθεί σε μείωση του εισοδήματος των αγροτών των

παραδοσιακών προϊόvrων, θα εξαναγκάσει τους γεωργούς να στραφούν προς άλλες μη

γεωργικές επιτόπιες δραστηριότητες και στο βαθμό που δεν uφίσταvrαι τέτοιες.

αναπόφευκτα θα μετακινηθούν, είτε προς κάποιο αστικό κέvrρο, είτε ακόμη και προς το

εξωτερικό, όπως συνέβη στη δεκαετία του 1960, οπότε υπήρξε εκτεταμένη έξοδος

αγροτικού πληθυσμού.

Η σχετικά ανεπαρκής προσαρμογή στην αγορά (διάρθρωση KM&uv,
αvrαγωνιστlκότητα) αποτελεί το κύριο πρόβλημα της γεωργίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η άμεση απασχόληση στην παραδοσιακή γεωργία

αναμένεται να μειωθεί σημαvrικά, ενώ παράλληλα απαιτείται να γίνει προσπάθεια

διατήρησης του τοπικού πληθυσμού στον αγροτικό χώρο, είτε μέσω της ανάπτυξης
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αγροτικών δραστηριοτήτων νέου τύπου, είτε με την ανάπτυξη συμπληρωματικών

δραστηριοτήτων εναλλακτικής μορφής.

Εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα αισθητές οι ανάγκες για:

Ι. αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

2. βελτίωση της σχέσης του ζωικού ως προς το φυτικό προϊόν

3. στην ορθολογική χρήση των υπαρχόντων υδατικών πόρων, στην ανάπτυξη νέων

αγροτικών δραστηριοτήτων (βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προελεύσεως

κλπ.)

4. ανάπτυξη συμπληρωματικών μη αγροτικών δραστηριοτήτων χωροθετημένων

όμως στον αγροτικό χώρο.

Ειδικά για τις μη πεδινές περιοχές, η επιδίωξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του

αγροτικού χώρου (συνδυασμός ορθολογικοποίησης της γεωργίας και διαφοροποίησης της

παραγωγικής βάσης προς άλλους κλάδους) θεωρείται ιδιαίτερα ορθή. Επίσης πρέπει να

αντιμετωπισθεί με παρεμβάσεις η περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας τόσο από την

αρνητική άποψη (φυτοφάρμακα και λιπάσματα που οδηγούν στη ρύπανση υδάτινων

αποδεκτών, υπερκατανάλωση υδατικών πόρων) όσο και τη θετική (συμβολή της γεωργίας

στη διατήρηση του τοπίου, στην αύξηση της χλωρίδας, στην αντιμετώπιση προβλημάτων

ερημοποίησης, κ.λ.π.).

Β. ΕΥΥειοβελτιωτικά Έρ.:t1L Οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα,

κρίνονται οριακές σε σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες. Υπάρχει ανάγκη για

αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης. Δεν πρέπει

να παραβλέπεται ότι το υδατικό δυναμικό δεν θέτει περιορισμούς στην επέκταση των

αρδεύσεων.

r. Εξοικονόμ'15lη Υδατικού Δυναωκού. Η εξάρτηση του νομού από τις παροχές των

διακρατικών ποταμών είναι μεγάλη (75-80%) και η προσπάθεια απεξάρτησής του με

κατασκευή φραγμάτων, όπως και έργων αντιπλημμυρικής, αντιδιαβρωτικήςπροστασίας

και εμπλουτισμούτου υδροφόρου ορίζοντα, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος

(περιορισμός γεωτρήσεων και αντψετώπιση φαινομένων υφαλμύρωσης και

ερημοποίησης εδαφών), κρίνεται πρωταρχικής σπουδαιότητας. Μεγάλης σπουδαώτητας

επίσης θεωρούνται και οι δράσεις ορθολογικής διαχείρισης των πόσιμων και αρδευτικών

υδάτων.

Φράγματα που θα μπορούσαννα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση είναι:

.:. Το Φράγμα Δερείου , το οποίο αποτελεί αίτημα 30ετίας των κατοίκων του Νομού

και θέμα συνεχών εξαγγελιών, οι οποίες όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Το έργο είναι

στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του νομού και της Θράκης, καθώς είναι η

σπουδαιότερη πηγή υδροδότησης που μπορεί να εξασφαλίσει (από καθαρά εθνικούς

υδάτινους πόρους) την άρδευση 320.000 στρ. περίπου, και εξουδετερώνει. την εξάρτηση

μας, από τη Βουλγαρία, που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
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.:. Το Φράγμα Ιτέας καλύπτει αρδειrrΙKέςαναγKες της ευρύτερης περιοχής Φερώνπου

σήμερα μαστίζεται από τη λειψυδρία και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση

του οικοσυστήματος. (χλωρίδα και πανίδα) του υγροβιότοπου του Δέλτα του Έβρου. Το

κόστος του έργου ανέρχεται σε 5,5 δις δρχ.

Δ. Δασικά. Η δασοκάλυψη στο νομό είναι πολύ μεγάλη (30010), ενώ το παραγόμενο

προϊόν είναι πολύ μικρό. Γι' αιrrό θεωρείται αναγκαίο η συνέχιση της παρέμβασης με

κύριες κατευθύνσεις την αύξηση του δασικού εισοδήματος, την διεύρυνση της

τουριστικής του χρήσης και αναψυχής, καθώς και της αύξησης της απασχόλησης των

ορεινών κοινοτήτων με σκοπό τη συγκράτηση πληθυσμού σε παραμεθόριες περιοχές.

Ε. ΔΟΟσεις ανό.πτυξ'Κ.-!-ης Κτηνοτροφίας. Ακόμα και οι προγραμματισμένες στο

Π.Ε.Η δράσεις για την κτηνοτροφία εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθούν, και προτείνεται

η συνέχισή τους με κύρια έμφαση σε θέματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και

γενετικής βελτίωσης των ζώων.

2.5.3. Αξιοποίησ,ι πόρων και βελτίωσιι ελκυστucότιιταςτιις περιοχής για

προσέλκυσιι επιχειριιματικώνδραστιι,.ιοτήτων

Η διαμόρφωσηνέου οικονομικούπεριβάλλοντοςμε την επέκταση της επιχειρηματικής

δραστηριότητας στις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες, και την αντιστροφή της

μεωνεκτικήςθέσης της απομόνωσηςτης Περιφέρειας,σε βασικό κόμβο προς τις περιοχές

αυτές απαιτεί τον προσανατολισμότης ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότηταςστον νέο

στόχο και την υποστήριξή της από την Δημόσια επενδυτική προσπάθεια.

Α. Ενίσχυση του παooyωVΙKoύ ιστού. Τα κονδύλια που διατέθηκανκατά το παρελθόν

στράφηκαν στην πλειοψηφία τους προς παραδοσιακές επιχεψηματικές δραστηρώτητες

και κλαδους. Εκτός αυτού, οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου 2601/98
μειωθηκανσε σχέση με τις ισχύουσες με τον προηγούμενονόμο 1892/90, και η Θράκη

απώλεσε σε κάποω βαθμό την ιδιότητα ως η βασική περωχή της ΔΙ ζώνης επενδυτικών

κινήτρων, η οποία απολάμβανετων υψηλότερωνενισχύσεωνσε σχέση με την υπόλοιπη

επικράτεια. Συνεπώς υφίσταται η ανάγκη για αύξηση στα κονδύλια που διατίθενταιστο

πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου και των άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον

απαιτείται να δοθεί έμφαση σε νέες δραστηριότητες, όπως η δημωυργία ιδιωτικών

υποδομών διεκπεραίωσης ή ανταλλαγής των παραγωγικών αγαθών, καθώς και άλλων

δράσεων δικτυακής μορφής και συνεργητικήςαπόδοσης που στηρίζονταισε οικονομίες

κλίμακαςκαι κλαδικήςκαι χωροθετικήςσυγκένφωσης.

Υπάρχει επίσης αναγκη για υποστήριξητου αναπροσανατολισμούστο εσωτερικότων

κυρίαρχωνκλάδωνπρος νέουςυποκλάδουςκαιπροϊόντα,όπως επίσηςκαι για υποκίνηση,

μέσω του νέου ΗΕ.Η της υιοθέτησης των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και

προτύπων (Best Industry Practice & Sιandards) λειτουργίας και περιβαλλοντικής

διαχείρισης στους κυρίαρχους περιφερειακά κλάδους της μεταποίησης διεθνώς.

Β. EVΊσχQQ:ΙUης ανταΥωνιστικότητα, των μικρομεσαίων επΙxmιLήσεων. Οι J\.{J\.ffi που

δραστηριοποιούνταιτόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών,

αποτελούν για πολλούς λόγους βασική συνιστώσα της οικονομίας με σημαντικό

δυναμικό και ταυτόχρονα έντονα προβλήματα. Οι ως τώρα προσπάθειες δεν έχουν
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αποδώσει επαρκώς. Τίθεται σαφώς θέμα συνέχωης της προσπάθειας παράλληλα με τη

ριζική βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, και τη στροφή σε οριζόντια μέτρα (που

ωστόσο έως σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά).

Η γεwαία πιχ)ικοδότηση της βιομηχανίας δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα

ούτε ως προς την απασχόληση, ούτε ως προς το νέο προϊόν, ούτε στη γεωγραφική τους

διασπορά. Έχουμε λιγότερους απασχολούμενους στη βωμηχανiα από ότι το 1988 (π.χ. σε

επίπεδο Θράκης απασχολούνταν το 1991 στη μεταποίηση 18.455 άτομα και το 1993
μειώθηκαν στα Ι Ι .338). Άλλωστε η βιομηχανία σαν κλάδος σταμάτησε να παράγει

πολλές θέσεις εργασίας στα ανεπτυγμένα κράτη σε αντίθεση με τον τομέα των

υπηρεσιών, ο οποίος τις αυξάνει.

Είναι σίγουρο όμως ότι χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις η κατάσταση στη μεταποίηση θα

ήταν πολύ χειρότερη.

r. Καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ξεκινώντας από τη λογική

ότι τα μεγάλα έργα που εκτελούνται για να αποδώσουν στο έπακρο, πρέπει να

υποστηριχθούν από μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, πολιτικά εμπνευσμένες και

τεχνοκρατικά άρτιες, είτε αυτές αναφέρονται στη διασυνοριακή συνεργασία με τις

ωφελούμενες, από τα παραπάνω έργα, περωχές των βαλκανικών χωρών, είτε στην

επιχειρηματική δραστηριότητα, ανέλαβε σειρά επαφών και συνεργασιών με τα αντίστοιχα

υπουργεία και τη γειτονική περιφέρεια του Χασκόβου.

1) Ζώνη Ελεύθερων Συνaλλayων στο Tpίyωvo

Η ενίσχυσή του Τριγώνου με ειδικά κίνητρα, όπως ειδικά έργα υποδομής, αυξημένα

αναπτυξιακά κίνητρα, ειδικά καθεστώτα απασχόλησης (ειδικό σύμφωνο απασχόλησης),

αποτελεί προΟπόθεση προκειμένου η συγκεκριμένη περιοχή να καταστεί ελκυστική προς

επενδύσεις.

Το πιο σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναμενόμενη Διασυνοριακή

Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών (Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.) στο Ορμένω

Έβρου, με βασικούς στόχους;

Ι. τη συγκράτηση σε ελληνικό έδαφος επιχειρήσεων της Θράκης (κυρίως έντασης

εργασίας) οι οποίες με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες στρέφονται προς τη Βουλγαρία,

και

2. την βελτίωση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάστασης που επικρατεί στην

περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας αισθάνονται κυριολεκτικά πλήρως απομονωμένοι από τον

κοινωνικό·παραγωγικό ιστό της ευρύτερης περιοχής.

Πρόκειται για τη δημιουργία Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης

Οικονομικών Συναλλαγών (Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.), σε έκταση 600 στρ. περίπου στη θέση

Αμπέλια Ορμενίου, με ελκυστικές υποδομές και ανάλογα θεσμικά κίνητρα. Συντάχθηκαν

οι μελέτες σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, προχώρησε η διαδικασία απόκτησης της

έκτασης και ιδρύεται ο φορέας διαχείρισης.

Η ενίσχυση της προσπάθειας όχι μόνον πρέπει να θεωρείται δεδομένη από το Γ'

κ.π.Σ., αλλά είναι σημαντικό να υωθετηθεί το παράδειγμα «Ολοκληριυμένων

Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων)) και σε άλλους τομείς και περιοχές.
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Ειδικότερα για την περίπτωση της Δ.Ε.Β.Ζ.Ό.Σ. θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στο

επόμενο κεφάλαισ(βλ- παράγραφο 3.2. Ι 3).

2) ΔιεθνlΞς ΕμπορευμαπκόΚιΞντρο και ΚίΥΤΡΟ ΕπιχειΡημαπκότηταςΈβρου.

Το έργο προβλέπει τη δημωυργία στην Αλεξανδρούπολη, ενός σύγχρονου Διεθνούς

Κέντρου υποστηριξηςτου χονδρικού εμπορίου και της επιχεφηματικηςδραστηριότητας

σε καθεστώς ελεύθερων αποθηκών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αναμένεται να προσελκύσει εκθέτες (ιδιωτικές βωμηχανίες, εξαγωγείς και πολυεθνικά

συγκροτηματα με ευρύ φάσμα προωvt'ων), καταναλωτές και επιχεψηματίες από τις

Χώρες των Βαλκανίων, της Κ. Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μ. Ανατολης και

της Β. Αφρικής (βλ.Μ_π,ο,consultants Ι 998).

3) Πο;'υδι)ναμοδιο.μι:τακομισπ,,·ό"τντρο στήριζηςτωνΜΜΕ

Ένα σύμπλεγμαυπηρεσιώνκαι δραστηριοτητωνγια την υποστηριξητης μεταποίησης

στο νομό, όπου θα παρέχεταιεπαγγελματικηστέγη (βωτεχνικόπάρκο), μεταφορικέςκαι

τεχνικές υπηρεσίες, πληροφορίες, γραμματειακη και τηλεπικοινωνιακη υποστηριξη,

αποθηκευτικοίχώροΙ, ψυκτικέςεγκαταστάσειςκ.λ.π..
Οι παραπάνω ενέργειες ενισχύουν την ελκυστικότητα και το κύρος της περιοχης, ενώ

παράλληλα δημιουργούν ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα καλύτερο και από αυτό των

επιδοτήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

2.5.4. Βελτίωσιι κοινωνικής υποδομής

.:. Υποδομές τριτoβ~ιας εκπαίδευσης. Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

έχουν γίνει αξιόλογα βηματα κατά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ανάπτυξη του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί τον κύριο φορέα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης στην περιοχη της Θράκης, και κατ' επέκταση και στο νομό Έβρου. Εν

τούτοις υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια διεύρυνση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου,

γεωγραφική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περιοχης με νέα τμηματα και η

δημιουργία κατάλληλων υποδομών με απώτερο σκοπό τον διπλασιασμό των φοιτητών. Η

ανάγκη αυτη συνδέεται άμεσα και με δεδομένες τις προγραμματιζόμενες. μεταρρυθμίσεις

στην ανώτατη παιδεία, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, καθώς και την ανάγκη αξωποίησης το\) καθοριστικού

ρόλου ενός περιφερειακού πανεπιστημίου ως κέντρου έρεwας και υποστήριξης της

ανάπτυξης,

.:. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑλεCανδοούπολης. Έργο 30 δις δρχ. περίπου, το

οποίο θα εξυπηρετείτηντριτοβάθμιαυγειονομικήπερίθαλψηολόκληρηςτης Περιφέρειας

και θα επιλύσει τα κτφιακά και όχι μόνο, προβληματα της Ιατρικής Σχολης

Αλεξανδρούπολης. Η πορεία του έργου μέχρι σήμερα είναι ικανοποιητικη χωρίς

προβληματα.

•:. Μετεγκατάσταση κρατικών υπηρεσιιί)ν: Σχολη ΑστlΧΡΗλάκων στο Διδιψότειχο. Η

κατασκευη και λειτουργία της σχολης αστυφυλάκωνστο Διδυμότειχοδημιούργησε κλίμα

αισιοδοξίας και ελπίδας σε μια περιοχή που το αίσθημα της εγκατάλειψης κυριαρχούσε
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για πολλά χρόνια., ενώ η μετανάστευση των κατοίκων ήταν η μοναδική διέξοδος.

Παρόμοιες κρατικές παρεμβάσεις είναι καταλυτικές για το κεντρικό και βόρειο τμήμα του

νομού, δυναμώνουν το αίσθημα της ασφάλειας και δημιουργούν ευνοϊκό επενδυτικό

περιβάλλον και πρέπει να τονωθεί και με μετεγκαταστάσεις άλλων υπηρεσιών και σχολών

του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

•:. Υποδοιιέ, στη α'Βάθιιια και β)3@μια εκπαίδευση. Η αντιμετώπιση των

προβλημάτων κτιριακής υποδομής κρίνεται πολύ ικανοποιητική, με συνέπεια να

περιορίζεται στο άμεσο μέλλον η χρηματοδότηση έργων κυρίως σε νηπιαγωγεία .

•:. YπoδoιιΈCπερίθαλψη~ Οι εγκαταστάσεις υγείας -πρόνοιας ενισχύθηκαν σημαντικά

με το τρέχον π.Ε.π., με αποτέλεσμα η προτεραιότητα διάθεσης σημαντικών

χρηματοδοτήσεων για έργα στο τομέα της πρόνοιας στα πλαίσια του Γ κ.π.Σ. να

εντοπίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις κυρίως με βελτιώσεις υπάρχουσας υποδομής..

2.5.5. Αξιοποί.ιση ανθρώπινου δυναμικού

Ο τομέας των ανθρώπινων πόρων απαιτεί νέα προσέγγιση. Η εμπειρία υποδεικνύει

ορισμένα πεδία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα σημασία, όπως:

.:. ενιαίος σχεδιασμός της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων (βασική εκπαίδευση,

επαγγελματική κατάρτιση, ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων)

.:. σύνδεση των αντικειμένων των προγραμμάτων κατάρτισης με τις πραγματικές

ανάγκες και προοπτικές της τοπικής αγοράς εργασίας και κατεύθυνση στην εξειδiκευση

.:. ουσιαστικοί έλεγχοι του τρόπου διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης

.:. εγκαθίδρυση μηχανισμού συστηματικής και συνεχούς παρακολούθησης τόσο των

εξελίξεων στην αγορά εργασίας, (ΠΕΕΚΑ, παρατηρητήρια εργασίας εκσυγχρονισμός

των υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.), όσο και της πορείας των καταρτιζομένων και την ενσωμάτωση

τους στη παραγωγική διαδικασία.

Πέραν όμως της προβληματικής που θέτει η ΠΟΙ0τική αναβάθμιση του εργατικού

δυναμικού της περιφέρειας σημαντική μελλοντική παρέμβαση αποτελεί το έργο της

οικιστικής και επαγγελματικής αποκατάστασης των Ποντίων, καθώς και η πλήρης

ενσωμάτωση του ορεινού ή και μειονοτικού πληθυσμού στο ενεργό κοινωνικό δυναμικό

της περιφέρειας μέσω δικτύου ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Η πλημμελής

αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων μέχρι τώρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και

στην ανυπαρξία εξειδικευμένων πολιτικών απασχόλησης για τις πληθυσμιακές αυτές

ομάδες.

2.5.6. Περιβάλλον

Α, Προστασία του περ!fuλλοντος. Δεδομένου της πολλαπλής σημασίας του

(καθεαυτού, ως παράγοντα της ποιότητας ζωής και αειφόρου ανάπτυξης) προβλέπεται η

ανάδειξη της στρατηγικής σημασiας του στο Γ κ.π.Σ. Όμως, όπως δείχνει η εμπειρία
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από το τρέχον π'Ε.π' είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σrην εξειδίκευση του

σroχoυ.

Ειδικότερα, η δυσχέρεια προγραμματικής σχεδίασης και υλοποίησης έργων και

ενεργειών προς όφελος του περιβάλλοντος εντοπίζεται στη σημαντική δυστοκία:

Ι. Ως προς τη ποσοτική κάλυψη ή εμβCιθυνση ειδικών και καινοτόμων θεμάτων,

2. ως προς τη πληρότητα και σαφήνεια της αναλυσης των περιβαλλοντικών

προβλημάτων και δυνατοτήτων της περιφέρειας, και

3. διασύνδεσης των με επιλέξιμες προτάσε1ς τομέων και μέσων παρέμβασης.

Ως αποτέλεσμα, οι επιλεγμένες δράσεις δεν συνδέουν επαρκώς το περιβCιλλOν με την

αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ περιλαμβάνουν μεγάλο φάσμα πεδίων παρέμβασης, με

συνέπεια οι διατιθέμενοι πόροι να μην επαρκούν για την ικανοποιητική κάλυψη τους.

Η ανεπαρκής συσσώρευση προηγμένης τεχνογνωσίας σε θέματα περιβαλλοντικού

προγραμματισμού και διαχείρισης, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, Kαθισrά

επιτακτικότερη την ανάγκη της άμεσης εκπόνησης και ευρείας διάχυσης ενός προτύπου

περιφερειακής - περιβαλλοντικής ανάπτυξης, σrρατηγΙKOύ και λειτουργικού χαρακτήρα,

ώστε να υφίστανται οι απαραίτητες βCισεις για τον ανασχεδιασμό των δράσεων αυτών στα

πλαίσια του Γ' ΚΠ.Σ.. Σε σχέση με τις νέες δράσεις απαιτείται προώθηση σημανηκών

πόρων και αναπροσανατολισμός τους με άξονες την ολοκληρωμένη αστική αναπτυξη,

τον παράκτιο χώρο και τον αγροτικό χώρο σε σύνδεση με τον χωροταξικό σχεδιασμό και

την διακρατική συνεργασία, ειδικά σε σχέση με τις πηγές ρύπανσης - μόλυνσης των

μεγάλων υδάτινων αξόνων, που προέρχονται εκτός της χώρας.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενταχθεί η διάσταση του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό του

συνολικού προγράμματος, σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης. Η προοπτική αυτή

πεΡ1λαμβCινει διάφορες συνιστώσες, από την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για την

προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έως την ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση των φορέων της διοίκησης, της παραγωγής και του κοινού, και το

συστηματικό έλεγχο τωνπεριβαλλοντικών επιπτώσεων και σε επίπεδο Μέτρων - δράσεων
(και όχι μόνο μεμονωμένων έργων).

Β. Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας. Τα γεωθερμικά και αιολικά πεδία του νομού

αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση για την αξιοποίησής τους σε παραγωγικούς σκοπούς, στα

επόμενα προγράμματα.

Γ. Αξιοποίηση τουριστικών και περ'φαλλονηκών πόρων. Παρά τη σημαντική

τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξης αρκετών στοιχείων του πλούσ1Ου φυσικού (κυρίως

Δέλτα Έβρου και Δάσος Δαδιάς) και του ανθρωπογενούς περιβCιλλOντOς του νομού

(Σαμοθράκη, ΣουφλΙ Διδυμότειχο), παραμένουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες για

αξιοποίησή τους στο επόμενο Κπ'Σ..

2.6. ΑΞΙΟΛοηlΣfΙΕΠΕΝΔνΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί μια συνοπτική συγΚΡ1τική αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων της πολιτικής που ακολουθήθηκε στον τομέα της ενίσχυσης των

ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της υλοποίησης του προηγούμενουαναπτυξ1ακούνόμου
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Ι 892/90. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούνπροέρχονταιαπό την Γενική Γραμματεία της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

2.6.1. Γενικά

Όλοι οι νομοί της Θράκης αποτέλεσαν κατά τα προηγούμενα χρόνια ιδιαίτερα

ελκυστικές περιοχές για επενδύσεις εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό

καθορίστηκε με βάση τους ισχύοντες κατά καψούς Αναπτυξιακούς Νόμους. Σε

περιφερειακό επίπεδο, όπως γίνεται αντιληπτό και από τη νομαρχιακή σύγκριση του

πλήθους υπαγωγών επενδύσεων στον Ν.1892190, οι διαφοροποιήσεις ήταν μεγάλες

μεταξύ κυρίως των νομών της Θράκης και των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας

(Καβάλα και Δράμα), γεγονός που οφειλόταν στις διαφοροποιήσεις των κινήτρων του εν

λόγω Νόμου για τις δύο αυτές γεωγραφικές ενότητες.

Οι κλάδοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες υπαγωγές των

επενδύσεων στο Ν. Ι 892/90, ήταν κύρια οι παραδοσιακοί κλάδοι της ελληνικής

οικονομίας, δηλαδή τα τρόφιμα ποτά και οι βιομηχανίες έτοιμου ενδύματος και

υφαντικών ειδών, και ακολουθούν τα βιομηχανικά προϊόντα και εξοπλισμοί

Σε περιφερειακό επίπεδο οι μικρού και οι μεσαίου ύψους επενδυτικές δραστηΡ1ότητες

παρουσιάζουνυψηλότερη αξιοποίηση των πόρων του Ν. Ι 892190 σε σχέση με τις μεγάλες

ή και πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μεταξύ των νομών της Περιφέρε1ας ΑΜ.-Θ. όμως

παρατηρείΤα1 σημαντική διαφοροποίηση τόσο σε σχέση με το γενικό επίπεδο

απορροφητικότητας όσο και σε σχέση με την ανά ύψος ταξινόμηση των επενδυτικών

σχεδίων από την άποψη της απορρόφησης. Γενικά, ο νομόςΈβρου βρίσκεται στη δεύτερη

θέση μεταξύ των υπολοίπων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως προς την μέση

απορροφητικότητα.

2.6.2. Νέες θέσεις εργασίας

Η χωρική συγκέντρωση της δημιουργούμενης απασχόλησης στ1ς διάφορες κλαδικές

ομάδες, αποτελεί στοιχείο καθοριστικό για τον προσανατολισμό της αναπτυξιακής

δραστηριότητας κάθε νομού. Ο τρεις νομοί της Θράκης, παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος

σε σχέση με την κλαδική εξειδίκευση της δημιουργούμενης απασχόλησης λόγω της

ανάπτυξης μεταποιητικών δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται με την παροχή τοπικών

πρώτων υλών. Όσον αφορά το νομό Έβρου ειδικότερα, οι κλάδοι οι οποίοι δημιούργησαν

πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας διαχρονικά ήταν τα τρόφιμα - ποτά, το έτοιμο ένδυμα

και τα βιομηχανικά προιόντα και εξοπλισμοί.

2.7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ

2.7.1. Σύντομο ιστορικό

Το Επιχεψησιακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας INTERREG Π - Εξωτερικά σύνορα εγκρίθηκε με την Ε (94) 5/ 5-1-95
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Επιχεψησιακό Πρόγραμμα αυτό είναι

πολυταμειακό και αποτελείται από ένα σύνολο πολυετών μέτρων με βάση τους άξονες

προτεραιότητας που είχαν καθοριστεί από την Ελλάδα στο υποβληθέν Σχέδιο

Προγράμματος (Νοέμβριος 1994).
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Το πρόγραμμα διαιρείται σε τέσσερα (4) επιμέρους προγράμματα ανά χώρα

διασυνοριακής συνεργασίας και στο πρόγραμμα INTERREG Π Ελλάδα- Βουλγαρία

κατανεμήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες συνεργασίας

αντιπροσωπεύονταςτο 33,66% των συνολικώνπόρωντου προγράμματος.

Οι ομαλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών από την αρχή υλοποίησης του

Προγράμματος και ο μεγάλος αριθμός επενδύσεων από Ελληνικές επιχειρήσεις στην

όμορη χώρα έθεσαν τις βάσεις για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διασυνοριακής

συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία κατένειμε τους πόρους στα

ακόλουθα υποπρογράμματα.

•:. Υποπρόγραμμα Ι - Βασικές υποδομές.
•:. Υποπρόγραμμα 3 - Ανάπτυξη αγροτικού χώρου.
•:. Υποπρόγραμμα4 - Ενίσχυση οικονομικής βάσης

.:. Υποπρόγραμμα 5 - Ποιότητα ζωής-Περιβάλλον

.:. Υποπρόγραμμα 6 - Ανθρώπινο δυναμικό.

2.7.2. Τα προγράμματα INTERREG 11 & PHARE CBC (1994-1999)

Τα προγράμματα INTERREG Π (1994·1999) και PHARE CBC αποτέλεσαν για την

Ελλάδα και τη Βουλγαρία μια πρώτη σημανηκή ευκαιρία για θεσμοθετημένη,

προγραμματική συνεργασία με στόχο την από κοινού λήψη αποφάσεωνγια την ανάπτυξη

των παραμεθόριωνελληνοβουλγαρικώνπεριοχών που χαρακτηρίζονταναπό:

.:. Αναπτυξιακή υστέρηση λόγω της διπλής περιφερειακότητας τους.

.:. Σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες,

.:. Μειωμένης αποτελεσματικότητας παρεμβάσεις λόγω ανύπαρκτης ή μειωμένης

συνεργασίας στον επιχειρηματικό τομέα, τον ερευνητικό, καθώς και στους τομείς των

μεταφορών, του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού.

Για πρώτη φορά εκπρόσωποι των δύο χωρών μέσω κοινών θεσμοθετημένων δομών

επικεντρώθηκαν στα κοινά προβλήματα και επιδίωξαν τη σύγκλιση των εθνικών

προτεραιοτήτων ώστε οι λαμβανόμενες αποφάσεις να οδηγούν σε ολοκλήρωση των

επιλογών εκατέρωθεν των συνόρων.

Η λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, της Κοινής

Γραμματείας και των Κοινών Ομάδων Εργασίας που δημιουργήθηκαν για θέματα

Μεταφορών και Περιβάλλοντος δημιούργησαν από μόνες τους μια καθαρή προστιθέμενη

αξία, γιατί αποτέλεσαν βάση για κατανόηση των υφιστάμενων εκατέρωθεν των συνόρων

μηχανισμών της διοίκησης για σχεδιασμούς καθώς και των θεσμικών πλαισίων μέσω των

οποίων αυτές υλοποιούνται

Έτσι θέματα για τα οποία οι επιλογές ήταν επί σειρά ετών αποκλίνουσες, με συνέπεια

την αναποτελεσματικότητα, παραχώρησαν τη θέση τους, μέσω της συνολικότερης

θεώρησης της περιοχής που καλύπτουν οι συνοριακές περιφέρειες των δύο χωρών, σε

κοινά στηριζόμενες επιλογές και σε ολοκληρωμένα έργα.

Ειδικότερα στα πλαίσια των ΕΠιμέρους αξόνων του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι πιο

κάτω διασυνοριακές επιλογές, οι οποίες δημιουργούν τη βάση για περαιτέρω ενίσχυση

από το INTERREG mκαι PHARE CBC της νέας προγραμματικήςπεριόδου.
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Α. Στα πλαίσια τ υ ά σνα ασικών υΠΩδΩΙΜον υπήρξε μια σαφής και συνεκτική μεταξύ

των επί μέρους μέτρων στρατηγική που στήριξε την επικέντρωση των πόρων στους

βασικούς κάθετους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες καθώς και στα αντίστοιχα

σημεία απόληξης τους (μεθοριακοί σταθμοΙ λιμάνια).

Η επικέντρωση έγινε κυρίως στους δύο βασικούς κάθετους οδικούς άξονες σύνδεσης

των χωρών, τον άξονα Σόφια-Κούλατα-Προμαχώνα-Θεσ/νίκη (Ε79) και το τμήμα του

Διευρωπαϊκού Διαδρόμου α Ηaskονο-ΝονοSeΙο-Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη. Από

Ελληνικής πλευράς οι πόροι που διατέθηκαν στα πλαίσια του INTERREG n. ήταν

συμπληρωματικοί εκείνων του κπ.Σ. όμως δεν ήταν επαρκείς ώστε να καλυφθεί το

σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, από Βουλγαρικής πλευράς χρηματοδοτήθηκε μελέτη

για την αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο ολόκληρου του άξονα CuIata-Sofιa, ώστε να

υπάρχει ωριμότητα και με πόρους του PHARE CBC & ISPA, ολόκληρος ο άξονας από τη

ΘεσlνίKη μέχρι τη Σόφια να αποκτήσει ενιαία χαρακτηριστικά. Με τους περιορισμένους

πόρους του PHARE CBC απέκτησε χαρακτηριστικάαυτοκινητοδρόμουεπίσης εντός της

Βουλγαρίας ένα μικρό τμήμα του άξονα Haskovo-Novoselo, ενώ απαιτείται η συνολική

αναβάθμισή του. Οι επtλσγές αυτές οι οποίες συγκέντρωσαν πόρους και από άλλες

χρηματοδοτικές πηγές εκτός INT.ERREG & PHARE CBC θα πρέπει να προωθηθούνκαι

στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Λόγω της ύπαρξης μειωμένων σημείων δΙέλευσης στο εκτεταμένο σύνορο Ελλάδας

Βουλγαρίας αποφασίστηκε το Δεκέμβρη Ι995 με υπογραφή επίσημης διμερούς

συμφωνίας η διάνοιξη τριών νέων σημείων διέλευσης στο Εξοχή-ΙlΙίden, Νυμφαία

Makaza & Εχίνος-RοudΟΖen. Οι τρεις νέες διελεύσεις θα επιτρέψουν την περαιτέρω

ανάπτυξη συνεργασιών δημιουργούν όμως ανάγκες για μελέτη των νέων οδικών

συνδέσεων Δράμα-Εξοχή- IlIiden-Goce Delcev, Κομοτηνή-Νυμφαία-Μakaza-ΚardjaΙίκαι
Ξάνθη-Εχίνος-RοudΟΖem, καθώς και των αντίστοιχων Μεθοριακών Σταθμών.

Η ανωριμότητα των έργων στις νέες διόδους και η έλλειψη πόρων οδήγησε στο να

καλυφθούν μικρά τμήματα των απαιτούμενων επενδύσεων. Κυρίως χρηματοδοτήθηκαν

τμήματα των μελετών ώστε να υπάρχει ωριμότητα για κατασκευή οδικών τμημάτωνστην

επόμενη περίοδο, ενώ προωθήθηκε η κατασκευή τμημάτων των αξόνων Δράμα-Εξοχή

IlIiden-Goce Delcev από τις δύο πλευρές και κατασκευή τμήματος του άξονα Κομοτηνή

Νυμφαία-Makaza-ΚartzaΙίστο Βουλγαρικό κυρίως έδαφος από το PHARE CBC.
Δεδομένου του προβλήματος της λαθρομετανάστεοοης του λαθρεμπορίου και της

μετάδοσης ζωονόσων με τη μετακίνηση των ζώων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση για

βελτίωση των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών στους μεθοριακούς σταθμούς

Ορμενίου και Προμαχώνα καθώς και στους σταθμούς υγειονομικού και κτηνιατρικού

ελέγχου (Σ.Υ.ΚΕ.) των ίδιων μεθοριακών σταθμών. Οι παρεμβάσεις στους μεθοριακούς

σταθμούς συμπληρώθηκαν με δράσεις κατάρτισης ώστε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία

μεταξύ των υπηρεσιών των μεθοριακών σταθμών.

Τα κονδύλια που διατέθηκαν δεν έχουν καλύψει τις ανάγκες εξοπλισμού στους δύο

βασικούς Μεθοριακούς Σταθμούς (Ορμένιο-Προμαχώνα), όπου θα πρέπει να διατεθούν

πρόσθετοι πόροι από το νέο INTERREG & ΡΗΜΕ CBC, ενώ για τους νέους σταθμούς

(ΔράμαΙΙΙΙίden, Νυμφαίο!Μakaza, Εχίνος-RοudΟΖeη) δεν έχει γίνει ακόμα καμία άλλη

επένδοοη εκτός από κτιριακές εγκαταστάσεις στο Uliden, από το βουλγαρικό PHARE
CBC.

Στη δημιουργία καλύτερων υποδομών σύνδεσης εντάσσεται και η αναβάθμιση της

σιδηροδρομικής σύνδεσης της γραμμής Σόφια-Θεσ/νίκη. Για αναβάθμιση της
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τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κατασκευάστηκε το δίκτυο οπτικών ινών Καβάλας

Haskovo.
Και για τα δύο αυτά σημαντικά έργα υπήρξε παράλληλη χρηματοδότηση από πόρους

του INTERREG και του PHARE CBC.
Β. Στον τομέα της επιχεωηματικής συνεργασίας που κινήθηκε παράλληλα με τον

τομέα των βασικών υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών υπήρξε η ιδιομορφία της μη

χρηματοδοτικής κάλυψης από τη βουλγαρική πλευρά, λόγω περιορισμένων πόρων,

αυξημένων αναγκών στις υποδομές μεταφορών-επικοινωνιών και στον τομέα του

περιβάλλovτoς, καθώς και σε ιδιαιτερότητες του κανονισμού PHARE CBC ως προς τις

διαδικασίεςχρηματοδότησηςγια τις οποίες υπήρχε πλήρης έλλειψηςσχετικής εμπεψίας.

Από ελληνικής πλευράς το ανωτέρω μειονέκτημα έγινε προσπάθειανα καλυφθεί είτε

με ανάπτυξη περιορισμένης συνεργασίας με φορείς της Βουλγαρίας που εισέφεραν σε

είδος είτε με δημιουργία αντενώντων ελληνικώνφορέων στη Βουλγαρία.

Έγινε προσπάθεια μέσω του INTERREG nώστε η στήριξη των ΜΜΕ για συνεργασία

αντιπροσωπευτικών φορέων να προωθηθεί στοχευμένα και συvτoνισμένα. Έτσι δόθηκε

έμφαση στη δημιουργία ενός φορέα-πυρήνα στη Θεσ/νίκη του Διαβαλκανικού και

Παρευξείνιου Επιχεψηματικού Κέντρου (ΔI.Π.Ε.Κ) που προήλθε από συνεργασία του

Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Β. Ελλάδος., της

Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/vίKης, του ΕΟΜ:ΜΕΧ, και του ΟΠΕ, που, βάσει συγκεκριμένου

business ρlηη, προέβη σε συγκέντρωση πληρoφoρtών για την περιοχή, δημιούργησε

Kε~ίες (antennes) στις βαλκανικές χώρες συγκεντρώνει τις απαιτούμενες για

επιχεφηματική συνεργασία πληροφορίες και προωθεί βασικές ενέργειες συνεργασίας. Σ'

αυτό το πλαίσιο στρατηγικής το ΔΙ.ηΕ.Κ δημιούργησε στη Βουλγαρία Kε~ία στο

Plovdiv, εκδίδει έκθεση συγκυρίας ανά 6μηνο και επιχεφηματικό οδηγό ανά έτος

κατάρτισε μελέτες, οργάνωσε επιχεφηματικέςεπαφές καισυνεργάστηκεμε επιμελητήρια

της Σόφιας και του Plovdiv.
Προκειμένου να υπάρξει στήριξη της συνεργασίας σε χαμηλότερο περιφερειακό

επίπεδο, δόθηκε η δυνατότητα σε ενώσεις επψελητηρίων οι οποίες είχαν καλύτερη

πρόσβαση στο τοπικό δυναμικό και καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων προώθησης της

συνεργασίας να ενεργοποιήσουν κατάλληλα τις επιχειρήσεις του χώρου ευθύνης τους.

Τέλος ενισχύθηκαν για περιορισμένες δράσεις συνεργασίας κλαδικοί φορείς.

Σε περιφερειακό επίπεδο, δίδοντας έμφαση σε επιχειρηματικές επαφές, συμμετοχή σε

εκθέσεις κ.λ.π., ενεργοποιήθηκαν κυρίως Δίκτυο Επψελητηρίων Θράκης, Δίκτυο

Επψελητηρίων Δράμας-Καβάλας, Επψελητήριο ΘεσlvίKης, Ένωση βιοτεχνικών

Επψελητηρίων Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΚΕΜ) κλπ, ενώ σε κλαδικό επίπεδο

ενεργοποιήθηκαν Σύνδεσμος Επιχεφήσεων Πληροφορικής Μαρμάρου, Δημοσιογράφων,

Τεχνικό Επιμελητήριο.

Το ΔΙ.Π.Ε.Κ θα μπορούσε σ· επόμενη φάση να δικτυωθεί με τις ενώσεις των

επψελητηρίων ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να προωθήσουν πε~ιτέρω

τη συνεργασία στον τομέα αυτό.

Στον τομέα της ενέργειας υπήρξε συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχεφήσεων

ηλεκτρισμού για την μελέτη (χρηματοδοτήθηκε και από τις δύο πλευρές) λειτουργικής

συνεργασίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Βουλγαρίας καθώς και

συνεργασία για την εκπόνηση μελέτης μεταφοράς πετρελαίου Bourgas
Αλεξανδρούπολης, η οποία καλύφθηκε από πόρους του INTERREG.

Δράσεις αναλήφθηκαν επίσης στα πλαίσια του INTERREG για προώθηση

πολιτιστικών δραστηριοτήτων ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως πολιτιστικές διαδρομές
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(Δρόμοι Ορθόδοξου Μοναχισμού) ή εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων που έφεραν σε

επαφή τους πληθυσμούς εκατέρωθεν των συνόρων ευαισθητοποιώντας σε πολιτικά

θέματα.

Γ. Στον τομέα του περ!J3gλλοντος υπήρξε σαφής στρατηγική στοχευμένη κατά

προτεραιότητα σε θέματα ποιότητας και διαχείρισης κοινών υδατικών πόρων, και

δευτερευόντως σε θέματα εναέριας ρύπανσης.

Η συνεργασία σε θέματα υδατικών πόρων οδήγησε:

Ι. Σε προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης στο Βουλγαρικό

τμήμα των 3 κοινών ποταμών Νέστο, Στρυμόνα και Έβρο. Οι προδιαγραφές των σταθμών

εναρμονίστηκαν με εκείνες αντίστοιχων επί Ελληνικού εδάφους οι οποίες

χρηματοδοτήθηκαν από το Β' κ'ΠΣ.. Επειδή η Ελλάδα ως κατάνη χώρα δέχεται τις

επιβαρύνσεις των υδάτων αποφασίστηκε με πόρους του PHARE-eBC η κατασκευή

βιολογικών σταθμών καθορισμού ώστε να μην εmβαρύνΟVfαιοι ποταμοί με τα αστικά

απόβλητα των πόλεωνHaskovo, Dimitrovgrad και Stara Zagora. Επίσης μέτρα πάρθηκαν

για τη μείωση των επιβαρύνσεων από τα παλαιά ορυχεία ουρανίου στην Elesnitsa.
2. Για τον ποταμό Στρυμόνα και ειδικότερα για την προστασία της εύφορης πεδιάδας

των Σερρών από υπερχείλιση της λίμνης Κερκίνης που ενεργεί ως ρυθμιστής

αντιπλημμυρικής προστασίας. ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό υγροβιότοπο, στα

πλαίσια στενής συνεργασίας πανεπιστημιακών φορέων καταρτίστηκαν προδιαγραφές για

προηγμένο τηλεματικό σύστημα πρόγνωσης και προειδοποίησης πλημμύρων ενώ

προωθήθηκε η εγκατάσταση του απαιτούμενου από βουλγαρικής πλευράς εξοπλισμού

αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών. Το ερευνητικό έργο που απαιτείται για τη δημιουργία

του μοντέλου δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί στα πλαίσια του INTERREG Π και θα πρέπει

στη νέα περίοδο να συνεχιστεί καθώς και δράσεις αντιπλημμυρικών έργων

παροχετευτικότητατων υδάτων.

3. Για τον ποταμό Νέστο η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων των δύο χωρών

υπήρξε πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και οδήγησε σε πλήρης προδιαγραφές

μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι καθυστερήσεις που

προέκυψαν από τις προβλεπόμενες διαφορετικές διαδικασίες στο PHARE & INTERREG
δεν επέτρεψαν η πολύ σημαντική αυτή εργασία να ολοκληρωθεί Όμως η σημαντική

εμπειρία που αποκτήθηκε και το προϊόν της συνεργασίας καθιστούν εύκολη τη συνέχιση

στην επόμενη περίοδο, και αποτελούν ίσως τη μόνη περίπτωση στο σύνορο με Βουλγαρία

όπου υπάρχει το υπόβαθρο για μια διαχείριση απόλυτα συντονισμένη από τις δύο

πλευρές.

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στις ανωτέρω παρεμβάσειςστους τομείς υγείας και

συνεργασίας φορέων στήριξης ΜΜΕ δεν υπήρξε συμμετοχή από Βουλγαρικής πλευράς

και δεν διατέθηκαν αντίστοιχοι πόροι ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός

συνεργασίας. Εντούτοις η ελληνική πλευρά με διενέργεια συνεδρίων, συναντήσεων

εργασίας και Κ1Jρίως δημιουργίας κεραιών (antenes) ή υποκαταστημάτων εντός τους

βουλγαρικού εδάφους προώθησε κατά το δυνατόν το σκέλος της απαιτούμενης

συνεργασίας στις δράσεις.

4. Επίσης υπήρξε συνεργασία για τη ραδιενεργό ρύπανση με την ανάπτυξη από την

Ελληνική πλευρά τηλεματικών συστημάτων μέτρησης ραδιενεργών ρύπων, ενώ

παράλληλα από τη Βουλγαρική πλευρά με πόρους του PHARE ενισχύθηκε η ασφάλεια
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πεπαλαιωμένης τεχνολογίας αντιδραστήρων του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής

ενέργειας στο Κοζλοντούνι

Δ. Στον τομέα υγείας οι μετακινήσεις των πληθυσμών εκατέρωθεν, καθώς και η

ύπαρξη μειωμένου πλέγματος υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των απομακρυσμένων

παραμεθόριων περιοχών οδήγησε σε δημιουργία Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας

Υγείας ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ., κοντά στα σημεία δΙέλευσης ένα στις Σέρρες, ένα στην Καβάλα και

ένα στην Αλεξανδρούπολη. Τα ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ. για πρώτη φορά προέβησαν σε αναγνώριση

και ταυτοποίηση υγειονομικών αναγκών για τη διασυνοριακή ελληνική ζώνη με

παράλληλη συνεργασία ώστε να διατυπωθούν αντίστοιχες ανάγκες της Βουλγαρικής

πλευράς. Ενημέρωση πληθυσμού και επαγγελματιών υγείας για την προστασία του

πληθυσμού από εντοπισθέντες κινδύνους. Η Βουλγαρική πλευρά λόγω μη ύπαρξης

σχετικών πόρων που παρακολούθησε μόνο τις εργασίες της Ελληνικής πλευράς και

συμμετείχε εκπονώντας σχετικές εργασίες. Η περαιτέρω εξειδίκευση σε χωρικό επίπεδο,

ώστε να προκύψουν τα μεθοδολογικά εργαλεία παρέμβασης, καθώς και η περαιτέρω

εδαφική κάλυψη θα πρέπει να καλυφθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ε. Στον το 'α ανθ 'πινου δυνα ικού προωθήθηκαν προγράμματα κατάρτισης

προσωπικού επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα ή παραρτήματα στην

Βουλγαρία ή αναπτύσσουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα με τη χώρα αυτή,

προσωπικού δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που συνεργάζονται εκατέρωθεν των

συνόρων, κατάρτιση άνεργων επιστημόνων, που τους παρέχει γνώσεις για πιθανή

απασχόλησή στη γειτονική χώρα καθώς και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων για

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

2.7.3. Τα βασικότερα προβλήματα των προγραμμάτων

Τα βασικότερα προβλήματα του προγράμματος όπως αυτά εντοπίστηκαν κατά την

πορεία εφαρμογής του συνοψίζονται στα εξής

.:. Ελλιπής πληροφόρηση για την πορεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των

έργων του προγράμματος και ειδικότερα αυτών που αφορούσαν τις ονομαζόμενες «sofu~

ενέργειες .
•:. Δυσχερες οικονομικό περιβάλλον στην Βουλγαρία κατά την περίοδο σχεδιασμού

του προγράμματοςπου είχε ως αποτέλεσμα ελλιπή συμμετοχή της Βουλγαρικήςπλευράς.
•:. Η εκ των υστέρων ένταξη της F.Y.R.O.M. στο πρόγραμμα απορρόφησε μέρος του

ενδιαφέροντος των φορεων για συνεργασία μεταξύ Ελλάδας- Βουλγαρίας .
•:. Δυσκολία συντονισμού μεταξύ των φορεων υλοποίησης λόγω της διαφορετικότητάς

τους (Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς) ιδιαίτερα για έργα που είχαν

έντονο το στοιχείο της διασυνοριακής συνεργασίας.

.:. Δυσκολία προσδιορισμού έργων με από κοινού συνεργασία των δύο χωρα/ν

ιδιαίτερα για έργα που αφορούν την ανάδειξη και την προβολή των πολιτιστικών και

τουριστικών τους πόρων.
•:. Υλοποίηση έργων με μονομερή συμμετοχή της EλληVΙKήςπλευράςπου οφείλεται σε

ένα βαθμό στην ελλιπή ανταπόκριση της Βουλγαρικής πλευράς.
•:. Εμπλοκή Ι καθυστέρηση διαδικασιών οφειλόμενες στη διαφορετικότητα πλαισίου

των δύο χωρών ως προς τη διενέργεια διαγωνισμών.
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Από την εμπεψία της υλοποίησης του προγράμματος INTERREG Π και του PHARE
CBC προκύπτει ότι:

α) Παρά την έλλειψη εμπειρίας στον κοινό σχεδιασμό και την παρακολούθηση, τις

σημαντικές διαφορές στους κανονισμούς των χρηματοδοτικών μέσων INTERREG &
PHARE CBC και τη μη ύπαρξη ενιαίου προγραμματικούεγγράφου, όπως στην παρούσα

περίοδο(βλ.παράγραφο3.6), οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν εκατέρωθεν οδήγησαν σε

απόλυτα θετικά αποτελέσματα και κοινούς σχεδιασμούς.

β) Υπάρχει αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των επιλογών που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω

έλλειψης πόρων ή απαιτούμενου χρόνου, με τους πόρους των χρηματοδοτικών μέσω για

τη νέα προγραμματική περίοδο.

γ) Προέχει να καλυφθεί η υλοποίηση έργων στους κάθετους άξονες επί των οποίων τα

έργα είχαν χαρακτηριστεί στην τελευταία επιτροπή παρακολούθησης ως έργα γέφυρες.

δ)Υπάρχει αναγκαιότητα συντονισμού των κανονισμών των δύο χρηματοδοτικών

μέσων INTERREG και PHARE CBC κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και

χρηματοδότησης έργων και εξέτασης της συμπληρωματικότητάς τους, στα πλαίσια των

επιτροπών παρακολούθησης και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

2.8. Το 30 Κ.Π.Σ. (2000-2006)

2.8.1. Γενικά χαρακτιιριστικά

Το 30 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι η σημαντικότερη συνιστώσα του Διαρθρω

τικού Προγράμματος 2000 - 2006 (82% του συνολικού οικονομικού μεγέθους) και έχει

οικονομικό μέγεθος 42,28 δις euro (14,41 τρις δρχ.), από τα οποία:

.:. η Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 21,32 δις euro (7,27 τρις δρχ.),

.:. η Εθνική Κρατική Συμμετοχή σε 10.438 δις ουτο (3,56 τρις δρχ),

.:. η Ιδιωτική Συμμετοχή σχεδιάζεται σε Ι 0.516 δις euro (3,58 τρις δρχ,).

Εγκρίθηκε με την 3405/28.11.2000 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

περιλαμβάνει 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π), ένα σε κάθε

Περιφέρεια της Ελλάδας και 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Με τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του, το 30 κ.ΠΣ. επιδιώκει να ενισχύσει τους

ακόλουθους 7 Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητα, Ι: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και ΠΡΟώθηση της απασχόληση,

.:. Επιχεψησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική

Kατάρτιση~~

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Άξονας προτεραιότητα, 2: Μεταφορές
.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμένες, Αστική Aνάπτυξφ~

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣιδηρόδρομοΙ, Αερολιμένες και Αστικές

Συγκοινωνίερ)
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Άξονας προτφαιότ τ 3' Βελτίωσ Α α ων σηκότ τα

.:. Επιχεφησιακό Πρόγραμμα «AνταγωνιστΙKότητω~

Άςονας προτεραιότητας 4: Άνάπτηξη της Υπαίθρου και Αλιεία

.:. Επιχεφησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της

γπαίθρoυ~~

.:. Επιχεφησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία))

.:. Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης

Άξονας ΠΡQτεραιότητας 5: Βελτίωση Ποιότητας Ιωή.ς

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠεριβάλλοV)~

.:. Επιχεφησιακό Πρόγραμμα «Πoλιτισμόρ~

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «γγεία και Πρόνοια»

Άξονας προτεραιότητας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληρoφoρίαρ~

Αξονας προτεραιότητας 7: Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιλαμβάνει τα Ι3 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.επ.)

Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από «Αξονες Πρoτεραιότητα9~ (πρώτη

βασική υποδιαίρεση του Προγράμματος) και «Μέτρα» (υποδιαίρεση Άξονα

Προτεραιότητας). Το Πρόγραμμα. περαιτέρω διαιρούμενο. καταλήγει να περιλαμβάνει και

να χρηματοδοτεί «Πράξειρ~. δηλαδή υλικά και μη υλικά έργα.

Στο σχεδιασμό των Επιχεφησιακών Προγραμμάτων του Διαρθρωτικού Προγράμματος

2000-2006, σημαντικό τμήμα είναι προσανατολισμένο προς την AUΤOδΙOίKηση. Η

AUΤOδωίKηση περιλαμβάνεταΙ, σε πολλές περιπτώσεις ως δυνητικός Τελικός Δικαιούχος

«ΠράξεωV)~ σε Μέτρα των Επιχεφησιακών Προγραμμάτων του 30\.> ΚΠ.Σ., κυρίως των

Περιφερειακών, αλλά και των Τομεακών. Επίσης, είναι Τελικός Αποδέκτης «ΠράξεωV)).

Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες δεν εμφανίζεται ως Τελικός Δικαιούχος ή

Τελικός Αποδέκτης, είναι πρόδηλο ότι έχει έμμεσο ενδιαφέρον (έμμεση συμμετοχή) για τα

συγκεκριμένα έργα, τουλάχιστον σε επίπεδο προγραμματισμού.

Οι Επιχεφήσεις της Αυτοδιοίκησης προβλέπονται ρητά ως Τελικοί Δικαιούχοι σε Ι15

από τα 652 Μέτρα των επ. του 300 ΚΠ.Σ .. Στο συνολικό κόστος του ΚΠ.Σ., η

AUΤOδΙOίKηση μετέχει άμεσα ή έμμεσα με μερίδια που κυμαίνονται περίπου στο 20 με

25%.

2.8.2. ΤΟ Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η καίρια γεωπολιτική θέση (κόμβος-πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολή),που

χαρακτηρίζει την Περιφέρεια είναι η ουσιώδης συνιστώσα του αναπτυξιακού δυναμισμού

της. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει πολλές περιοχές ιδιαίτερου

φυσικού Kάλλouς, διαθέτει αξιόλογο ορυκτό πλούτο και είναι υποδοχέας

παλιwοστούντων και μεταναστών. Οι δυνατότητές της για αυτοδύναμη οικονομική

ανάπτυξη μέσα από την προωθηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον

τουρισμό και τις υπηρεσίες. είναι αξιοσημείωτες.

ΑlJtά ακριβως τα χαρακτηριστικά της διαμορφωνουν τους ειδικότερους στρατηγικοΊΧ;

στόχους του Περιφερειακού π.Ε.Π .•(συνολικού κόστους I.Ι Ι 5.648.897 euro), ενταγμέ
νους στη γενική κατεύθυνση για πληθυσμιακή εξέλιξη με έμφαση στην κοινωνική

ενσωμάτωση ειδικών ομάδων, που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της οικονομικής

δυναμικής και στην διάχυση της ευημερίας.
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Με βάση τους παραπάνω στόχους, η αναπτυξιακή στρατηγική για την Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποστηρίζεται μέσα από τους 6 Άξονες

Προτεραιότητας του Ε.η, οι οποίοι περικλείουν 40 Μέτρα:

.:. Ανάπτυξη Υπαίθρου

.:. Καινοτομία - Αvrαγωνιστικότητα

.:. Αξιοποίηση Γεωγραφικής Θέσης

.:. Αστική Ανάπτυξη

.:. Άμβλυνση των Ενδοπεριφερειακών KOινωVΙKών Ανισοτήτων

.:. ΤεΧVΙKή Βοήθεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζουν οι Άξονες και τα

Μέτρα που σχετίζονται με παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης τη διαχείριση

πλουτοπαραγωγικών πόρων, την προστασία δασών, την αγροτική οικονομία, την

ενίσχυση υποδομών σε νησtωΤΙKές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, τον

πολιτισμό, την εισι:αίδευση, τις οδικές μεταφορές την υγεία - πρόνοια, το ανθρώπινο

δυναμικό και ης τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι στα Μέτρα του ηΕ.η άμεσα δικαιούχος ή άμεσα

συνδικαιούχος ή να έχει έμμεσο ενδιαφέρον. Οι κατηγορίες «άμεσα δικαιούΧΟζ}} και

«άμεσα συνδικαιούΧ09} ταυτίζοvrαι με την κατηγορία «τελικός δικαιούχοφ, η οποία

είναι και η μόνη που καταγράφεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Π.Ε.η. Η

Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να επιμείνει στην ποιότητα και την αρτιότητα των φακέλων για

τις προτάσεις που υποβάλλει προς έvrαξη στο ηΕ.η και στα άλλα Ε.η της 3
ης

Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006. Αυτό απαιτούν οι διαδικασίες για τα

Επιχειρησιακά Προγράμματα και τη θετική αvrαπόκρισή της στον αvrαγωνισμό.

Πέραν από την υποστήριξη της ωρίμανσης των προτάσεών τους ώστε να εvrαχθούν

στο ηΕ.Π., οι Δήμοι χρειάζεται να διαμορφώνουν το σύστημα με το οποίο θα

παρακολουθούν καιθα δtαχειρίζοvrαι όσα από τα έργα τους τελικά εvrαχθούν στο ηΕ.Π.

ή σε Τομεακά Προγράμματα.

Στον σχεδιασμό για την υποβολή και την υλοποίηση προτάσεών τους στα Ε.Π. του 300
ΚΠ.Σ., οι Ο.Τ.Α είναι χρήσιμο να τα εξετάζουν μέσω δημοτικών συνεργασιών,

συνεργασtών με άλλους φορείς και ιδιώτες, ώστε να ενισχύοvrαι οι πιθανότητες αποδοχής

των υποψηφιοτήτων τους και αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των έργων. Για να

προωθήσουν τον προγραμματισμό τους μέσω του Π.Ε.η και των άλλων Ε.Π., οι Ο. Τ.Α.

οφείλουν να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα

άλλα Όργανα Προγραμματισμού και να συμμετέχουν ενεργά στους Ενδιάμεσους Φορείς.
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Πίνακας:2.2. Χρηματοοικονομικά Χαρακτηριστικά του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας

Θράκης (σε euro)

Διιμόσια: δαπάνη (Εθνική & Κοινοτική)

Εθνική συpΜΕWχή

Κοινοτική crυμμ.εΤOXή

Ιδιomκή συμμnoxιi

[υΙ}(')πυϊκύ Τυμ{;ίυ που :ΟΗιιιυτοοοτούν :

Ι. Ι 1='.648.897

977.799.897
244.449.975
733.349.922
! 2 '1 ~10 (\(\(\

J

Ι

]

Ι

Ι

Ε.Τ.Π.Α. 514.874.999
Ε.κ.τ. 63.690.308
ΕΙ.Τ.Π.Ε. 154.784.615

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης& Αποκέντρωσης (Στοιχεία 2000)

2.9. ΓΕΝΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ& ΔlAΠJΣΤΩΣΕJΣ

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών πολιτικών,

τα βασικά συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις που προκύπτουν μπορούν να συνοψιστούν

στα ακόλουθα σημεία:

.:. Ο βασικός στόχος της συγκράτησης και ανάπτυξης του πληθυσμού όπως είχε τεθεί

και από τις δράσεις του Β
Ι

ΚΠ.Σ. δεν έχει επιτευχθεί Η εξέλιξη του πληθυσμού είναι και

παραμένει αρνητική στο Ν. Έβρου (εάν εξαφέσουμε τους Ποντίους Παλιννοστούντες).

Το στοιχείο αυτό συνεπικουρούμενο από τη μείωση του πληθυσμού νέων ηλικιών που

συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δεν οφείλεται μόνο στη πτώση της γεννητικότητας. θα έχει

νέες δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ηλικιακή σύνθεση όσο και στο συνολικό μέγεθος

του πληθυσμού μακροπρόθεσμα. Άρα ο γενικός στόχος που καταρχήν έχει τεθεί ως η

δημογραφική ανασυγκρότηση του νομού με ταυτόχρονη βελτίωση της

κοινωνικοοικονομικής ευημερiας του πληθυσμού εiναι αντικειμενικά σημαντικός.

Οπωσδήποτε η οικιστική και επαγγελματική αποκατάσταση των Ποντίων

Παλιννοστούντων καθώς και η πλήρης ενσωμάτωση του ορεινού και μειονοτικού

πληθυσμού στο ενεργό δυναμικό της περωχής είναι καθοριστικής σημασίας ενέργειες

αλλά οπωσδήποτε όχι και μοναδικές.

.:. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του

γενικού στόχου παραμένει ο συντονισμός της αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής

για την αναδιοργάνωση και ισόρροπη αναπτυξη του δικτύου των αστικών κέντρων της

χώρας.
•:. Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων υποδομών προχωρεί με αξιόλογους ρυθμούς,

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άρση. της απομόνωσης της περιοχής. Κινδυνεύει όμως

εάν δεν συνδεθεί η δραστηριότητα αυτή με έργα άμεσης απόδοσης και με πλήρη

αξωποίηση των υπό διαμόρφωση ευκαφιών αναπτυξης να παραμένει χωρίς τα

αναμενόμεναπολλαπλασιαστικάαποτελέσματα.
•:. Κλειδί για την αναπτυξιακή στροφή του Νομού μπορεί να αποτελέσει ο

εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου

δυναμικούσε συνδυασμόμε την ανάπτυξη του τομέατων υπηρεσιών,ως προϋπόθεσητης

εισόδου στη κοινωνία της πληρoφoρiας. Στην ουσία δηλαδή και σ' αυτό το τομέα

καθοριστικά θα συμβάλλειη δυναμική αστική συγκρότηση του Νομού.
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.:. Στον τομέα της αΎροτικής ανάπτυξης, εμφανίζεται ανεπαρκής προσαρμΟΎή στα

δεδομένα της αΎοράς (διάρθρωση κλάδων, αVfαΎωνιστικότητα) .
•:. Τα κονδύλια που απορροφήθηκαν από τις ιδιωτικές παραΎωΎικές επενδύσεις

στράφηκανκύρια προςτους παραδοσιακούςκλάδουςτης ελληνικήςοικονομίας(τρόφιμα

ποτά, έτοιμο ένδυμα),Ενώ η πολιτική των ενισχύσεων των ΜΜΕ δεν απέδωσε τα

αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την αύξηση της απασχόλησης, ως προς το προϊόν

αλλά και ως προς τη διασπορά της ΕΠιχειρηματικήςδραστηριότητας.

.:. Σε επίπεδο νομού, έχουν δρομολοΎηθεί καινοτόμες πρωτοβουλίες (Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.,

Δ.Ε.κ.κ.Ε.Ε.) οι οποίες αναμένεται ότι θα τονώσουν ουσιαστικά την περιοχή και θα

αντιμετωπίσουν το αίσθημα της απομόνωσης που διακατέχει ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα

του νομού .
•:. Στον τομέα της KOινωVΙKής υποδομής πραΎματοποιούνταισυνεχείς βελτιώσεις και

ενισχύσεις των αντίστοιχων υποδομών (υΎεία, εκπαίδευση κ.ά.), οι οποίες δημlOυΡΎούν

κλίμα αισιοδοξίας στους κατοίκους του νομού. Η ανασυΎκρότηση του Δημοκρίτειου

Πανεπιστήμιου Θράκης με ταυτόχρονη εξασφάλιση ολοκληρωμένου συστήματος

υποδομών και εξυπηρετήσεων αποτελεί προϋπόθεση ουσιαστικής αναβάθμισης της

κοινωνικής υποδομής και του περιφερειακού ρόλου του νομού.
•:. Οι πολιτικές που εφαρμόζονταν δεν συμπεριλάμβαναν το περιβάλλον σε μια

στρατηΎική βιώσιμης ανάπτυξης.
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30 ΚΕΦΑΛΑJΟ: Η εμπεψία& το σύΥχρονο πλαίσιο της

διαπεριφερειακής - διασυνοριακής συνερ'Υασίας

3.1. ΕIΣΑΓΩΓΉ

Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς Ανατολάς, ως λογική συνέπεια της Ευρωπα'ίκής δια

δικασίας ολοκλήρωσης θα έχει σημαντικές επιδράσεις στην αναπτυξιακή πορεία του

Έβρου, αλλά και στο ρόλο που η περιοχή θα διαδραματίσει στο εγγύς μέλλον.

01. συνοριακές περωχές του Έβρου, του Χάσκοβο αλλά και της Ανδριανούπολης,

καλούνται ως κινητήριες δυνάμεις μιας βιώσιμης διαπεριφερειακής οικονομικής

ανάπτυξης να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο σ' αυτές τις εξελίξεις.

Κύρω στόχο αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους που σύμφωνα και με

τον ΟΟΣΑ (βλ. Adapt J997), είναι «η ικανότητα των επιχεψήσεων των οικονομικών

κλάδων, των περιφερειών και των υπερεθνικών περιφερειών, να δημιουργούν ένα σχετικά

υψηλό εισόδημα και να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης, ενώ υπόκεινται στο

διεθνή ανταγωνισμό».

Βασικό μοχλό στην διαδικασία αυτή θα αποτελέσει:

.;. η στήριξη του ενδογενούς δυναμικού των περιφερειών

.:. η συνδυασμένη ανάπτυξη ιδίων πρωτοβουλιών, περιφερειακού χαρακτήρα

.:. η διάδοση αξιόπιστων πρακτικών, ήδη εφαρμοσμένων σε διασυνοριακές

δραστηριότητες

.:. η διατήρηση και ανάπτυξη αξιόπιστων έργων υποδομής

με στόχο το κοινό αίτημα για «διαπεριφερειακή ανάπτυξ,ι».

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί με αυτή ακριβώς την οπτική εξετάζονται οι υπερεθνικές

συνοριακές περιοχές του ν. Έβρου και συγκεκριμένα η όμορη περιφέρεια του Χασκόβου

της Βουλγαρίας και η περιφέρεια Μαρμαρά της Τουρκίας. Αρχικά κρίνεται σκ:όπιμο να

αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας στον

Ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι και η Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ. στο Ορμένιο του ν. Έβρου, με απώτερο

στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ευκαψιών που τα Κοινοτικά και τα

διακρατικά προγράμματα μπορούν να προσφέρουν στις μεθοριακές περιοχές των

Ευρωπαϊκών χωρών. Στο δεύτερο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου, παρατίθεται το

πλαίσιο (βασικά χαρακτηριστικά και στόχοι) των προγραμμάτων και των συμφωνιών

διακρατικής συνεργασίας, στα οποία εμπλέκονται οι τρεις χώρες, (Ελλάδα, Βουλγαρία,

Τουρκία) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, καθώς και εκτενής αναφορά για

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (BSEC), στον οποίο

είναι ενεργά μέλη. Ακόμη διερευνώνται οι δυνατότητες δικτύωσης της επιλέξιμης

διασυνοριακής περιοχής και οι νέες μορφές συνεργασίας κοινωνικών ομάδων και

επαληθεύεται η Κοινοτική άποψη ότι οι επιτυχείς πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής

συνεργασίας καθορίζονται από:

.:. την εκτεταμένη δικτύωση των ενδιαφερομένων φορέων δtαχείρισης και λήψης

αποφάσεων και την αξιοποίηση του δυναμικού της συνέργιας,

.:. την κοινή βούληση για ένα σαφή καθορισμό ενός τομέα και την επιθετική άσκηση

των αντίστοιχων δραστηριοτήτων,
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.:. την ικανότητα αναγνώρισης του υφιστάμενου δυναμ1κού μιας περωχης και τη

συνεπόμενη ανάληψη δεσμεύσεων,

.:. την ετοιμότητα ανάπτυξης νέων ιδεών μέσω της διαβούλευσης και την αξιοποίηση

των ευκαιριών που προκύπτουν.

Στο τρίτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου και μετά από μια σύντομη και περιεκτική

αναφορά στη φυσιογνωμία και τους κυριότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

των όμορων περιοχών του Χάσκ:οβο και της Ανδριανούπολης, εντοπίζονται οι

συσχετίσεις και οι διαφοροποιήσε1ς μεταξύ Έβρου-Χάσκ:οβο-Ανδριανούπολης, καθώς

και οι δυνατότητες διαπεριφερειακής - διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τους.

3.2.IΙΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔIAΣYNOPlAΚHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΟΝ EYPα/lA(κoXΩPO

3.2.1. Δημόσιεςμεταφορέςτου Salzbourg-Land (Euregio)

Η Euregio Salzbourg-Land de Bercbtesgaden-Τraunstein, που δημωυργήθηκετο 1995
(το ίδtο έτος με την ένταξη της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), δ1αθέτει όλα τα

πλεονεκτήματα μιας ελκυστικής και δυναμικής διασυνοριακής ζώνης. Η ιδέα ενσωμά

τωσης των διιcτ1Jων μεταφορών εκατέρωθεν των συνόρων γΕWήθηKε αβίαστα, και η

επιχείρηση ήταν μεγάλης εμβέλειας, διότι επρόκειτο γ1α δύο συστήματα μεταφορών

εντελώς δ1αφορετικά, τα οποία από την αυστριακή πλευρά διαχειρίστηκε η Salzburger
Verkebrsverbund και από τη γερμανική πλευρά η Regionalverkehr ΟberbaΥern-Βetήeb
Bercbtesgaden. Μια συμφωνία μεταξύ των δύο περιφερειώνκατέληξε στη δημιουργία, το

1997, μιας διασυνοριακής ένωσης μεταφορών, χωρίς να καταστεί απαραίτητη η σύναψη

συμφωνίας σε εθνικό επίπεδο.

Σήμερα, ένα και μόνο εισιτήριο που εκδίδεται σε οποιοδήποτε σημείο επιτρέπει στους

επιβάτες να διασχίσουν την Euregio, αλλάζοντας λεωφορεία όσες φορές θέλουν,

περνώνταςκαι ξαναπερνώνταςτα σύνορα σύμφωνα με την επιθυμία τους. Η πρωτοβουλία

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού επιβατώντων δημόσιων συγκοινωνιών, την

αξιοποίηση των γεωγραφιιcών και τουριστικών πλεονεκτημάτων της Euregio και την

ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, έπρεπε να εγκατασταθούν κοινά αυτόματα

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων σε όλα τα λεωφορεία και τις θυρίδες της Euregio, να
συντονιστούν τα δρομολόγια και οι ανταποκρίσεις κατά μήκος του δικτύου που

περιλαμβάνει χιλιάδες δρόμους, να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο σύστημα ζωνών

τιμών και να εναρμονιστούν διάφορες νομικές, δημοσιονομικές και φoρoλoγιιcές

διατάξεις. Εκτός από ορισμένα προβλήματα υποδομής, όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν

χωρίς μεγάλες δυσκολίες οι δύο εταιρείες μεταφορώνσυμφώνησαν μάλιστα πλήρως στον

καθορισμό των κομίστρων. Το σύστημα καταρχήν περιελάμβανε τα λεωφορεία και τρένα

του αυστριακού Land (ομόσπονδου κρατιδίου) του Σαλτσβούργου (με ένα μέρος του

Land της Ανω Αυστρίας),τα λεωφορείατου γερμανικούκρατιδίουτου Berchtesgaden και

επεκτάθηκε αργότερα στην Landkreis (διοικητική περιφέρεια) του Traunstein,
περ1λαμβάνοντας και γερμανικούς σιδηροδρόμους. Το εθνικό πάρκο του κρατιδίου του

Σαλτσβούργου εξοπλίστηκε με μια γραμμή διασυνοριακών λεωφορείων, ενώ νυχτερινά

λεωφορεία εξασφαλίζουν στους νέους φθηνή μεταφορά γ1α τα clubs και τις πολιτιστικές

εκδηλώσε1ς.

65
nPOUllTIΚ.Er ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΩΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ~lAΠEPΙΦEPEIAΚHΣ

t.lArYNOPIAΚHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



Α ΚΑΡΛΝΙΚΟΛΛΣ Τ() ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛAIΣlOΠΙΣ ~IAΣYN()PIΛΚH_ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι

]

]

]

j

J

J

ι

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg Π Α μεταξύ Γερμανίας και

Αυστρίας, με συνολικό κόστος 630.000 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 315.000 euro.

3.2.2. Σχέδιο EnteI'pI'ise

Εδώ και λίγα χρόνια, η προοπτική ενός ταξιδιού με το τρένο μεταξύ Μπέλφαστ και

Δουβλίνου προκαλούσε αναστεναγμούς δυσφορίας, καθώς η γραμμή ήταν άβολη και η

εξυπηρέτηση ανεπαρκής. Σήμερα, η διαδρομή είναι πιο γρήγορη και το ταξίδι σίγουρο και

ευχάριστο, με μοντέρνα και καθαρα βαγόνια, γεγονός που εκφραζεται με έναν

αυξανόμενο αριθμό επιβατών.

Θέλοντας να βελτιώσουν και να ολοκληρώσουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο

πρωτευουσών, οι δύο εταιρείες σιδηροδρόμων (η Larnrod Eireann στη Δημοκρατία της

Ιρλανδίας και η Northern IreIand Railways) ανέλαβαν το Ι 988 μια μελέτη από κοινού, με

στόχο την εκπόνηση ενός επενδυτικού σχεδίου. Το σχέδιο μπόρεσε να υλοποιηθεί στις

αρχές της δεκαετίας του '90 μόνο χάρη στη χορήγηση μιας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής

ενίσχυσης που προοριζόταν για την αναπτυξη των υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του

διευρωπαϊκού δικτύου.

Για την υλοποίηση του σχεδίου χρειάστηκε η επισκευή γραμμών 182 χλμ. και κυρίως ο

εκσυγχρονισμός τους (στο εξής με συνεχή συγκόλληση), η εγκατάσταση αποδοτικών

αυτοματοποιημένων συστημάτων σήμανσης, η αντικατάσταση 50 γεφυρών, ισόπεδων

διαβάσεων και διασταυρώσεων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και η

ανακαίνισητωνσταθμώντου Drogheda KatDundaIk. Η γραμμή είναι εξοπλισμένη με νέα

βαγόνια που είναιπλήρως αυτοματοποιημένα και κλιματιζόμενα. Τα τρένα αναπτύσσουν

ταχύτητα έως 150 km/h σε ορισμένα τμήματα και η διαρκεια του ταξιδιού μειώθηκε κατα

ένα τέταρτο της ώρας περίπου, φθάνοντας τη Ι ώρα και 50 λεπτα με μια σταση και 2 ώρες

περίπου με εξυπηρέτηση όλmν των σταθμών. Παρόλο που είναι εξοπλισμένα με νέες πιο

ισχυρές μηχανές, δεν μπορούν να διατηρήσουν ανώτατες ταχύτητες στο σύνολο της

διαδρομής λόγω γεωγραφικών εμποδίων όπως οι τάφροι, οι γέφυρες και οι στενές

στροφές καθώς και τα όρια ταχύτητας που επιβάλλονται στην Drogheda και μεταξύ του

LΊSburn και των συνόρων. Ωστόσο, η καθημερινήσυχνότηταεξυπηρέτησηςαυξήθηκεκαι

ο ετήσιος αριθμόςεπιβατώναπό 400.000 το Ι 993 έφθασε σε 700.000 περίπουτο Ι 997 και

σε 950.000 σήμερα. Μια ισοδύναμηαύξηση της εσωτερικήςκυκλοφορίαςκαταγράφηκε

εκατέρωθεντων συνόρωναπό την καθεμία από τις δύο εταιρείες.

Μια σημανnκή πτυχή του σχεδίου είναι η ομογενοποίηση της υπηρεσίας με κοινό

σύστημαεκμετάλλευσης,κοινό μάρκεΤΙνΥΚ,η ίδια στολή για το σύνολοτου προσωπικού.

Η νέα υπηρεσία Enterρrise, η οποία δημιουργήθηκε το 1997, αντιπροσωπεύει ένα

πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σιδηροδρομικής

ανάπτυξης του νησιού. Τόσο από ανθρώπινη όσο και από οικονομική πλευρά, η τεχνική

αυτή επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τα αποτελέσματα

που μπορεί να έχει η διασυνοριακή συνεργασία, βελτιώνοντας όχι μόνο τις εμπορικές

αγορές και από τις δύο πλευρές των συνόρων, αλλά σταθεροποιώντας επίσης τους

κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των δύο πρωτευουσών και των πόλεωνπου εξυπηρετούνται

από τη γραμμή.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Jnterreg Π Α μεταξύ Ιρλανδίας και Β.

Ιρλανδίας, με συνολικό κόστος 154.908.000 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά

131.672.000 euro.
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3.2.3. Σιδηροδρομική σύνδεση του Ελσίνκι με την Αγία Πετρούπολη

Ελσίνκι-Αγία Πετρούπολη, η πω σημαντική από τις σιδηροδρομικές συνδέσεις που

διέρχονται τα σύνορα Φινλανδίας και Ρωσίας. συγκεντρώνει μια συνεχώς αυξανόμενη

κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. Το 2010. ο ετήσως αριθμός επιβατών από τη

μια πόλη στην άλλη, που μόλις ξεπερνούσε τις 93.000 το Ι 992, ενδέχεταισύμφωνα με τις

προβλέψεις να φθάσει το 1.700.000. ενώ στη μελλοντική απευθείας σύνδεση Ελσίνκι

Lahti, μέσα στη Φινλανδία, ο αριθμός επιβατών αναμένεται να φθάσει τα 4,3 εκατ. Όσον

αφορά την κυκλοφορία εμπορευμάτων με την Αγία Πετρούπολη, αυτή τριπλασιάστηκε

μέσα σε 25 χρόνια για να σταθεροποιηθεί επί του παρόντος στους Ι Ο εκατ. τόνους.

Η απευθείας σύνδεση Ελσίνκι-Κeraνa- Lahti, η οποία αποτελεί τμήμα του

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, βρίσκεται υπό κατασκευή και θα τελειώσει το 2006.
Δεν θα έχει ισόπεδες διαβάσεις και θα πλαισιώνεται από κιγκλιδώματα στις κατοικημένες

περιοχές. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής θα περνάει δίπλα στον αυτοκινητόδρομο

της Lahti, πράγμα που θα μειώσει τις περιβαλλοντικές οχλήσεις. Η βελτiωση των

συνδέσεων στη γραμμή αυτή θα ευνοήσεΙ., εξάλλου, την ανάπτυξη των οικονομικών

κέντρων στο ανατολικό τμήμα της Φινλανδίας. Με προορισμό τη Ρωσία, από τη Lahti έως
τη νθίηίΙΙθlθ, προγραμματίζεται η βελτίωση της γραμμής, πράγμα που θα συμβάλει

επίσης στη μεiωση του χρόνου της διαδρομής. Αυτό περιλαμβάνει τον εξηλεκτρισμό των

δύο γραμμών του τμήματος Luumaki-Vainikkala. Πω πέρα, μεταξύ των σιδηροδρομικών

σταθμών Vainikkala στη Φινλανδία και Buslovskaja στη Ρωσία (στους οποίους θα πρέπει

να πραγματοποιηθούν σημαντικές εργασίες υποδομής για την αποσυμφόρηση αυτών των

σημείων συνοριακής διέλευσης), το σχέδω βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη.

Το σύνολο των μέτρων βελτίωσης που αναλήφθηκαν ή προβλέπονται αφορά την

προσαρμογή των γραμμών (ελαφρώς διαφορετικών μεταξύ των δύο χωρών), το

διπλασιασμό τους. τη φυσική προστασία τους, τις συνδέσειςτους. την ηλεκτροδότηση και

κυρίως τη σηματοδότηση και την ασφάλεια, τον έλεγχο ή ακόμη τον σιδηροδρομικό

εξοπλισμό. Σε μεταγενέστερο στάδω προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ξεχωριστής

γραμμής για τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Προβλέπονται και άλλες εργασίες για την

καλύτερη εξυπηρέτηση της μείζονος περωχής της Αγίας Πετρούπολης.

Με την αποπεράτωση αυτού του τεράστιου έργου, η διάρκεια διαδρομής μεταξύ

Ελσίνκι και Αγίας Πετρούπολης. η οποία ήδη μειώθηκε από 6 ώρες και 30 λεπτά σε 4
ώρες και 20 λεπτά στα τέλη του 2000, αναμένεται να φθάσει σε 3 ώρες το 2006. Όσον
αφορά το περιβάλλον, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν δύο φινλανδικές περιοχές

που εντάσσOνtαι στο πρόγραμμα Natura 2000, την κοιλάδα Ohkola και το αυτοφυές

δάσος Vahajarvi.
Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα lnterreg Π Α για το νοτιοανατολικό τμήμα

της Φιλανδίας. με συνολικό κόστος 1.805.262 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 334.308
euro.

3.2.4. Το δίκτυο TGV

Το τρένο μεγάληςταχύτητας(TGV) αποτελεί μια εναλλακτική λύση στη μετακίνηση

με αυτοκΊνητο και αεροπλάνο μέτριας και μακράς απόστασης. της οποίας η συνεχής

αύξηση έχει όλο και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Αυτό συμβαίνει κυρίως
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στους ένtΌνα αστικοποιημένους χώρους, όπως η αστική ζώνη του βορειοδυτικού

τμήματος, που περtλαμβάνει ένα μέρος της Γερμανίας, της Γαλλίας. των Κάτω Χωρών

και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και όλο το Βέλγιο, και αριθμεί ένα σύνολο 75 εκατ.

κατοίκων. Για το λόγο αυτό, η lnteffeg χρηματοδότησε από το Ι 998 έως το Ι 999 το

σχέδιο «Δίκτυο των TGV», που προορίζεται να βελτιώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της

ζώνης αυτής. Μέσω μιας σειράς πιλοτικών σχεδίων επιχειρήθηκε η βελτίωση της

οικονομικής επίδρασης του δικτύου, κυρίως με τη διαφοροποίηση των συνδέσεων με

άλλες οδούς επικοινωνίας. Η πρωτοβουλία περιελάμβανε τις περιφέρειες που καλύΠΤΌνεαι

από τις γραμμές μεγάλης ταχύτητας Thalys, Eurostar, TGV και ICE. Ξεκίνησε με μια

έρευνα σε όλσυς τους σταθμούς των περιφερειών που διασχίζει το δίκτυο, σύμφωνα με

την οποία καταγράφηκε η κατάσταση των διαφόρων χώρων, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι

βάσεις μιας συνερΥασίας. Στη συνέχεια αποφασίστηκε μια σειρά πιλοτικών σχεδίων που

εφαρμόστηκαν βαθμιαία.

Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη των οδικών σταθμών και των συνδέσεών τους με

το δίκτυο των TGV, προκειμένου να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των

σταθμών TGV και των άλλων μέσων χερσαίαςσυγκοινωνίας. Μια άλλη μελέτη αφορούσε

τη δημιουργία ενός διεθνούςσυστήματος για τη βελτίωση των πηγώνπληροφόρησηςτων

ταξιδιωτών: τηλεφωνικά κέντρα κλήσης, ηλεκτρονική ή έvrυπη πληροφόρηση.

Τα αεροδρόμια του Heathrow στο Λονδίνο, το Bruxelles National, καθώς και αυτά της

Κολσνίας και του CharΙerοί ανέπτυξαν το πιλοτικό σχέδιο «Αεροδρόμιο TGV»,
προκεψένου να βελτιωθούν η μεταφορά από το αεροπλάνο προς το τρένο, οι τελωνειακές

διατυπώσεις, η διακίνηση των αποσκευών καθώς και η διαχειριστική υποστήριξη. Όσον

για το σχέδιο «Υπηρεσία TGV» αφορούσε τους υφιστάμενους εξοπλισμούς και την

ενσωμάτωσή τους στο τοπικό πλαίσιο, λαμβάνοvrας υπόψη νέες αγορές και νέους τύπους

υποδομών των σταθμών.

Στις πόλεις Utrecht, Amhem και Dusseldorf, μια ανάλυση των παραγόvrων επιτυχίας

και αποτυχίας, καθώς και μια λεπτομερής έρευνα των σχέσεωντου δικτύου με το εμπόριο

υψηλής τεχνολογίας, τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και τις τουριστικές και πολιτιστικές

υποδομές είχαν ως στόχο να χαράξουν τους δρόμους της ανάπτυξης. Τέλος, η μεταφορά

φορτίου με μεγάλη ταχύτητα στις περιφέρειες των αεροδρομίων Schiphol, Βρυξέλλες,

ΛιΈΥη και Κολονία απετέλεσε αντικείμενο μιας μελξτης σκοπιμότητας στο πλαίσιο του

σχεδίου «Φορτίο TGV».
Συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των σχεδίων αυτών δίνουν μια καλύτερη συνολική

εικόνα της κατάστασης και προετοιμάζουν το έδαφος για τα προσεχή χρόνια.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Intcrreg Π Γ για τον μητροπολιτικό χώρο

της βορειοδυτικής Ευρώπης, με συνολικό κόστος 650.000 euro και συμμετοχή της Ε.Ε.

κατά 325.000 euro.

3.2.5. Δίκτι>ο θυρών πρόσβασιις στιιν τιιλεματική (παροχή συμβουλών &
υποστήριξιι σε απευθείας σύνδεσιι)

Στα μικρά αστικά κέντρα που βρίσκονται στο περιθώριο λόγω της απόστασής τους από

τους μεγάλους άξονες οικονομικής δραστηριότητας και συναλλαγών, οι νέες τεχνολογίες

επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της

πρόσβασης του πληθυσμού σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, γνώσεων και υπηρεσιών.

Πρέπει ακόμη αlJtά τα κέντρα να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλες υποδομές
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τηλεματικής και ιστότοπους του Διαδικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίοι να είναι

διαθέσιμοι στο κοινό που συχνά στερείται εξοπλισμού πληροφορικής ή ικανότητας

αποτελεσματικής χρήσης τους. Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής-ξεκίνησε το Ι 999 το

σχέδιο «Δίκτυο των ευπαθών χώρωv,}, που έλαβε υποστήριξη από την Inteueg,
συVtονίζεται από την περιφέρεια της Ουμβρίας, και αφορά μια σειρά περιφερειών στο

χώρο της διεθνικής συνεργασίαςπου περιλαμβάνειτη δυτική Μεσόγειοκαι τις λατινικές

Άλπεις. Πρόκειται για επτά ιταλικές περιφέρειες (Σαρδηνία, Σικελία, Βασιλικάτα,

Λιγουρία, Ουμβρία, Λάτιο και VaJ dAoste) και την περιφέρεια της Μούρθιας στην

Ισπανία.

Πρώτος στόχος ήταν η εγκατάσταση «θυρών πρόσβασης στην τηλεματική» (Θ.Π.Τ.).

Άυτό έχει πραγματοποιηθεί επί του παρόντος για τα κέντρα του Arbus (Σαρδηνία),

Accettura (Βασιλικάτα), ΕSΡeήa και LenoIa (Λάτιο), PetraIia Sottana (Σικελία), Rhemes
Notre-Dame, Saint·Pieue CasteJ)o και Saint- Pieue Pain de COUCOU (VaI d' Aoste), καθώς
και του Τυοτο SuJ Trasimeno στην Ουμβρία. Ένα άλλο κέντρο στην Ουμβρία, αυτό του

CoIfιorito στην κοινότητα FoIigno που επηρεάστηκε από τα επακόλουθα ενός σεισμού,

στεγάστηκε καταρχήν σε ένα κτίριο προσωρινής υποδοχής και θα εγκατασταθεί σε ένα

άλλο που ανακαινίζεται τώρα (το ιταλικό κράτος και η ΕυρωπαΙκή Ένωση

συγχρηματοδοτούν τις εργασίες και. εκτός από τις παραδοσιακές αποζημιώσεις, οι

σεισμόπληκτοι έλαβαν και έναν υπολογιστή). Η περιφέρεια της Μούρθιας από την

πλευρά της, διεξήγαγε δράσεις για αξιοποίηση, μέσω της τηλεματικής των ανθρώπινων

και τοπικώνπόρων στον τομέα της βιοτεχνίας.

Οι Θ.ητ. παρέχουν δύο ει&Ον υπηρεσίες την παροχή συμβουλώνκαιτην υποστήριξη

σε απευθείας σύνδεση. Η παροχή συμβουλών καλύπτει τους τομείς του τουρισμού, του

εμπορίου,τηςεκπαίδευσηςκαι επαγγελματικήςκατάρτισης,της αστυνομίαςκαι πολιτικής

άμυνας της απασχόλησης και των επιχειρήσεων κλπ. Η υποστήριξη σε απευθείας

σύνδεση αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις βιντεοδιασκέψεις ή τα προγράμματα

πολυμέσων, τις υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού (νέο\, γυναίκες,

ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες), την παροχή νομικής φορολογικής ή

συνδικαλιστικής βοήθειας την τηλεργασία ή ακόμη τη συμμετοχή σε ευρωπαΙκά

προγράμματα. Η διάρθρωση των ιστοτόπων έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνεται η

χρήση τους από το ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, χάρη στην τηλεματική, στόχο αποτελεί η

ενθάρρυνση της διαλογικής προσέγγισηςτων προβλημάτωντων διάφορωνπεριφερειών,

η αVfαλλαγή εμπεφιών και ικανοτήτων και η προώθηση πρωτοβουλιών. Εξάλλου, η

πρόκληση του δικτύου για την οικονομική ανάπτυξη είναι ένα νέο σχέδιο που

χρηματοδοτείται από το 2000 μέσω της lnteueg m, προκεψένου να ενισχυθεί η χρήση

των υπηρεσιών της τηλεματικής, συμπεριλαμβανομένων των Θ.ητ., η εμπειρία των

οποίων θα αξιοποιηθεί σε αυτό το πλαίσιο.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Inteueg Π Γ για τη δυτική Μεσόγειοκαι τις

λατινικέςΆλπεις,με συνολικόκόστος598.000 euro και συμμετοχήτης Ε.Ε. κατά 362.000
euro.

3.2.6. Σχέδιο ΕυνίΙοο (διασυνοριακή τηλ.εκατάρτιση)

ΤΟ σχέδιο που υλοποιήθηκε από το Ι 998 έως τα τέλη του 2000 είχε ως εταίρους το

Open Universiteit (o.u.) του VenJo, στις Κάτω Χώρες το Fern Universitat (F.U.) του

Hagen, στη Γερμανία, καθώς και την ολλανδική κοινότητα του VenIo και τη γερμανική

του KrefeId. Ο συνδυασμός όλης της σειράς των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας,
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τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας, προκειμένου να επιτρέψει στους σπουδαστές των

πανεπιστημίων των δύο περιφερειών να έχουν πρόσβαση στα ακαδημαϊκά προγράμματα

τους σε ένα πλαίσω αλληλεπίδρασης, αποτελεί την ιδέα που π~γματoπoιήθηKε χάρη στο

σχέδιο Euvikon «δίκτυο ευρωπεριφερειακής εικονικής ικανότηταρ) στο Euregio Rhein
Maas-Nord. Οι στόχοι για τη διασυνοριακή περωχή ήταν να αυξηθεί η πα~Koλoύθηση

πανεπιστημιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης, να βελτιωθεί

το γενικό επίπεδο των ικανοτήτων και να ευνοηθεί με τον τρόπο αυτό η εξειδικευμένη

απασχόληση στην Euregio.
Τα δύο πανεπιστήμια προσφέρουν στους ιδιώτες όπως και στις επιχεψήσεις της

Euregio, ένα μεγαλο φάσμα ανώτερων σπουδών, στα γερμανικά, ολλανδικά ή αγγλικά,

που διατίθενται ανάλογα με την περίπτωση από το ένα ή το αλλο ίδρυμα. Σε ορωμένους

τομείς προβλέπονται συνδυασμένα γερμανοολλανδικά προγράμματα. ΕΠ1πλέον το ου

ίδρυσε ένα τμήμα κατάρτισης για τη διασυνοριακή περιβαλλοντική διαχεψωη και το F.U.
δημιούργησε ένα ινστιτούτο σπουδών ευρωπαϊκού δικαίου.

Οι σπουδαστές και οι επιχεψήσεις μπορούν, εξαλλου, να παρακολουθήσουν

προγραμματα συνεχούς καταρτισης που διαμορφώνονται ανάλογα με τιςαVΆγKεςΤOυς και

κυρίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις Π01ότητας των επιχειρήσεων. Οι σπουδαστές έχουν

μόνιμα στη διαθεσή τους μια υπηρεσία πρσσανατολωμού και εξατομικευμένης παροχής

συμβουλών, ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετασχουν σε προγράμματα

πρακτικής ασκησης. Επιπλέον τους διατίθεται ένα πλήρες περιβαλλον διαδικτύου και

τους παρέχονται CD-ROM επίδειξης. Οι καταρτιζόμενοιεξ αποστάσεωςμπορούνεπίσης

να επωφεληθούνεξ αποστασεωςτης παροχήςβοήθε1αςαπό καθηγητές,να συμμετασχουν

σε ηλεκτρονικά φόρουμ και ακόμη να εργαστούν ως «εικον1κοί απασχολούμενοι})σε

επιχειρησεις.

Οι όροιεγγραφήςκαθορίζονταιαπό κάθε ίδρυμα, με κριτήριαπω ευέλικτααπό αλλού.

Οι ανώτερες σπουδές, όπως και τα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

οδηγούνσε διπλώματα ή πιστοποιητικάπου αναγνωρίζονταιαμοιβαία. Αυτή η μέθοδος

εκπαίδευσηςπου είναικαθοριστικακαινοτόμος,αποδίδειευρέωςτους καρπούςτης και η

φήμη του Euvikon συνεχώς αυξάνεταΙ, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πολυάριθμες

επαφές με τις επιχεψήσεις και τα εμπορικα ή βιομηχανικά επιμελητήρια.

ΤΟ σχέδω είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα [nterreg Π Α μεταξύ Γερμανίας και Κάτω

Χωρών, με συνολικό κόστος 278.500 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 139.250 euro.

3.2.7. Διασυνοριακή κατάρτιση στον ξενοδοχειακό τομέα

Εαν υπαρχει ένας τομέας όπου η ευρωπαΙκή πολυμορφία είναι εξέχουσα, αυτός είναι ο

τομέαςτης γαστρονομίας. Γιατί λοιπόν να μη μοιραστούντην τέχνη αυτή με τους γείτονές

τους οι επαγγελματίες και οι υποψήφωι μαγεψοι στις παραμεθόριεςπεριοχές Αυτή είναι

η ιδέα που οδήγησε στην πραγματοποίηση από το 1996 έως το 1999 του σχεδίου

διασυνοριακή ς συνεργασίαςγια την επαγγελματική κατάρτωη, το οποίο υλοποιήθηκεμε

τη χρηματοδοτική ενίσχυση τηςΈνωσης. Ένα γερμανικό εξειδικευμένοσχολείοτης Pima,
το HoteIfachschule Pirna-Sonnenstein, δlOργανωσε κατ' αυτό τον τρόπο για Ι 00 περίπου

γερμανούς και Τσέχους μαθητές της ευρωπεριφέρειας EIbe-Labe μια κοινή τεχνική

καταρτιση στους τομείς της εστίασης και της ξενοδοχειακής διαχείρισης. που

περιλαμβόνειεπίσης μαθήματα για βOηθoύςξενOδόχOUςκαθώς και τουριστική κατάρτωη.

Σε αυτό προστέθηκε μια συνεχιζόμενη κατάρτιση στις οικονομικές πτυχές των σχετικών

τομέων. Σε γλωσσικό επίπεδο, κατα τη διαρκεια του πρώτου χρόνου, οι Τσέχοι
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σπουδαστές είχαν τη βοήθεια διερμηνέων, προκειμένου να είναι σε θέση να

παρακολουθήσουν πλήρως τη συνέχεια του προγράμματος στα γερμαV1κά.

Στο τέλος αυτής της κατάρησης διάρκειας τριών ετών, το σύνολο των μαθητών είχαν

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα διάρκειας ενός έτους στο εμπορικό κω

β1Ομηχανικό επιμελητήριο της Δρέσδης κω να εξασφαλίσουν ένα δiπλωμα που

απονέμεται από αυτό. Για τους Τσέχους φοιτητές. η κατάρηση στο σχολείο της Pima
περιελάμβανεμια εβδομάδα μαθημάτωντο μήνα στην Τσεχική Δημοκρατία,γεγονόςτο

οποίο διευκόλυνε, μετά από ένα άλλο έτος σπουδώνστην Ustinad Labem κω TempIice,
την απονομή σε αυτούς ενός διπλώματοςπου αναγνωρίζεταιστη χώρα τους.

Ζώντας μαζί στο οικοτροφείο, συμμετέχονταςσε κοινά εργαστήρια, οι μαθητές είχαν

την ευκαψία να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών σχέσεις τόσο

επαγγελματικές όσο και προσωπικές, όπου η πολιηστική διάσταση είχε επίσης τη θέση

της. Εκτός από ης επαγγελματικές δεξώτητες που αποκτήθηκαν στον τομέα της

μαγεψικής κω τον ξενοδοχειακό τομέα, απέκτησαν και ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και

γλωσσικό εφόδιο, καθώς και μια προετοψασία για τη διασυνοριακή κινηηκότητα, η

οποία τους διευκόλυνε στην αναζήτηση απασχόλησης. Εξάλλου, οι ανταλλαγές

καθηγητών εκατέρωθεν των συνόρων ευνόησαν μια κοινή προσέγγιση, μέσω των

συστημάτων κατάρτισης των δύο χωρών, του περιεχομένου και της οργάνωσης των

μαθημάτων.

Το σχέδ1Ο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ιnteπeg υ Α μεταξύ Γερμανίας και

Τσέχικης Δημοκρατίας, με συνολικό κόστος 2.1 53.052 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά

1.399.484 euro.

3.2.8. Σχέδιο InteI'I'eg news

Αν ρωτήσετε τα άτομα γύρω σας σχετικά με τη γνώμη τους για τη διασυνοριακή

συνεργασία, θα διαπιστώσετε ότι για ορισμένους από αυτούς, οι λiξεις αυτές είναι

αφηρημένες ή και αV1αρές. Ωστόσο, πίσω από αυτό τον όρο κρύβονται πολλά

επιτεύγματα, τα οποία συχνά αγγίζουν έντονα τη ζωή των ατόμων στις παραμεθόjJ1ες

περιοχές και μπορούν να αποδειχθούν πολύ ενδιαφέροντα εφόσον κάποιος τα

πληροφορηθεί Η πληροφόρηση είνω ακριβώς ο στόχος ενός σχεδίου που εφαρμόζεται

από το Ι 998 στην ιταλική περιφέρειαΦρiουλι-Βενετία-Ιουλιάνα,που καλύπτειμια σελίδα

κάθε δεκαπενθήμεροσε πέντε περιφερειακέςκαθημερινέςεφημερίδες, μια από τις οποίες

είναι η «Pnmorski Dnevnik}~, εφημερίδατης σλοβένικηςμειονότηταςτης Ιταλίας.

Κάθε δύο εβδομάδες, οι αναγνώστεςαυτών των πέντε εφημερίδωνπου εκδίδοντωσε

120.000 αmτυπα, έχουν την ευκαψiα να μάθουνη γίνεται στον τομέα της διασυνοριακής

συνεργασίας και τι προετοιμάζεται για το μέλλον. Τα άρθρα μεταφράζονται επίσης στα

γερμανικά για να δημοσιευθούν στον αυστριακό τύπο και έχουν συγκεντρωθεί σε τρεις

συλλογές. Το καλοκαίρι του 1999, καθεμiα από αυτές τις πέντε εφημερίδες αφιέρωσε την

ενημερωτική αυτή σελίδα σε μια δημοσκόπηση, της οποίας τα αποτελέσματα ήταν πολύ

χρήσιμα για τη βελτίωση της σύνθεσης και του περιεχομένου της στήλης.

Η ενέργεια δεν περιορίστηκε στον έντυπο τύπο. Η συμφωνία που συνάφθηκε στις

αρχές του 2000 με την περιφερειακή υπηρεσία του ιταλικού ραδιοτηλεοπτικού

οργανισμού παρείχε τη δυνατότητα τηλεοπτικής (12 προγράμματα, δεκαπενθήμερες

εκπομπές) κω ραδ1Οφωνικής αναμετάδοσης (24 προγράμματα, εβδομαδιαίες εκπομπές)

αυτής της ενημερωτικής στήλης.
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Η συνέχιση της πρωτοβουλίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg m, Ιταλία

Σλοβενία και Ιταλία-Αυστρία επί του παρόντος εξετάζεται και προβλέπεται ότι θα

διεξαχθεί από τη νέα αυτόνομη υπηρεσία για τις διεθνείς σχέσεις (SARI).
Το σχέδω είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ιηteπeg Π Α μεταξυ Ιταλίας και Σλοβενίας,

με συνολικό κόστος 438.988 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 21 9.494 euro.

3.2.9. Σχέδια PJanning the Gateway Ι & Π

Στα συνορα της Αυστρίας με την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία,

η σύσφιγξη των σχέσεων με τις υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες μεταμόρφωσε

μια ευρεία περωχή σε ένα χώρο σύγκλισης στο κέντρο της Ευρώπης, που εμφανίζει

τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η πληροφόρηση και η επικοινωνία

μπορούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο. Έτσι γεwήθηκε η ιδέα του σχεδίου

Planning the Gateway ενός πλήρους συστήματος τηλεματικής διασυνοριακής

πληροφόρησης σχετικά με όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν την περιφερειακή

ανάπτυξη και το χωρικό και αστικό προγραμματισμό στη ζώνη της Βιέwης-Βmο

Μπρατισλάβα-GΥΟΓ.

Από τη συλλογή πληροφοριών που άρχισε το Ι 997 και πραγματοποιήθηκε από ένα

αυστριακό ινστιτOUτO μελετών υπό την αιγίδα της πόληςτης Βιέννης, προέκυψε μια βάση

δεδομένων, που καταγράφει επί του παρόντος 200 περίπου ποικίλα σχέδια (κυρίως τα

σχέδια που συγχρηματοδοτούνταιαπό τα Interreg και Phare-CBC) , των οποίων η

περιληπτική περιγραφή και το στάδιο προόδου ενημερώνονται τακτικά. Στη βάση

δεδομένων περιέχονται επίσης κατάλογοι διευθύνσεων, χαρτογραφικές πληροφορίες ή

μελέτες σχεηκά με περιφερειακά θέματα. Η βάση δεδομένων που είνα ι ελεύθερα

προσπελάσιμη διατίθεται σε πέντε γλώσσες (γερμανικά, αγγλικά, ουγγρικά, σλοβακικά

και τσεχικά) και σχεδιάστηκε για να είναι εύχρηστη: το μενού αναζήτησης προτείνει

διάφορα κριτήρια επιλογής (περιφέρεια, θέμα, περίοδος, νέα σχέδια) και οι χρήστες του

διαδικτύου καλουνται να κοινοποιήσουν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα σχέδια,

τις νέες δράσεις που αναπτύχθηκαν, καθώς και την κριτική και τις εισηγήσεις τους.

Ο συστηματικός χαρακτήρας και η ποικιλία του περιεχομένου του «Planning the
Gateway}} το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για τα δωικηηκά στελέχη, τους

εμπεψογνώμονες, τους επενδυτές και τους τοπικούς φορείς, καθώς και για κάθε άτομο

που ενδιαφέρεται για τη διασυνοριακή συνεργασία. Το εργαλείο αυτό που αποτελεί

πραγματική πλατφόρμα επικοινωνίας δεν είναι μόνο μια πλούσια πηγή πληροφοριών,

αλλά ταυτόχρονα ένα μέσο για την ανταλλαγή εμπεψιών, την ανάπτυξη δικτυων και την

προώθηση νέων σχεδίων συνεργασίας.

Τα σχέδια είναι ενταγμένα στα προγράμματα Iηterreg Π Α της Αυστρίας με την

Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, με συνολικό κόστος 123.326 euro
και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 61.663 euro.

3.2.10. Διασυνοριακάκέντρα διιμόσιας υγείας στα Βαλκάνια

Οι πολιτικές αναταραχές στα Βαλκάνια προκάλεσαν τη χεψοτέρευση των υπηρεσιών

δημόσιας υγείας των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα, με επιπτώσεις στην

ελληνική επικράτεια, κυρίως λόγω των μεταναστευτικώνρευμάτωνπου αυτές επέφεραν.

Για την αντψετώπιση της κατάστασης αυτής, το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας ανέλαβε
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την πρωτοβουλία να δημιουργήσεΙ, με την υποστήριξη της ιnteπeg. τα διασυνοριακά

κέντρα δημόσιας υγείας [Cross-Border PubJίc HeaIth Centres (C.B.P.H.C.»), που

προορίζονται να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες. προωθώντας παράλληλα τη

συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπεφιών με τις σχετικές χώρες στους τομείς της ιατρικής

έρευνας και της εκπαίδευσης για την υγεία. Σε μια πρώτη φάση, τα C.B.P.H.C. ιδρύθηκαν
στα σύνορα της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, όπου η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και η

έλλειψη συνε1δητοποίησης των υγειονομικών κινδύνων προκάλεσαν σοβαρά

προβλήματα.

Μια σεφά 76 μελετών σχετικά με τους μεγαλύτερους κινδύνους στον τομέα της

υγείας. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου, επέτρεψαν να τεθούν οι βάσεις

μιας συνεργασίας και να καθιερωθεί ένας χάρτης δημόσιας υγείας για τις ελληV1κές

παραμεθόριες περιοχές. Δίνεται 1δ1αίτερη έμφαση στον έλεγχο των μεταδοτικών

ασθενειών και της μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων, στην παρακολούθηση των

παθήσεων τόσο των ανθρώπων όσο και των ζιiχύν και στη βελτίωση των υγειονομικών

υποδομών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διάφορες διεθνείς δραστηριότητες,

προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια κοινή προσέγγιση των σημερινών και μελλοντικών

προβλημάτων υγείας. καθώς και η σύσταση κατάλληλων μηχανισμών για την

αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. ΈτσΙ, εμπεφΟΥνώμονες δημόσιας υγείας

από όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες συμμετείχαν σε 35 εκδηλώσεις που κατέληξαν στη

δημιουργία ενός δικτύου ελληνοβαλκαV1κής επικοινωνίας και συνεργασίας. Επί του

παρόντος. πολυάριθμοι εμπειρογνώμονες επικοινωνούν μέσω ενός ηλεκτρονικού forum
και ανταλλάσσουν 1ατρικά δεδομένα ή τεχνικές μέσω lnternet.

Στην Ελλάδα, περισσότερα από 200 άτομα καταρτίστηκαν στα κυριότερα υγειονομικά

θέματα, όπως η επιδημιολογική προστασία και πρόληψη, με στόχο να εφοπλιστούν οι

ιατρικές υπηρεσίες με επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή του συνόλου των

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Για τη νέα περίοδο 2000-2006, το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο

της Inteπeg m περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη των υφιστάμενων C.B.P.H.C. και την

ίδρυση ακόμη άλλων πέντε, στα σύνορα των μακεδονικών περιοχών που κατέστησαν

επιλέξιμες για ευρωπαϊκή ενίσχυση, την έκδοση εξειδικευμένων δημοσιεύσεων ή την

εκλαίκευση υγειονομικών θεμάτων, εκπαιδευτικά προγράμματα και μεταφορά

τεχνογνωσίας.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στα προγράμματα Ιnteπeg Π Α της Ελλάδας με την

Αλβανία. την Βουλγαρία και τη F.Y.R.O.M., με συνολικό κόστος 5.300.000 euro και

συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 3.700.000 euro.

3.2.11. Το σχέδιο Vision Planet

Ο δ1ακρατικός χώρος Cadses (Κεντρική Ευρώπη, ΑδΡ1ατική, Δούναβης και

Νοτιοανατολική Ευρώπη) διασχίζειδιαγών1α το KέVΤΡO της Ευρώπης και περιλαμβάνειτη

Γερμανία, την Auστρία, την Ιταλία, και οκτώ υποψήφιες για ένταξη χώρες (Εσθονία,

Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και

Σλοβενία). EγKαινιάζOVΤαςτο σχέδιο Visίon PJanet, που χρηματοδοτείται από την Inteπeg

και το Phare, οι έVΤεKα χώρες εταίροι επιθυμούσαν να αποκτήσουν ένα πλαίσιο ανάλυσης

και προοπτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η χωροταξική ενοποίηση και η συνεκηκή

ανάπτυξη των περιφερειών τους σ' αυτό το γεωγραφικό σύνολο. Η μέθοδος που

χρησΨΟΠΟ1ήθηκε ήταν η βαθμιαία καθιέρωση ενός πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας
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μεταξύ των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τον χωροταξικό προγραμματισμό.

Με την καθιέρωση των δομών αυτών. επεδίωκαν να πετύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια

και ένα βασικό κοινό όραμα, προκειμένου να καθορίσουν μια μακροπρόθεσμη

στρατηγικη στον τομέα της χωροταξίας. Αντίθετα με την εμπεφία που αποκτήθηκε στο

πλαίσιο άλλων διακρατικών σχεδίων, αυτη η ενέργεια ηταν εντελώς νέα στο πολιτικό

πλαίσιο του Cadses.
Παρ' όλα αυτά. το Vision Planet μπόρεσενα επιτύχει ενδιαφέροντααποτελέσματα,που

επιβεβαιώνουν ότι ασκεί μια πραγματικη επίδραση στη διαμόρφωση των χωρικών

πολιτικών. ΈτσΙ, οι συμμετέχοντες σχεδίασαν το χάρτη των περιφερειών που είναι πω

προηγμένεςστον τομέα του χωροταξικούπρογραμματισμού,κατέγραψαντηνπολυμορφία

που χαρακτηρίζει το χώρο του σχεδίου. εντόπισαν κρίσιμες καταστάσεις και έφεραν σε

επαφη διάφορες περιφερειακές δωικητικές αρχές ανάλογα με τις αντίστοιχες

αρμοδιότητέςτους.

Το σχέδιο που ολοκληρώθηκεστα τέλη του 2000, κατέληξε σε ένα συγκριτικό φάκελο

των διαφόρων πολιτικών χωροταξίας. ο οποίος παρείχε τη δυνατότητα στις διοικητικές

αρχές να διαπιστώσουν σε ποωυς τομείς προοδεύουν και πού πρέπει να καταβάλουν

προσπάθειες στο άμεσο μέλλον. Οι χώρες στις οποίες εφαρμόστηκαν πρόσφατα οι

πολιτικές αυτές μπορεί να αξιοποιησουν τα αποτελέσματα του tVision Planet",
προκειμένου να καθορίσουν πιο επιδέξια την πολιτική τους για περιφερειακη ανάπτυξη

και να διερευνήσουν νέες μεθόδους. Το σχέδιο επηρέασε επίσης τις αποφάσεις σχετικά με

τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Για

παράδειγμα, η συμμετοχη στο σχέδιο βοηθησε τις ρουμανικές και ουγγρικές αρχές να

εφαρμόσουν το διακρατικό προγραμματισμό του Phare.
Η συνέχιση της κοινης προσέγγισης πρέπει να καταληξει στη δημοσίευση ενός πρώτου

εγγράφου προσανατολισμού σχετικά με τις προτεραιότητες χωροταξίας στις χώρες

εταίρους.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Inteffeg Π Γ για το διακρατικό χώρο

Cadses, με συνολικό κόστος 987.495 euro και συμμετοχη της Ε.Ε. κατά 540.602 euro.

3.2.12. Διασυνοριακή ζώνιι εκτατικής καλλιέργειας

Δεν υπάρχουν σύνορα για τη ρύπανση στη λίμνη της Κωνσταντίας. όπου η ποιότητα

των νερών χεφοτέρευσε λόγω των μεθόδων εντατικής γεωργικης παραγωγης. Για τις

αρχές των παρόχθιων περιφερειών, η διασυνοριακη συνεργασία είναι ακόμα περισσότερο

απαραίτητη καθώς οι οικολογικές προκλησεις συμβαδίζουν με τα κοινά οικονομικά

συμφέροντα αυτών των περιφερειών. Το γερμανο-ελβετικό σχέδιο που ξεκίνησε το 1994
από το γερμανικό Πανεπιστημιο του Hohenheim και το Eidgenossische Τechnische

Hochschule της Ζυρίχης έδωσε τη δυνατότητα, με τη στηριξη της Interreg. να

προετοιμάσει το μέλλον μακροπρόθεσμα. Αφορούσε τη μελέτη και προώθηση μεθόδων

καλλιέργειας οπωροκηπευτικών με σεβασμό στο περιβάλλον και την επεξεργασία νέων

στρατηγικών εμπορίας, προκειμένου να εδραιωθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχης της

λίμνης της Κωνσταντίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομlκη βιωσιμότητα των καλλιεργειών αυτών

χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, οι φορείς προώθησης του σχεδίου ακολούθησαν

αποφασιστικά τη μόνη δυνατη οδό. Να καταστησουν. τηνπαραγωγη λιγότερο εντατικη με

τη χρησιμοποίηση μιας μεγαλύτερης γεωργικης έκτασης και τη μείωση της χρησης

παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Η δράση περιελάμβανε λοιπόν τη χωροθέτηση μιας
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διασwοριακής ζώνης εκτατικής καλλιέργειας. Έπρεπε επίσης να μελετηθούν οι τρόποι

εναρμόνισης των μεθόδων καλλιέργειας στην ελβετική και γερμανική πλευρά και να

διεξαχθούν έρευνες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα όπως, για παράδειγμα, η βιολογική

καλλιέργεια των αΥΥουριών υπό σκιά. Οι γεωργικές και εμπορικές διαρθρώσεις και από

τις δύο πλευρές των συνόρων αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο ανάλυσης, με στόχο να

προβ4φθεί η γενική εξέλιξη της ευρumαϊKής γεωργίας (μεταρρυθμίσεις της κοινής

γεωργικής πολιτικής, εργαστηριακή δοκιμή φρούτων, παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών

και συμφωνίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κλπ) και στο πλαίσιο

της προσέγγισης μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπα'ίκής Ένωσης.

Οι διάφορες μελέτες κατέληξαν σε μια σειρά συστάσεων για τη συνέχιση της

διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτή προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου δικτύου

συνεργασίας που περιλαμβάνει τη Βαυαρία και την αυστριακή περιφέρεια Φόραλμπεργκ,

τη βελτίωση της ανταλλαγής γεωργικών και επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων,

τη δημιουργία ενός συστήματος ανίχνευσης ασθενειών ή βλαβερών εντόμων, καθώς και

την κατάργηση των διοικητικών και νομικών εμποδίων στη συνεργασία.

Το σχέδιο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Bodensee-Hohenheim της Inteπeg , με

συνολικό κόστος 759.219 euro και συμμετοχή της Ε.Ε. κατά 288.1 98 euro.

3.2.13. Διασυνοριακιί Ελεύθεριl Βιομιιχανικιί Ζώνιl Οικονομικών Συναλλαγών

Η Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών

(Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ.) αποτελεί μια καινοτόμο και πιλοτική ενέργεια η οποία στοχεύει να

αναπτυχθεί στην συνοριακή γραμμή με τη Boυλγαρiα, εντός της Ελλάδας και της

Eυρωπαiκής Ένωσης και σε έκταση 600 στρεμμάτων στη θέση Αμπέλια της κοινότητας

Ορμενίου. Ουσιαστικά, η δημιουργία της Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ. έρχεται να απαντήσει στα

σημαντικότατα προβλήματα του κλάδου των ετοίμων ενδυμάτων τόσο της περιοχής όσο

και της χώρας μετά το άνοιγμα των συνόρωντων χ.ΚΑ.Ε.

Πρόκειται για μια ενέργεια που σαν στόχο θα έχει τη βελτίωση της αντα

γωνιστικότητας των επιχειρήσεων έντασης εργασίας και την ανάσχεση του κύματος της

μετεγκατάστασηςτωνπαραπάνωεπιχειρήσεωνσε χώρεςπου πλεονεκτούνλόγωχαμηλού

κόστους παραγωγής. Ιδιαίτερα το γεγονός της μετεγκατάστασηςτων επιχειρήσεων έχει

βαρύνουσα σημασία για την περιοχή. Ενδεικτικό είναι ότι την τελευταία 7ετία η περιοχή

Ροδόπης - Έβρου παρουσίασε απώλεια 6.000 θέσεων εργασίας μόνο στον κλάδο του

έτοιμου ενδύματος δίνοντας το στίγμα του ανταγωνισμού που έχει να αντιμετωπίσει η

περιοχή της Θράκης από το Βαλκανικό περίγυρο και κυρίως από τη Βουλγαρία.

Οπως, προαναφέραμε, η υλοποίηση της ενέργειας αυτής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει,

κυρίως λόγω κάποιων γραφειοκρατικών προβλημάτων-κολλημάτων.

Παρακάτω παραθέτουμε τα κύρια χαρακτηριστικά και το σκοπό του έργου, καθώς και

τις βασικές αρχές λειτουργίας της Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ..

3.2.13.1 Χαρακτηριστικάτουέργου

Η Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ. αποτελεί μια οργανωμένη σύγχρονη βιομηχανική περιοχή με τα

χαρακτηριστικά:

..:.. της θεματικής μεταποιητικής ζώνης, εφόσον στη ζώνη αυτή θα εγκατασταθούν

μεταποιητικές επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας του κλάδου έτοιμου ενδύματος
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.:. της ελεύθερης μεταποιητικής ζώνης, εφόσον θα εγκατασταθεί εντός της υπό ίδρυση

Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης του Τριγώνου

.:. της αναβαθμισμένης παροχής υπηρεσιών, εφόσον κατά την πλήρη λειτουργία της

προβλέπεται η πολύπλευρη υποστήριξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων

.:. της προώθησης των παραγόμενων εντός της Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης

προϊόντων σε συνδυασμό και με την προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσω

εκθεσιακού και εμπορικού κέντρου χονδρεμπορίου που προβλέπεται να κατασκευαστεί

στην Αλ<ξανδρσύπσλη

.:. της δυνατότητας απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού από τη Βουλγαρία σε

ποσοστό 65-70010

.:. της αυτοτέλειας και βιωσιμότητας της λειτουργίας της, αφού δημιουργείται εταιρία

μικτής μορφής από τοπικούς και επιχειρηματικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα

Απαντώντας στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των επιχεψήσεων έντασης

εργασίας και με ένα ιδιότυπο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που βασίζεται σε τεχνικές

διεθνών συναλλαγών και συνεργασtών, σύμφωνων με το κοινοτικό δίκαιο, η δημιουργία

της Δ.Ε.Β.Ζ.ο.Σ., έχει σαν στόχο τη μείωση του λειτουργικού και διαχεψιστικού κόστους

των επιχεψήσεων, προσδοκώντας σε πρώτη φάση την επαναδραστηριοποίηση των

μεταποιητικών επιχεψήσεων του κλάδου έτοιμου ενδύματος στην περιοχή και

παράλληλα την ανάσχεση του κλίματος μετεγκατάστασης σε τρίτες χώρες.

Σε πρώτη φάση, οι μεταποιητικές επιχεψήσεις που μπορούν να εγκατασταθούν είναι

αυτές του κλάδου του έτοιμου ενδύματος που:

Ι) τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας είναι εγκατεστημένο στο εξωτερικό

2) παράγουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα αλλά την τελευταία τριετία ακολουθούν

φθίνουσα πορεία (μειωμένος κύκλος εργασtών, απώλειες θέσεων εργασίας κλπ)

3) από μεταποιητικές έχουν μετατραπεί σε εμπορικές και επιθυμούν την εκ νέου

δραστηριοποίησή τους στο χώρο της μεταποίησης.

Σε δεύτερη φάση, θα μπορούν να εγκατασταθούν οι επιχεψήσεις εντάσεως εργασίας

και άλλων κλάδων αφού βέβαια πραγματοποιηθεί ανάλογη επέκταση της Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ.

(βλ. Mentor consuItants Ι 998 και 1999).

3.2. Ι 3.2. ΑΡχές λειτουΡΥίας

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ. βασίζονται στους ακόλουθους άξονες
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1. ΤΟ βασικό management θα ασκείται από Έλληνες και το 30-35% του στελεχιακού

δυναμικού θα αποτελείται επίσης από Έλληνες. οι οποίοι θα αμείβονται βάσει των

διαμορφωμένων αμοιβών στην ελληνική αγορά εργασίας. Παρόλο που θα υπάρχει

υψηλότερηεπιβάρυνσηαπό τη συμμετοχήτωνΕλλήνωνστελεχώνσε σχέση με το κόστος

εργασίας στις χ.ΚΑ.Ε., οι υπεύθυνοι του έργου προσδοκούν περισσότερα

αντισταθμιστικάοφέλη από το καλύτεροmanagement σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής.

την υψηλότερη παραγωγικότητα των εργαζομένων και την καλύτερη ποιότητα των

τελικώνπροϊόντωνκαθώς και τον καλύτερο τεχνολογικόεξοπλισμό.

2. Οι εγκατεστημένες επιχεψήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ποσοστό

65-70010 σε ανθρώπινο δυναμικό βούλγαρων εργαζομένων, των οποίων οι αμοιβές θα

μπορούν να είναι ίσες ή κατά 15·20% υψηλότερεςτων αντίστοιχωνστη χώρα τους. Η

διαπίστευσητων βούλγαρωνεργαζομένωνθα γίνεταιμε διαδικασίαπου επεξεργάζεταιτο

ΥπουργείοΕσωτερικώνκαι θα αποδεικνύεταιμε την επίδειξη προσωπικήςκάρτας κατά

την είσοδο και έξοδο.

3. Σε όλες τις επιχεψήσεις θα παρέχοvtαι υπηρεσίες υποστήριξης από τους φορείς

Δ.Ε.Β.Ζ.D.Σ., οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες πληροφόρησης (δυνατότητες

συγχρηματοδότησης επιχεψηματικών δραστηριοτήτων, κλαδική ενημέρωση κλπ),

υπηρεσίες εκτελωνισμού προ"iόvtων και πρώτων υλών, υπηρεσίες νομικού συμβούλου,

υπηρεσίες marketing (προώθηση, έρευνες αγοράς εκθέσεις κλπ). Ακόμη στην περιοχή

της Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης τραπεζών και τραπεζικών

θυρίδων και φορέων του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κλπ).

4. Οι επιχεψήσεις θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων κάθε φορά

εθνικών και κοινοτικών πόρων για την υποστήριξη των επιχεψηματικών τους σχεδίων.

3.3. ΤΟEΛΛHNlΚOΣΧΕΔΙΟΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΣΥΓΚΡΟ1ΉΣΗΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

(Ε.Σ.Ο.Α.Β.)

Ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως

κράτους μέλους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και ως μέλους της ΕπιτροπήςΑναπτυξιακής

Βοήθειαςτου ΟΟΣΑ (Development Assistance Committee-DAC, OECD), η Ελλάδα έχει

δεσμευτεί να διαθέτει ετησίως τουλάχιστον το 0.20 % του Ακαθάριστου Εθνικού της

Προ"iόvtος (ΑΕΠ) της σε διεθνή αναπτυξιακή βοήθε1α.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη το δεύτερο πεvtαετές πρόγραμμα

ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας για την περίοδο 2002-2006, σημαvtικό τμήμα του

οποίου αποτελεί και το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των

Βαλκανίων(ΕΣΟΑΒ).

ΤΟ ΕΣΟΑΒ είναι η πρώτη προσπάθειατηςΕλλάδαςως δότριαςχώραςνα ενσωματώσει

μεμονωμένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας σε ένα ενιαίο σχέδιο και να

προωθήσειέτσι μία ολοκληρωμένηαναπτυξιακήπολιτική.

Το ΕΣΟΑΒ, που υιοθετήθηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάρτιο του 2002 (Νόμος

2996, ΦΕΚ 62 28 Μαρτίου 2002), έχει πενταετή διάρκεια και αναλαμβάνει τη

χρηματοδότηση έργων, επενδύσεων, δράσεων, μελετών και δραστηριοτήτων σε έξι
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βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ομοσπονδιακή

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

και Ρουμανία). Απώτερος σκοπός του ΕΣΟΑΒ είναι:

.:. ο εκσυγχρονισμός των υποδομών,

.:. η προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων,

.:. η στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου,

.:. η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

.:. η κατάρτιση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού των επωφελούμενων

χωρων.

Με άλλα λόγια, το Ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί στην πολιτική, οικονομική και

κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Οι βασικές

Kατευθυvτήριες αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΟΑΒ είναι αυτές της εταιρικής

σχέσης και της διαφάνειας.

Το ΕΣΟΑΒ προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας ύψους 550 εκ. euro στις έξι παραπάνω

βαλκανικές χώρες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ειδικότερα, περίπου το ήμισυ των

διαθέσιμων κονδυλίων θα διατεθούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της

Γιουγκοσλαβίας (265 εκ. euro, εκ των οποίων τα 250 προορίζονται για τη Σερβία

Μαυροβούνιο και τα 15 για το Κόσοβο), 74,84 εκ. euro στην Π.Γ.Δ.Μ., 70,93 εκ. euro
στη Ρουμανία, 54,79 εκ euro στη Βουλγαρία, 49,89 εκ. euro στην Αλβανία και 19,53 εκ.

euro στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη). Τα ποσά αυτά θα διατεθούν τμηματικά. Τον Αύγουστο

του 2002 ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση του ΕΣΟΑΒ με την

υπογραφή διμερών συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας με τις έξι ενδιαφερόμενες

βαλκανικές χώρες.

Η Βουλή των Ελλήνων καθόρισε τη Θεσσαλονίκη ως χώρο από τον οποίο θα

παρακολουθηθεί και θα ελεγχθεί αυτό το αναπτυξιακό βαλκανικό πρόγραμμα. Τα

Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης μαζί με το Υπουργείο

Εξωτερικών είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή του προγράμματος. ΤΟ κύριο

μέρος των χρημάτων (το 80%) μέσω των οποίων χρηματοδοτείται το πρόγραμμα, θα

δοθεί απ' ευθείας για τις δημόσιες επενδύσειςτων επωφελούμενωνχωρών. Το υπόλοιπο

20% των 550 εκατομμυρίων euro του ΕΣΟΑΒ θα προωθηθεί στις επωφελούμενες

βαλκανικές χώρες από την Ελλάδα μέσω της συγχρηματοδότησης ιδιωτικών

παραγωγικώνεπενδύσεων στον αγροτικό τομέα, καθώς και σ' αυτόντης μεταποίησης. Για

το κύριο μέρος του ΕΣΟΑΒ (δηλαδή το 80% των 550 εκατομμυρίων euro) η ελληνική

Κυβέρνηση προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Εγκατέστησε την Επιτροπή Παρακολούθησης στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή αιπή

συνεργαζόμενη με τους φορείς στη Θεσσαλονίκη (το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κ.λ.π.) έχει την ευθύνη οργάνωσης των μηχανισμών

παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΣΟΑΒ.

2. Ταυτοχρόνως, κατήρτισε μαζί με της κυβερνήσεις των έξι βαλκανικών κρατών τα

σχέδια συμβάσεων, τα οποία έχουν υπογραφεί Εντός αυτού του θεσμικού πλαισίου

δεχόμαστε από της κυβερνήσεις των ανωτέρω κρατών προτάσεις για χρηματοδότηση

συγκεκριμένων δημοσίων έργων. Κάθε πρόταση που υποβάλλουν τα κράτη εξετάζεται

από την Επιτροπή Παρακολσύθησης, στην οποία θα γνωμοδοτούν οι φορείς της Βορείου

Ελλάδας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, με εφόδια της τεκμηριωμένες Υνωμοδοτήσειςτης
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Επιτροπής Παρακολούθησης θα αποδέχεται την ένταξη των προτάσεων στο βαλκανικό

της Πρόγραμμα, το ΕΣΟΑΒ. Έτσι θα αρχίσει η χρηματοδότηση μέσω των πέντε

ελληνικών Τραπεζών, που δραστηρωποιούνται ήδη στις επωφελούμενες βαλκανικές

χώρες.

3.4. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣγΝΕΡΓΑΣIΑΣ ΤΗΣ ΜΑγΡΗΣ 0ΑΛΑΣΣΑΣ (BSEC)

3.4.1. ΓεVΙKές παρατιιρήσεις

Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (BSEC) προέκυψε

από το ενδιαφέρονέντεκαόμορωνχωρώνγια ασφάλεια,σταθερότητακαιανάπτυξη στην

ευρύτερη περιοχή. Ιδρύθηκε το Ι 992 στην Τουρκία, με την υπογραφή του συμφώνου του

Βοσπόρου, από τα ακόλουθα έντεκα κράτη: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,

Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία. Η

επίσημη, όμως, έναρξη των εργασιών και της λειτουργίας του οργανισμού

πραγματοποιήθηκε κατά την 54
η

συνεδρίαση της πρώτης Μαίου του 1999. Το

καταστατικό του οργανισμού υπογράφηκε την ίδια χρονιά από τους επικεφαλείς της κάθε

χώρας μέλους και ο BSEC γνώρισε την παγκόσμια αποδοχή και αναγνώριση ως ένας

ΠεριφερειακόςΟικονομικόςΟργανισμός.

Ο BSEC καλύπτει μια περιοχή περίπου είκοσι εκατομμυρίων τετραγωνικών

χιλιομέτρων γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, στην οποία κατοικούν 340 περίπου

εκατομμύρια άνθρωποι. Η περιοχή είναι η μεγαλύτερη πηγή πετρελαίου και φυσικού

αερίου μετά τον Περσικό Κόλπο και το προϊόν που παράγει στους τρεις βασικούς

οικονομικούς κλάδους της βιομηχανίας. των υπηρεσιών και του πρωτογενή τομέα, είναι

κατά πολύ υψηλότερο από τις ανάγκες του πληθυσμού της. Ακόμη στην περιοχή

πραγματοποιούνται εμπορικές οικονομικές συναλλαγές που ξεπερνούν τα 300
δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Ο BSEC, πλέον, αποτελείένα βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση

των κοινών ενδιαφερόντωνκαι αξιών της περιοχήςκαι έχει επιτύχει σημαντικά βήματα,

για τη διεθνή αναγνώρισηως μια δυναμική περιφερειακήπρωτοβουλία,μέσω της καλής

οργάνωσης και συνεργασίας σε διαφόρων ειδών επίπεδα, όπως για παράδειγμα, το

διακυβερνητικό,το διατραπεζικό,το ακαδημαϊκόκαι το επιχειρηματικό.Έχει αποδειχτεί,

επίσης, ότι αποτελείένα πρώτηςτάξεωςβήμα για πολυπολιτισμικέςσυζητήσειςσε θέματα

σχετικά με την οικονομικήανάπτυξη.

Η πλειοψηφίατων κρατών - μελών του οργανισμού αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις μιας

παρατεταμένης μετάβασης στη νέα εποχή και στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς

οικονομικής αγοράς, καθώς ολόκληρη η περιοχή επιδέχεται μια πολύπλοκη και «επίπονη))

διαδικασία μεταμόρφωσης και ανασύστασης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη

απόκλιση και ποικιλία σε επίπεδο εθνικής οικονομικής ανάπτυξης, πορείας των

οικονομικών δεικτών, καθώς και σε ζητήματα θρησκευτικής και εθνικιστικής φύσεως.

Αντιμετωπίζει, επίσης, τη διεθνή τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό, το οργανωμένο έγκλημα,

τα ναρκωτικά και τη λαθρομετανάστευση.

Τα κράτη - μέλη του BSEC, καθώς θα ενεργούν για την βελτίωση της πολύπλευρης

συνεργασίας, που καλούνται να πραγματοποιήσουν, και παρά την πρόοδο που

σημειώθηκεσε πολλούςτομείς, θα πρέπεινα είναι ιδιαιτέρωςπροσεκτικάκαι να δώσουν

βαρύτητα στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα ακόλουθα

ζητήματα:

79
ΠΡοΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛAlΣIO ΜιΑΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΙΙεΡIΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΔιΑΣΥΝΟΡIΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΑΚΑΡΑND\.ΟΛΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ IΊΛAIΣlO ΠΙΣ ΔιΑΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι

]

Ι

J

Ι

J
,

.:. Έλλειψη συνοχής για τον καθορισμό και την αποσαφήνιση των στόχων, των

προτεραιοτήτων και των ζητημάτων μακράς διάρκειας

.:. Η μείωση των οικονομικών πηγών και η αδυναμία εξεύρεσης και έλκυσης νέων

αξιόλογων επενδυτών από το εξωτερικό, εμποδίζει τις χώρες·μέλη να συμμετέχουν και να

πραγματοποιούν από κοινού προγράμματα και σχέδια συνεργασίας

.:. Η υπερβολική γραφεωκρατία

.:. Ανεπαρκής συvrονισμός, ακόμη και των σημαvrικών οργάνων του BSEC

.:. Μικρή δυνατότητα εφαρμογής των υιοθετημένων αποφάσεων και προτάσεων,

καθώς και απουσία ενός μηχανισμού υπεύθυνου για την παρουσίαση, την παραίνεση και

την έγκρισή τους, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές

.:. Αvrιφάσεις μεταξύ των δηλωθέvrων θεματικών και του βαθμού εφαρμογής των

σχεδίων που υιοθετούvrαι

Η επερχόμενη μεταμόρφωση του BSEC σε ένα δυναμικό περιφερειακό οικονομικό

οργανισμό, απαιτεί νέου είδους συνεργασίες, βασισμένες στην εμπιστοσύνη και στην

αισιοδοξία, όπως επίσης, και στην υψηλότερου εΠ1Πέδου πολιτική και οικονομική επαφή,

τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Οι προκλήσεις που τα κράτη-μέλη

καλούνται να ξεπεράσουν, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω μιας

ξεχωριστής πολιτικής από χώρα σε χώρα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ασκήσουν οι

χώρες αυτές μια κοινή πολιτική, μέσα στα πλαίσια του οργανισμού.

3.4.2. Οι ανΤΙKειμεVΙKoίστόχοι του BSEC

Οι στόχοιτου οργανισμού,έτσι όπως τέθηκαν, είναι οι εξής

Ι. Η υιοθέτηση ιιιαι; αποτελεσματικήι;και πολί>πλευρης οικονομικής συνεΡΥασίας.

καθώςκαι η επίτευξη ουσιαστικήςκαι ΒιώσΥ,ιηςανάπτυξης

Οι προτεραώτητεςπου τέθηκανγια την επίτευξητου στόχου είναι:

.:. Η προώθηση της υιοθέτησης μακροοικονομικών μοvrέλων ανάπτυξης, η καθιέρωση

ισχυρού και ελαστικού οικονομικού συστήματος, καθώς και η προσαρμογή των

υφιστάμενων οικονομικών θεσμών στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής αγοράς

.:. Ενθάρρυνση της υποστήριξης σε ζητήματα εθνικής σταθερότητας και για

αναπτυξιακά προγράμματα

.:. Ενθάρρυνση της αvrαλλαγής ειδικών οικονομολόγων μεταξύ των χωρών, με σκοπό

την τεχνική βοήθεια και συνεργασία

.:. Η προώθηση της εκτεταμένης χρήσης των νέων τεχνολογιών, ως μέσο για την

ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης

.:. Εξομάλυνση των αγορών προϊόvrων και υπηρεσιών, και βελτίωση των κενφικών

αγορών (κυρίως αυτές που βρίσκονται στις πρωτεύουσες των χωρών), οι οποίες και θα

αποτελούν τις πηγές βασικών στοιχείων για την οικονομική μεταρρύθμιση που

επιχεφείται

Ο BSEC θα πρέπει να δραστηριοποιηθεΙ όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της

περιοχής, στους εξής τομείς:
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Ι Εφαρμογή περιφερειακών και διαπεριφερειακών σχεδίων, τα οποία θα μπορούσαν

να συνεισφέρουν στην οικονομική μεταρρύθμιση και τη δημοκρατική μεταμόρφωση της

περιοχής

Π. Επικέντρωση σε δράσεις, προγράμματα και κοινά σχέδια, τα οποία θα μπορούν να

εκτελεστούν σε προβλέψιμο χρονικό διάστημα

m. Βελτίωση και αναβάθμιση του ρόλου του κρατικού συντονιστικού μηχανισμού,

καθώς και των υπολοίπων συντονιστικών μηχανισμών της περιφερειακής συνεργασίας

ιν. Ενθάρρυνση της δωσυνοριακής συνεργασίας για τοπικά σχέδια και προγράμματα

ν. Επιτάχυνση της δωδικασίας από το σχεδιασμό ενός προγράμματος έως και την

υλοποίηση του

2. ΣυνεΡΥασία στο πεδίο της θεσμικής ανανέωσης και τ/ς διακυΒέρνησης

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αξιόπιστες καθώς ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός

(παγκοσμιοποίηση) είναι πολύ σκληρός και οι προοπτικές ανάπτυξης μως χώρας,

πρoUπoθέτoυν πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και καλά σχεδιασμένες κινήσεις. Σύμφωνα

με τις συνθήκες που αποδέχονται τα περισσότερα κράτη·μέλη του οργανισμού, οι

ενέργειες που θα γίνουν, στο συγκεκριμένο πεδίο, θα πρέπει να υπακούουν στις παρακάτω

βασικές αρχές

Ι. Υπεύθυνα συστήματα σύνταξης των κρατικών προϋπολογισμών

Π. Αποτελεσματική συνεργασία με μη κυβερνητικά επίπεδα

m. Ανταλλαγή και συνεργασία σε επίπεδο πόλεων

IV. Σωστή διαχείριση καταστάσεων κρίσης

ν. Δημωυργία βασικών διακυβερνητικών δικτύων

VΙ. Επιθεώρηση του κυβερνητικού έργου

νπ. Νομψότητα: νομοθετήσεις σχετικές με τη διαφθορά

νm. Ολοκλήρωση των κυβερνητικών πολιτικών

3. Μέτρα ασφάλεως στο πλαίσιο της πολύπλευρης ΟΙΚΟΥομικής συνεΡΥασίας

Τα επιτεύγματα στην Ευρώπη σε θέματα πολιτικής οικονομίας και ασφάλεως

δείχνουν ότι η ειρήνη στην Ήπειρο εξαρτάται άμεσα από τη σταθερότητα και την

ευημερία στις περιφέρειές της. Ο BSEC προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθέτησε μέτρα

συνεργασίαςτων χωρών-μελώντης για την καταπολέμησητου οργανωμένουεγκλήματος,

της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων, της τρομοκρατίας και της

παραχάραξηςκαιπλαστογράφησηςχαρτονομισμάτων.Προβλέπεταιακόμη η συνεργασία

σε καταστάσειςέκτακτης ανάγκης, ενώ οι ενέργειεςπρος την κατεύθυνση της ασφάλειας

θα είναι σε τρεις άξονες

Ι. Συμμετοχή σε κάθε σχετικές διεθνείς ενέργειες

Π. Εθνικά προγράμματακατά της διαφθοράς

ΙΠ. Νομικό υπόβαθρο για ηθικούς φραγμούςκαι σωστή συμπεριφορά
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4. Κοινές προσπάθειες και αξίες

Η επερχόμενη μεταμόρφωση του BSEC σε ένα δυναμικό περιφερειακό οικονομικό

οργανισμό, ικανό να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που θα του

παρουσιάζεται. απαιτεί. από τις χώρες-μέλη, μεγάλη προσπάθεια για συνεισφορά και

υποστήριξη. Οι προσπάθειές τους, για να είναι αποτελεσματικές. θα πρέπει να

κυμαίνονται στο πλαίσιο του οργανισμού. και ιδιαιτέρως στα ακόλουθα:

Ι. Μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες του οργανισμού

Π. Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου και της νομικής βάσης του οργανισμού

ill. Διεύρυνσητου πλαισίουτης πολύπλευρηςοικονομικήςσυνεργασίας

ΙΥ. Ευρύτερη εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της πολύπλευρης

οικονομικήςσυνεργασίας

V. Ευρεία και τολμηρή χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων

τους, όπως και των πνευματικών και διανοητικών τους δυνάμεων, σε μια προσπάθεια για

εύρεση και συγκεκριμενοποίηση νέων τομέων οικονομικής συνεργασίας

νι Ανάπτυξη της συνεργασίας στο πεδίο της θεσμικής ανανέωσης και της

διακυβέρνησης

νπ. Προσπάθεια ενημέρωσης του εσωτερικού πληθυσμού για τον BSEC
vm. Ενεργοποίηση και τόνωση όλων των σχετικών οργάνων με τη διακυβέρνηση του

BSEC

Η θεσμοθέτηση και η δημιουργία • από το Ευρωπαϊκό Συμβούλω. των ευρω

περιφερειών κατά μήκος των συνόρων των χωρών-μελών του BSEC. αποδίδεται σαν

μέρος μιας στρατηγικής ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η

διασυνοριακή συνεργασία είναι στα άμεσα πλάνα του οργανισμού και όποτε οι

ενδιαφερόμενες χώρες-μέλη ενδιαφερθούνκαι πραγματοποιήσουνβήματα προς αυτή την

κατεύθυνση είναι σίγουρο το ότι θα επιτευχθούν εΥΥυημένες και σταθερές συνέργιες

μεταξύ των περιφερειών τους. Θα μπορέσουν να δημιουργηθούν ισχυροί οικονομικοίκαι

κοινωνικοί δεσμοί και θα έχουν τη δυνατότητα οι τοπικές αρχές και επιχειρηματικοί

κλάδοι να ανταλλάξουντις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Ο BSEC έχει δημιουργήσει όργανα, όπως το PABSEC και το PERMIS. για την

καλύτερη δυνατή λειτουργία του και τη διαχείριση των σχεδίων και των δράσεων που

αναλαμβάνει.

5. Βελτίωση των εςωτερικιί)ν σ έσεων του BSEC

Η συνεχής ισχυροποίηση του οργανισμού. σε συνδυασμό με την γρήγορη ανάπτυξη

των εθνικών οικονομιών των χωρών·μελών του, θα του επιτρέψει να παίξει ένα

σημαντικό ρόλο στη διεθνή οικονομία και να συνεισφέρει ουσιαστικά στη διεθνή

ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα. Ειδικότερα, ο ρόλος του οργανισμού στο νέο

Ευρωπαϊκό περιβάλλον, δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της πλατφόρμας

συνεργασίας που επισύναψε με την Ε.Ε. το Ι 999. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να λάβει

ιmόψη και να χτιστεί γύρω από τους εξής τομείς προτεραιότητας

Ι. Επιστήμες και τεχνολογία
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π. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

ill. Προστασίακαι βελτίωση του περιβάλλοντος

IV. Ανάπτυξη και δημιουργία διεθνών μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών

δικτύων

V. Ανάπτυξη των συναλλαγών μεταξύ τους και δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για

προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στο Παράρτημα (Β SEC Economic agenda).

3.5. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΑΞνΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΤΗΣ ΤOγPΚlAΣ

Επί δεκαετίες, οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας ήταν τεταμένες και περιορισμένες στο

ελάχιστο δυνατό κάποιων τυπικών επαφών των δύο χωρών. Στα μέσα περίπου του 1999, η
Ελλάδα πραγματοποίησεμια θαρραλέα προσπάθεια ξεκινώντας μια νέα πολιτική, αυτή

της προώθησης της συνεργασίας στα λεγόμενα Ilθέματα χαμηλής πολιτικήξ. Η κοινή

αντίληψη ήταν ότι μέσω της συνεργασίας σε τομείς που δεν είχαν συγκρουσιακό

χαρακτήρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο και ευνοϊκότερο κλίμα, με μία

διαδικασία βήμα προς βήμα, ώστε τα κύρια θέματα να προσεγγισθούν, σε επόμενο

στάδιο, μέσα σε μία ατμόσφαιραπιο φιλική.

Σε αυτό το πνεύμα, οι ΥπουργοίΕξωτερικώνΕλλάδας και Τουρκίαςσυμφώνησανστη

Νέα Υόρκη (30.6.1999) να ξεκινήσουν συνομιλίες, σε επίπεδο υψηλών αξιωματούχων

των αντίστοιχωνΥπουργείωνΕξωτερικών,με στόχο τη διερεύνησητων δυνατοτήτωνγια

διμερή συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, εμπορίου, τουρισμού, περιβάλλοντος,

πολιτισμού, πολυμερούς συνεργασίας και καταπολέμησης του εγκλήματος. Μετά το

πέρας των συνομιλιώναυτών, συστάθηκε μία Ελληνο - Τουρκική Διοικούσα Επιτροπή

(Steering Committee) η οποία συγκαλείται δύο φορές ετησίως καθώς και έξι Ομάδες

Εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των αρμοδίων Υπουργείων, και με

επικεφαλήςτους αξιωματούχουςτων Υπουργείων Εξωτερικών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι

η προσέγγιση με την Τουρκία δεν είναι χρήσιμη αποκλειστικά και μόνον εάν λύσει τα

μεγάλα και πάγια προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Η προσέγγιση με την Τουρκία

είναι χρήσιμη στο βαθμό που μεταφράζεται σε μια πολιτική χαμηλών τόνων και στην

εγκαθίδρυση ενός κλίματος ασφάλειας, ειδικά στην περιοχή του Αιγαίου. Και προς αυτή

την κατεύθυνση έχουν και οι δύο χώρες συμφέρον να κινηθούν. Η ελληνική πλευρά έχει

συμφέρον στην εγκαθίδρυση ενός κλίματος ηρεμίας, καθώς η ελληνική προσπάθεια

εξακολουθεί να εντοπίζεται στην απαλλαγή της ελληνικής αμυντικής και εξωτερικής

πολιτικής από το καθημερινό βάρος των τουρκικών παρενοχλήσεων στο Αιγαίο

(αμφισβήτηση FIR, γκρίζες ζώνες αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας σε βραΧOVΗσίδες,

επίκληση απειλής πολέμου κλπ.). Επιπλέον, στην παρούσα σΙΙΥκυρία, μια πολιτική

χαμηλών τόνων είναι συμφέρουσα και για την ίδια την Τουρκία, στο βαθμό που της

επιτρέπει να προωθήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον

εκσυγχρονισμό του ίδιου του πολιτικού της συστήματος. Μάλιστα το Ελσίνκι έρχεται να

ενισχύσει αυτή την προοπτική καθώς απαιτεί από την Τουρκία την συμμόρφωση της

συμπεριφοράς της με συγκεκριμένους κανόνες δικαίου και την απομάκρυνσή της από την

πολιτική έντασης του παρελθόντος.

Σημείο εκκίνησης γ1α μια προσέγγιση στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας αποτέλεσαν

τα θέματα όπου υπάρχει σύγκλιση. Ήδη έχει υπογραφεί μια σειρά συμφωνιών με τη

Τουρκία σε θέματα που χαρακτηρίζονται Ilχαμηλής έντασηξ, σε τομείς αμοιβαίου
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ενδιαφέροντος, όπως πολιτιστικές σχέσεις, τουρισμός, περιβάλλον, καταπολέμηση του

εγκλήματος, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε στον

τομέα της ενέργειας, γεωργίας και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Οι

προσπάθειες αυτές κορυφώθηκαν με την υπογραφή των παρακάτω εWΈα συμφωνιών:

Ι. Συμφωνiα για Συνεργασία σε θέματα Τουρισμού (τέθηκε σε ισχύ στις 4.5.2001)
2. Συμφωνiα για Οικονομική Συνεργασία (τέθηκε σε ισχύ στις 24. Ι Ι .200 Ι)

3. Συμφωνiα για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία (τέθηκε σε ισχύ στις

4.5.2001 )
4. Συμφωνiα για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (τέθηκε σε ισχύ στις 19.8.2001)
5. Συμφωνία για την Πολιτιστική Συνεργασία (τέθηκε σε ισχύ στις 19.7.200 Ι)

6. Συμφωνία για Συνεργασία μεταξύ Τελωνειακών Αρχών (τέθηκε σε ισχύ στις

3.6.2001)
7. Συμφωνiα για την Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων (τέθηκε σε

ισχύ στις 24.11.2001)
8. Μνημόνιο κατανοήσεως για τη συνεργασία σε θέματα Προστασίας του

Περιβάλλοντος (τέθηκε σε ισχύ στις 30.6.2001)
9. Συμφωνiα για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαίτερα την τρομοκρατία, το

οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση

(τέθηκε σε ισχύ στις 17.7.2001). Σε εφαρμογή της διμερούς Συμφωνίας για την

καταπολέμηση του εγκλήματος, υπογράφηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών (Αθήνα,

Νοέμβρως 2001), το Πρωτόκολλο Επανεισδοχής λαθρομεταναστών. Το Πρωτόκολλο

αυτό προβλέπει συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας και

του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας για την επανεισδοχή πολιτών των δύο χωρών

ή τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα στο έδαφος είτε της Ελλάδας είτε της

Τουρκίας. Η διαδικασία επανεισδοχής υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες που έχουν

συμφωνηθεί από τις δύο χώρες (τέθηκε σε ισχύ στις 5.8.2002)

Ακόμη, μεταξύ των δυο χωρών έχουν υπογραφεί και τεθεί ήδη σε ισχύ οι εξής

επιπλέον Συμφωνiες: Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της κτηνιατρικής (υπογράφηκε

στην Αθήνα τονΝοέμβρω 200 Ι -τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ι. Ο1.2003), Συμφωνία Συνεργασίας

στον τομέα της φυτοπροστασίας (υπογράφηκε στην Αθήνα το Νοέμβρω 2001 -τέθηκε σε

ισχύ στις 22.02.2003), Πρωτόκολλο Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Οικονομικής

Συνεργασίας στον γεωργικό τομέα (υπογράφηκε από τους Υπουργούς Γεωργίαςτων δυο

χωρών τον Ιούνιο 2000-τέθηκε σε ισχύ στις 28.01.2002). Στο πλαίσιο επιδίωξης του

κοινού στόχου της επέκτασης της συνεργασίας σε άλλους τομείς, η Ελλάδα και η Τουρκία

έχουν επίσης διαπραγματευθεί και υπογράψει συμφωνίες των οποίων εκκρεμεί η

ολοκλήρωση της κυρωτικής τους διαδικασίας. Συγκεκριμένα:

Ι. Η Ελλάδα και η Τουρκία, σε συνεργασία με το Γραφείο των Η.Ε. για το

ΣυVtονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), υπέγραψαν το Νοέμβρω του

2001, ένα Πρωτόκολλο για τη Σύσταση Κοινής Ελληνο-Τουρκικής Μονάδας

Αντιμετώπισης Καταστροφών. Είχε πρoηγηθε~ το Ι 999, η Απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των Η.Ε. για τις φυσικές καταστροφές, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα μετά

από κοινή πρόταση Ελλάδας - Τουρκίας. Η Μονάδα αυτή θα λεπουργεί στην περιοχή της

Μεσογείου και εγγύς των δύο χωρών σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων και

καταστροφών από καθιζήσεις εδάφους. Οι δύο χώρες υπέγραψαν με τον ΟΗΕ Μνημόνιο
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για την ένταξη της Κοινής Ελληνο-Τουρκικής Μονάδας στις πρωτοβουλίες παρέμβασης

και διάσωσης του ανωτέρω οργανισμού (Ν. Υόρκη, 16.9.2002).
2. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών των

Yπoυργεiων Εξωτερικών των δύο χωρών υπογράφηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο 200 J.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης η υπογραφή στην Αγκυρα, εντός του 2002, δύο σημαντικών

Μνημονίων Κατανοήσεως: το ένα συνομολογήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και του αντίστοιχου

τουρκικού φορέα TEIAS και αφορά στη διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων των δύο χωρών.

Το άλλο υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΠΑ και της τουρκικής εταιρίας ΒΟΤAS για τη

μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη. Η σημασία των δύο αυτών

Μνημονίων υπερβαίνει το διμερές επίπεδο και αναμένεται να συμβάλει στη μεταφορά

ενέργειας προς την Ευρώπη, μέσω Ελλάδος, εξ ου και η πρόβλεψη και για

χρηματοδότηση και από την Ε.Ε., τουλάχιστον όσο αφορά το φυσικό αέριο. Σημειώνεται

επίσης ότι υπεγράφη πρόσφατα, διμερής διακρατική συμφωνία που αφορά στη

διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας για την προμήθεια και μεταφορά φυσικού αερίου από την

Τουρκία στη χώρα μας. (ΘεσσαΜνίκη, 23.2.2003).
3. Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν επίσης να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της

Οττάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού. Η ελληνική πλευρά κύρωσε

τη Σύμβαση αυτή και αναμένει τις αντίστοιχες τουρκικές ενέργειες ώστε, στη συνέχεια,

να καταθέσουν εκ παραλλήλου οι δύο πλευρές τα σχετικά κυρωτικά έγγραφα στα

Ηνωμένα Έθνη.

Η προαναφερθείσα διμερής συνεργασία έχει αποβεί ιδιαίτερα παραγωγική

ενθαρρύνοντας, ως εκ τούτου, τα μέρη προς την κατεύθυνση της περαιτέρω προώθησής

της. Πω συγκεκριμένα:

.:. TOυΡ1QμΩ.ζ: ο αριθμός τουριστών έχει αυξηθεί σημανηκά, ενώ οι αρμόδιοι

τουριστικοί φορείς, εξετάζουν τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού

ανάμεσα στις δύο χώρες.
•:. ΕμπόΡΙΟ και οικονομία: οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

αναπτύσσονται ομαλά. Το Ελληνο - Τουρκικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο έχει

διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας. Σημαντικές

ελληνικές επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Τουρκία κυρίως στον τραπεζικό

τομέα.
•:. lliQ..ιβ~: οι δύο χώρες συνεργάζονται σε διάφορα πεδία: ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, ερημοποίηση, οικοτουρισμό, θαλάσσια ρύπανση, κλπ.
•:. Πολιτισμός: η συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού περιλαμβάνει ποικιλiα

δραστηριοτήτων: εκπαιδευτική συνεργασία, υποτροφίες, εκθέσεις, αρχαιολογική έρευνα,

φεστιβάλ, κλπ.
•:. Περιφερειακή συνεΡΥασία: οι δύο χώρες συνεργάζονταιστο πλαίσιο περιφερειακών

οικονομικών οργανισμών όπως το SECI, το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον ΟΣΕΠ, ειδικά στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

.:. Kαταπoλέμηg:η του εγκλήματος οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών συνεργάζονται

στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης του

λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν δημιουργούν μια κοινότητα συμφερόντων και

συμβάλλουν αποτρεπτικά στη πρόκληση εντάσεων. Είναι μια διαδικασία μακροχρόνια,
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που θα αξιολογείται με την πάροδο του χρόνου. Μια πρώτη αξιολόγηση των μέχρι

σήμερα αποτελεσμάτων είναι επίκαιρη, καθώς υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται,

οι θεματικές ενότητες του διαλόγου έχουν διευρυνθεί, εμπλέκονται περισσότεροι φορείς

του ευρύτερου δημόσωυ τομέα και διαφαίνονται νέες δυνατότητες για τους Έλληνες

επιχειρηματίες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Παιxtλληλα, έχει αναληφθεί, ανεξάρτητα από τις διαδucασίες επικύρωσης των

συμφωνιών, ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών στους συΥκεκριμένους τομείς όπως

συναντήσεις επιχειρηματιών, συνεργασία Α.Ε.Ι., υπογραφή πρωτοκόλλων μεταξύ των

οργανισμών σιδηροδρόμων, αδελφοποιήσεις πόλεων και σχολείων κλπ. Θα πρέπει επίσης

να υπογραμμιστεί η ενεργοποίηση Ι 30 μη Κυβερνητικών οργανισμών και σης δύο

χώρες. Παράλληλα με το διάλογο που λαμβάνει χώρα, σε επίπεδο υψηλών

αξιωματούχων, επί των προαναφερθέντων θεμάτων, οι κοινωνίες πολιτών στην Ελλάδα

και την Τουρκία έχουν, επίσης, αντιδράσει θετικά στην πολιτική της προσέΥΥισης. Η

εμφάνιση πολλών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της

συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες, τους επιστήμονες, τα μέλη των

ακαδημαΊκών κοινοτήτων, τους δημοσιογράφους και τους μαθητές καθώς και οι

αδελφοποιήσεις πόλεων και κωμοπόλεων από τις δύο χώρες έχουν συμβάλει στη

σταθεροποίηση ενός θετικού κλίματος στις Ελληνο-Τουρκικές διμερείς σχέσεις.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα και η επόμενη φάση είναι να

προχωρήσουν οι δύο πλευρές σε Μέτρα Οucοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σε

ευαίσθητους τομείς. Πέρα από τα στενά στρατιωτικά μέτρα υπάρχουν άλλα όπως Π.χ. οι

επισκέψεις πλοίων στα λιμάνια της άλλης χώρας. Κατά τη συνάντησή τους στη

Βουδαπέστη, τον Οκτώβριο του 2000, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών

συμφώνησαν να συνθέσουν και να εφαρμόσουν ένα πακέτο Μέτρων Οικοδόμησης

Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) με σκοπό την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στην

Ελλάδα και την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε ότι ορισμένα από αυτά τα

ΜΟΕ θα τύχουν επεξεργασίας εντός πλαισίου ΝΑΤΟ (υπό την αιγίδα του Γενικού

Γραμματέα του ΝΑΤΟ) ενώ τα υπόλοιπα σε διμερές επίπεδο (σε επίπεδο Πολιτικών

Διευθυντών των Υπουργείων Εξωτερικών). Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δύο πλευρές

έχουν ήδη συμφωνήσει σε ένα ΜΟΕ, αυτό της ανταλλαγής πληροφοριών επί

σχεδιαζόμενων ετησίων στρατιωτικών ασκήσεων. Στο διμερές επίπεδο, οι δύο πλευρές

συμφώνησαν το Νοέμβρω του 2001 στα ακόλουθα τρία ΜΟΕ: πρόσκληση αξιωματικών

από τις δύο χώρες για παρακολούθηση μιας μεγάλης κλίμακας ετήσιας στρατιωτικής

άσκησης από κάθε πλευρά, ανταλλαγή απόψεων επί των δραστηριοτήτων των διεθνών

οργανισμών όσον αφορά σε στρατιωτικά θέματα στο περιθώριο εργασιών των αρμοδίων

οργάνων των εν λόγω οργανισμών και συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης του

ποταμού Έβρου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, τον

Ιούνιο του 2001, αποφασίσθηκαν πέντε (5) νέα μέτρα για την ενίσχυση της διμερούς

συνεργασίας:

Ι) ενίσχυση της θαλάσσιας και της εναέριας κυκλοφορίας,

2) εγκαθίδρυση απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών,

3) συνεργασία στους τομείς των πλημμύρων, των καταστροφών από καθιζήσεις

εδάφους, της ερημοποίησηςκλπ.,

4) κοινό έργο για την θαλασσαιμία
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5) κοινές προσπάθειες για την επιδίωξη της ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ενόψει

των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας., του 2004.

Συζητήσεις διεξάγονται για την τριμερή συνεργασία η οποία γίνεται με τη Βουλγαρία,

για την προώθηση της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης επιχειρηματιών και

επιχειρήσεων οικονομικής συνεργασίας και περιβαλλοντολογικών μέτρων. Συζητούνται

επίσης θέματα δημΙ0υργίας συγκεκριμένων προγραμμάτων, κατά το πρότυπο που υπήρξε

μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας μετά τον Β
Ι
Παγκόσμω Πόλεμο, ανταλλαγής

προγραμμάτων νέων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, συνδιοργάνωσης αυτών των

προγραμμάτων και βεβαίως με χρηματοδότηση που μπορεί να είναι, δψερής αλλά και από

διεθνείς οργανισμούς ή και ιδιωτικές χορηγίες. Πρόκειται για σημαντικά προγράμματα, τα

οποία θα βοηθήσουν στη μελλοντική προώθηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

3.6. ΣΤΡΑΤιΠΊΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG IΙI·Α Ι ΕΛΛΆΔΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η στρατηγική του προγράμματος θα πρέπει να συμβάλλει στην ισόρροπη και αειφόρο

ανάπτυξη των όμορων διασυνοριακών περιοχών βελτιώνοντας τις οικονομικές

δυνατότητες και ενισχύοντας τον κοινωνικοοικονομικό τους ιστό σε όφελος του συνόλου

των πολιτών της διασυνοριακή περιοχής.

Η ανάδειξη της περιοχής ως στρατηγικού κόμβου διέλευσης διευρωπαϊκών δικτύων

(ενεργειακών, μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών) θα προσδώσει έναν άλλο χαρακτήρα

στην περιοχή, σε σχέση με την Βαλκανική και την Παραευξείνια ζώνη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περωχής (μεγάλοι ορεινοί όγκοι, ιδιαίτερες

κλιματολογικές συνθήκες) οι οποίες αντικατοπτρίζονται κυρίως στον μεγάλο συντελεστή

δυσκολίας στην προσπελασιμότητα των όμορων συνοριακών περιοχών, καθίσταται

σαφές ότι πρέπει να ενδυναμωθούν οι οικονομίες των επιλέξιμων περιοχών, ώστε να

αποφευχθεί η περιθωρωποίηση και απερήμωσή τους τόσο εντός των εθνικών συνόρων

όσο και στον διαμορφούμενο νέο Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο.

Επίσης η στρατηγική θα πρέπει να αξωποιήσει συνολικά το πλούσω φυσικό και

πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής με στόχο όχι μόνο την υπέρβαση μεμονωμένων ή

σημειακών παρεμβάσεων που υπολείπονται σε αποτελεσματικότητα και προκαλούν

αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης της περωχής,

αλλά κυρίως στην υλοποίηση ολοκληρωμένου χαρακτήρα διασυνοριακών παρεμβάσεων.

Τέλος, η ασφάλεια των κατοίκων από ανθροπογενείς ενέργειες και φυσικές καταστροφές

θα πρέπει να συνδυασθεΙ μέσω της στρατηγικής και των επιλογών εξειδίκευσης της, με

την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος θέτοντας έτσι τις βάσεις για την βελτίωση

της ποιότητας ζωής των κατοίκων των διασυνοριακών περωχών και την αειφορία της

ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η στρατηγική του προγράμματος θα πρέπει να

επικεντρώνεται σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες που θα ενισχύουν την

διασυνοριακή συνεργασία με στρατηγικούς στόχους:

.:. την ομογενοποίηση και αειφορία του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος

στη διασυνοριακή ζώνη σ' ένα επίπεδο ανώτερο του σημερινού

.:. την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού

περιβάλλοντος

.:. την βελτίωση των όρων διαβίωσης και της εν γένει ποιότητας ζωής των πολιτών
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Συνοπτικά σαν γενικός στόχος του προγράμματος θεωρείται:

Η ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της

αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

στην ενδοχώρα των Βαλκανίων, την Παραευξείνια Ζώνη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με βάση τον παραπάνω στόχο, ο επιχειρησιακός στόχος του προγράμματος είναι:

Η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας

της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής.

Με βάση τους στόχους αυτούς οι τακτικοί στόχοι (ειδικοί στόχοι) του προγράμματος

που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων (άρα και στην υλοποίηση της

στρατηγικής) είναι οι ακόλουθοι

3.6.1. Άρσιι της γεωγραφικής και επικοινωνιακής απομόνωσιις τιις περιοχής

Η θέση της επιλέξιμης περιοχής στα πλαίσια του προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία

είναι στρατηγικής σημασίας ως κόμβος των διηπειρωτικών μεταφορικών, ενεργειακών

και επικοινωνιακών δικτύων, ενώ βρίσκεται στην τομή των αξόνων των διευρωπαϊκών

συνδέσεων (Βορρά-Νότου: κάθετες συνδέσεις Eyvατίας Οδού με Βουλγαρία) στα

δημιουργούμενα διεθνή δίκτυα υποδομής.

Η βελτίωση των υποδομών είναι ουσιαστικής σημασίας για την περιοχή που αποτελεί

κόμβο διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων στην Νοτιανατολική Ευρώπη με τον

Διευρωπαϊκό Άξονα ΕΙΟ (Εγνατία Οδό), Ε79 και τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο ΙΧ

(Eλσίvκι - Αλεξανδρούπολη) και καθιστά στρατηγικής σημασίας την θέση της σε

διασυνοριακό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη

βαρύτητα στον εθνικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του επιπέδου των υποδομών

(ύπαρξη διεθνούς αερολιμένα, λιμανιών εθνικής / διεθνούς σημασίας κλπ). Να σημειωθεί

ότι οι υποδομές έχουν βελτιωθεί σημαντικά - λαμβάνοντας υπόψη του πόρους που έχουν

διατεθεί στο ΙΝΤ Π, ΚΠΣ Π (έργα σύνδεσης 61).. προβλήτα Λιμανιού Θεσ/κης, Εθνική

οδός «Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνω), λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κλπ) αλλά και

αυτούς που θα διατεθούν από το Γ ΚΠΣ (ολοκλήρωση του ανατολικού τομέα της

Εγνατίας Οδού, κλπ) ώστε να βελτιωθεί η διασύνδεση με την υπόλοιπη χώρα αλλά και

με τις όμορες χώρες.

Η περαιτέρω βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών με αειφόρο τρόπο

θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην περιοχή για την ενίσχυση της θέσης της ως κύριος

μεταφορικός κόμβος στα Βαλκάνια με αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας των

κυρίων μέσων (διευρωπαϊκοί άξονες λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί άξονες) που

θα τονώσουν επίσης την ευρύτερη διεθνική σημασία και εξωστρέφεια της ευρύτερης

περιοχης.

Η διευκόλιΝση της επικοινωνίας και μετακίνησης πολιτών, προϊόντων και υπηρεσιών

που οφείλονται στις κομβικές διασυνοριακές μεταφορικές υποδομές που υπάρχουν στην

περιοχή, δημιουργεί εκτός των σημαντικών πλεονεκτημάτων και ιδιαίτερα προβλήματα

όσον αφορά την ταχεία και ασφαλή διακίνηση προϊόντων και ανθρώπων και την μείωση

λαθρομεταναστών και λαθρεμπορίου.

3.6.2. Οικονομικιί ανάπτυξιι της πεΡιοΧιίς και προώθιιση της απασχόλιισης

Η στήριξη και η ενθάρρυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τομείς της

μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολωμό, αποτελούν
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την βάση της οικονομικής σχέσης της επιλέξιμης περιοχής. Ο στόχος αυτός μπορεί να

επιτευχθεί μέσω του προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία με την υποστήριξη των

διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών που θα βελτιώσουν την

ανταγωνιστικότητα, θα ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις με τη μορφή διασυνοριακού

εμπορίου και θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικές όσο και

σε Ευρωπαϊκές πολιτικές. Στην συγκεκριμένη περίπrωση του προγράμματος InΙεπει m
εξειδικεύι:ται στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε διασυνοριακό επίπεδο που

θα επιτρέψει στην περιοχή να βελτιώσει την τοπική αγορά εργασίας, να αναβαθμίσει τις

παρεχόμενες υπηρεσiες και να συμβάλει σε ένα ποσοστό στη μείωση της μετακίνησης του

πληθυσμού προς στα αστικά κέΎτρα. Αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την

ανάπτυξη ευρύτερων διασυνοριακών κοινωνικοπολιτιστικών και τεχνολογικών σχέσεων

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την περιοχή του προγράμματος Ελλάδα 
Βουλγαρία. Τα παραπάνω πρέπει να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με την ενίσχυση των

οικονομικών συναλλαγών και την ανάδειξη των τοπικών παραγωγικών κέντρων ως

κοινών στρατηγικών κόμβων διαμετακόμισης προϊόντων και υπηρεσιών.

3.6.3. αναΡάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών,

πολιτιστικών & περιΡαλλοντικών επιδράσεων· επιπτώσεων

Η επιλέξιμη περωχή λειτουργεί ως διεπιφάνεια επαφής δύο διαφορετικών χωρών και

υφίσταται κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλσντικές επιπτώσεις στα κοινά ευαίσθητα

οικοσυστήματα, λόγω του αυξημένου όγκου μετακινήσεων εμπορευμάτων, ανθρώπων

κλπ. Τα έντονα σημάδια της αλληλεπiδρασης των πολιτισμών που είναι εμφανή

εκατέρωθεν των συνόρων με το μεγάλο αριθμό αναξιοποίητων ως επί το πλείστον μέχρι

σήμερα μνημείων αλλά και άλλων πολιτισμικών πόρων μπορούν να αποτελέσουν ένα

αξιόλογο σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των στενότερων κοινωνικών σχέσεων

μεταξύ των λαών και την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού. Η αξωποίηση αυτού του

φυσικού και πολιτισμικού πλούτου πρέπει να συνδυάζει τόσο την προστασία και

ανάδειξη-όσο και την αξιοποίηση των πόρων υποστηρίζοντας σύγχρονες μορφές

έκφρασης και πολιτισμού (θέατρο, μουσική, ζωγραφική, βιβλίο κλπ).

Η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας στην

περιοχή πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω με την εισαγωγή τεχνολογίας (τ/λε~ιαΤΡ1Κή)

έτσι ώστε να βελτιωθούν οισυνθήκες υγιεινής και διαβίωσης στην περιοχή σε συνδυασμό

με την βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο πρόγραμμα Inteucg Π

υλοποιήθηκε η πρώτη φάση δημιουργίας διασυνοριακών κέντρων Δημόσιας Υγείας

(Δl.ΚE.ΔΥ.), η οποία εγκατέστησεδομές συνεργασίας, δημιούργησε υποδομές ερεύνησε

και κατέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας στη διασυνοριακή

περιοχή και στα πλαίσια του νέου προγράμματοςθα συνεχιστείαυτή η πρωτοβουλία.

Η σημαντική συγκέντρωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων διεθνούς

εμβέλειας αποτελεί πολύτιμη βάση για την δημιουργία ενός πλαισίου συστηματικής

συνεργασίας μεταξύ φορέων και υπηρεσιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με την

εκμετάλλευση των δυνατοτήτωνπου παρέχει η νέα τεχνολογία

Παράλληλα, δράσεις που αφορούν την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων

πόρων, την προστασία των παράκτιων περωχών αλλά και των ορεινών όγκων και την

δημιουργίαυποδομώνπου σχετίζονται με τηνπροστασiακαι ανάδειξη του περιβάλλοντος

αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Kατoiκων, αποτελούν σημαντική
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προτεραιότητα για την διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης (βλ.Ρaρachήstοu E.,Darakas
E.,BeIIou Α 2003). Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί και στην αξιοποίηση των παραπάνω

πόρων για τουριστικούς λόγους. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με

παρεμβάσεις μικρής κλίμακας οι οποίες θα λάβουν υπόψη τις προστατευόμενες περιοχές

NATURA 2000, τις παρεμβάσεις LEADER + και τις παρεμβάσεις του Γ Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης.

Από την ανάλυση των ειδικών στόχων προκύπτουν και οι άξονες προτεραιότητας του

προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία.

Οι τρεις προαναφερθέντες ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω

παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας

.:. Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών

.:. Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και προώθηση της απασχόλησης

.:. Βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπηρεσιών

υγείας, του περιβάλλοντος και την προστασία, ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων

3.6.4. Άξονες του προγράμματος lnterreg ΙΗ-Α Ι Ελλάδα - Βουλγαρία

3.6.4.1. Δομή τουΠΡ.QYPgμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) άξονες προτεραιότητας που περιλαμβάνουν

εwιά (9) μέτρα από τα οποία οκτώ (8) αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους άξονες

προτεραιότητας. Η τεχνική βοήθεια είναι το ένατο μέτρο και ιcαλύπτει όλους τους άξονες

προτεραιότητας.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεταισυγκενφωτικά η δομή του προγράμματος.
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Διάγραμμα:3.1. Οι τέσσερις άξονες & τα μέτρα του [nteπeg m-A Ι PHARE CBC Ελλάδα - Βουλγαρία

ΑΞΟΝΑΣ] ΑΞΟΝΑΣ2 ΑΞΟΝΑΣ3 ΑΞΟΝΑΣ4

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΕΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέτρο ].1. Μέτρο 2_]. Μέτρο3.1 Μέτρο 4.1.

Υποδομές Ενίσχυση Βελτίωση της Διαχείριση του

Μεταφορών ε:ιι:ιχι;φηματικών Ποιότητας Ζωής :ΙΙ:ΡO"fράμματος

δραστηριοτήτων

Μέτρο 1.2 Μέτρο 2.2. Μέτρο 3.2_ Μέτρο 4.2.
Βελτίωση της

Ανθρώ:ιι:ινοιΠόροι Πρoσrασία, Τεχνική

ασφάλειας των
και 1tΡοώθηση της ανάδειξη και Ύ:ιι:οστήριξη

εξωτερικών
απασχόλησης διαχείριση φυσικού

συνόρων
1tερiβάλλοντος

Μέτρο 2.3 ΜέΤΡιΙ3.3.

Συνεργασία Ανάδειξη και

Εκπαιδευτικών και Ilροβολή

Ερευνητικών πoλιτισrΙKών και

Ιδρυμάτων ΤOυρισrιKών πόρων

Πηγή: Υπ. Εθ. Ο. 2000

3.6.4.2. Άξονας 1: Υποδομές μεταφορών

Οι στόχοι του συγκεκριμένου άξονα αφορούν την:

.:. Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών

.:. Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων
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Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν μέσω παρεμβάσεων στους ακόλουθους επιμέρους

τομείς

.:. Οι υποδομές μεταφορών και διασυνοριακών δικτύων θα ενισχυθούν με την

βελτίωση, αναβάθμιση των:

1. οδικών υπoδoμών~ επιδιώκοντας την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών

συνδέσεων των παραμεθόριων περιοχών με την Βουλγαρία μέσω παρεμβάσεων στους

κάθετους οδικούς άξονες με την Εγνατία Οδό την διάνοιξη νέων διόδων καθώς και στους

συνδετήριους άξονες με τους υπάρχοντες ή προβλεπόμενους μεθοριακούς σταθμούς.

2. σιδηροδρομικών υποδομών επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση των

διασυνδέσεων με τη γειτονική χώρα μέσω παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και

αναβάθμισης των γραμμών που συνδέουν τους κύριους μεταφορικούς άξονες αλλά και

τους μεγάλους λιμένες με στόχο την δημιουργία κόμβων συνδυασμένων μεταφορών

.:. Η βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόριυν θα επιτευχθεί με την

βελτίωση, αναβάθμιση των συστημάτων αποτελεσματικότερης παρακολούθησης για την

σωστή και ασφαλή διακίνηση ανθρώπων, ζώων και φύλαξη προϊόντων. Προβλέπεται η

κατασκευή νέων Μεθοριακών Σταθμών σε συνδυασμό με την διάνοιξη των νέων διόδων

που θα αναβαθμιστούν με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού (π.χ. φορητές συσκευές,

συσκευές εντοπισμού πλαστών εγγράφων και ναρκωτικών, συστημάτων ασυρμάτου

επικοινωνίας. μέσα οδικής ασφάλειας μεταφορών). Επίσης προβλέπεται η προμήθεια

εξοπλισμού για τις παραμεθόριες αστυνομικές και τελωνειακές υπηρεσίες για την

ασφάλεια και τον έλεΥΧο στους συνοριακούς σταθμούς ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν

το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. Επίσης

προβλέπεται η κατάρτιση του προσωπικού των ως άνω υπηρεσιών και των δύο πλευρών

για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση.

Η στρατηγική του πρώτου άξονα του προγράμματος επικεντρώνεται στα εξής

.:. Άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και βελτίωση των συνθηκών

ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών

Το πρόγραμμα αναφέρεται στις παραμεθόριες περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων που

λόγω της ιδιαίτερης γεω-μορφολογικής τους θέσης αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα

απομόνωσης. Τα tδlαίτερα αυτά χαρακτηριστικά προκαλούν δυσχέρειες και προβλήματα

που συνδέονται με την δυσκολία προσπελασιμότητας των όμοριυν συνοριακών πεΡΙ0χών

και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων των περιοχών.

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι πέρα από τα προβλήματα απομόνωσης η

ιδιαιτερότητα της θέσης των επιλέξιμων παραμεθόριων πεΡ1Οχών παρέχει ορισμένα

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι Ελληνικές διασυνοριακές περιοχές, ως εξωτερικά σύνορα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τα χερσαία γεωγραφικά σύνορα με τον Βαλκανικό

χώρο. Από την θέση αυτή καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διασύνδεση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Βαλκανικό χώρο με την εξασφάλιση ικανοποιητικής

μεταφορικής υποδομής και επικοινωνίας υψηλού επιπέδου. Όσον αφορά στην επιλέξιμη

περιοχή της Βουλγαρίας, το γεγονός ότι η χώρα είναι σε διαδικασία προένταξης. ενισχύει

τη στρατηγική της θέση - ως σύνολο και ως επιλέξιμη περιοχή ειδικότερα - τόσο στην
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ευρύτερη Βαλκανική περιοχή όσο και μέσα στο νέο διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό χώρο και

καθιστά τη συνεργασία με την επιλέξιμη Ελληνική περιοχή αναγκαία και επιβεβλημένη

για την άρση της απομόνωσης της ευρύτερης περιοχής καθώς και προσδοκούμενη την

ενοποίηση του Ευρωπαϊκού εδάφους.

Ο ρόλος αυτός καθίσταται σημαντικότερος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προοπτικές

διεύρwσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς., σε συνδυασμό με την αναμενόμενη

ανασυγκρότηση των οικονομιών των χωρών της BαλKαVΙKής διαμορφώνοντας σταδιακά

ένα νέο χώρο δράσης για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•:. Ανάδειξη τωνπαραμεθόριωνπεριοχώνως πύλες εξόδου-εισόδουπροςτην ευρύτερο

Ευρωπαϊκό χώρο με την ενίσχυση των υποδομών

Η άρση της απομόνωσης των παραμt:θόριων περιοχών και η ανάδειξή τους ως πύλες

εξόδου-εισόδου προς την Κεντρική Ευρώπη ΕΠιδιώκεται μέσω της στήριξης υποδομών

μt:ταφOpών- διασυνοριακών δικτύων οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την

ανάπτυξη πολύμορφωνσυνεργασιών με τις όμορες χώρες

Για τον λόγο αυτόν, το άνοιγμα των νέων διόδων στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα

αναβαθμίζει περαιτέρω την περιοχή ενισχύοντας την διασυνοριακή συνεργασία και

συμβάλλει στην προετοιμασία της μt:σOπρόθεσμης μετάβασης από εξωτερικά σε

εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εντατικοποιημένης συνεργασίας και

κοινής λειτουργίαςτων υποδομών.

Ταυτόχρονα ο στόχος του Άξονα Ι-Διασυνοριακές υποδομές κινείται στις βασικές

αρχές χάραξης της μακροπρόθεσμηςστρατηγικήςγια τις μεταφορέςστονελληνικό χώρο

όπως έχει διατυπωθεί στο ΚΠΣ IL στα έργα του Ταμείου Συνοχής και υποστηρίζεται

επίσης στο ΚΠΣ mκαι η οποία εκφράζεται με την αναγκαιότητα προσδιορισμού του

δικτύου υποδομών της χώρας στον άξονα Δύση-Ανατολή και Βορρά-Νότου. Η

αποτύπωση αυτής της στρατηγικής στο πρόγραμμα επικενφώνεταιστην διασύνδεση των

Διευρωπαϊκών Αξόνων ΕΙ Ο (Εγνατία Οδός). Ε79 και του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου α

(Ελσίνκι - Αλεξανδρούπολη) των κύριων λιμανιών και αερολιμένων από τα οποία αυτές

διέρχονται

3.6.4.3. Άξονας 2: Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση

Οι στόχοι του άξονα αφορούν:

.:. Την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής δυναμικής της

διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών

.:. Την ενίσχυση ιδιωτικών φορέων ώστε να αναπτύξουν σε ιδιωτική βάση συμφωνίες

επιχειρηματικής συνεργασίας

Η στρατηγική του δεύτερου άξονα του προγράμματος επικεντρώνεται στα εξής

.:. Υποστήριξη διασυνοριακών ΕΠιχειρηματικών συνεργασιών για την ενωχυση της

τοπικής οικονομίας και την ισχυροποίηση της περιοχής στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο

Στο πρόγραμμα εVfάσσΟVfαι οι περιφέρειες της χώρας που γειτνιάζουν με περιοχές

της Βουλγαρίας που η οικονομία της χαρακτηρίζεται ως οικονομία σε μετάβαση. Για
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περίπου 40 χρόνια και ως απόρροια της ύπαρξης δυο διαφορετικών κοινωνικο

οικονομικώνσυστημάτων, κατ' ουσία δεν υπήρχαν διασυνοριακέςοικονομικέςσχέσεις

μεταξύ των μεθοριακών περιφερειών. Αυτές οι δυσκολίες επηρέασαν αρνητικά την

ανάπτυξη επιχεψηματικών δραστηριοτήτων σε κλάδους κοινού ενδιαφέροντος και

εμπόδισαν την ανάδειξη της περιοχής σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την

Ευρώπη.

Η διασυνοριακήσυνεργασίαέχει αναγνωριστείκαι από τις δύο χώρες ως σημαντικός

παράγOVΤαςμε σκοπότην υπέρβασησυγκεκριμένωναναπτυξιακώνπροβλημάτωνκαιτην

ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περωχής. Ως

αναγνώριση της αVΑγKαώτηταςενίσχυσης της συνεργασίαςμεταξύ των δύο χωρών, τα

υλοποωύμενα προγράμματα Interreg ΠΙ PHARE-eBC μεταξύ της Βουλγαρίας και

Ελλάδας υποστηρίζουν και ενισχύουν την συνεργασία στην κατεύθυνση της

κοινωνικοοικονομικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής βασιζόμενο στις καλές

διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Interreg Π

δημιουργήθηκαν οι βάσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό στο νέο πρόγραμμα Ελληνο

Βουλγαρικών επιχεψηματικών συνεργασιών που θα επιτρέψουν να ισχυροποιηθούν οι

δεσμοί και να συστηματοποιηθούντέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Τα τελευταία χρόνια αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει σημαVΤΙKά και παρατηρείται μια

σταθερή κοινωνικοοικονομική κατάσταση με ειδικότερη αναφορά στην αναγκαιότητα

θεσμικών αλλαγών στην Βουλγαρία με σκοπό την εναρμόνιση σε όρους ελεύθερης

αγοράς που θα υποστηρίξει πλέον την ανάδειξη διασυνοριακών επιχειρηματικών

συνεργασιών, ενισχύοντας τη δημωυργία δικτύων οικονομικών σχέσεων που θα

επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στον οικονομικό ιστό της περωχής. Η σημαντική

βελτίωση των υποδομών, οι διευρωπαϊκοί διάδρομο\., η προοπτική ένταξης της

Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και η αξωποίηση των ενισχύσεων σε επιχεψήσεις από το Interreg
Π δημωυρΥούν νέα δεδομένα και από τις δύο πλευρές των συνόρων, ισχυροποιώντας τη

θέση της περωχής σε πρώτη <ιχiση στον Βαλκανικό χώρο, στην Παραευξύνεια ζώνη και

ευρύτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα έργων μικρής κλίμακας στη

συνεργασία lnterreg και PHARE CBC, προβλέπεται ότι μικρά έργα μέχρι300.000 euro το

καθένα θα συγχρηματοδοτούνται εVΤός των κατάλληλων μέτρων. Ένα ενδεικτικό ποσό

μεταξύ Ι 5-30010 του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα προτεραιότητας 2 θα

χρησιμοποιηθεί για τέτοια έργα μικρής κλίμακας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα

ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες του προγράμματος και θα τονίζει την ανάγκη για

αντίστοιχη δράση από τη Βουλγαρική πλευρά.

Στην επtλέξιμη περιοχή του προγράμματος ο παραγωγικός ιστός δεν είναι ομοιογενής.

Συνολικά η περιοχή χαρακτηρίζεται ως αγροτική, κυρίως σε όρους απασχόλησης αλλά

και εξάρτησης των κατοίκων από τα αγροηκά εισοδήματα.

Στον τομέα του τουρισμού το πλεονέκτημα της ποικιλομορφίας και του φυσικού

πλούτου της περωχής του προγράμματος προσελκύει τα τελευταία χρόνια πολλούς

επισκέπτες και έχει επιτύχει να αναπτύξει δtάφoρoυς τύπους τουριστικής δραστηρώτητας

με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται ως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα. Για να

ισχυροποιηθεί περισσότερο, πρέπει να αναβαθμιστούν οι εναλλακτικές μορφές

τουρισμού για την αξωποίηση των σημαντικών υφιστάμενων στην περιοχή φυσικών και

πολιτιστικών πόρων, που θα βελτιώσουν την επιχεφηματικότητα στον τουριστικό τομέα,

μέσω της κοινής προώθησης και αξιοποίησης των τουριστικών προϊόντων λαμβανομένου

υπόψη τυχόν επικαλύψεις από το πρόγραμμα LEADER + (αγροτουρισμός).
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Επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων στήριξης επιχεφηματικής

δραστηριότητας που αποτελεί συνέχεια των δράσεων του Inteπeg Π στις επιλέξιμες

περιοχές θα συμβάλλει στην προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου με την δημιουργία

ζωνών εμπορίου με σκοπό την όσο το δυνατόν ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των

τοπικών περιφερειακών οικονομιών.

.:. γποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Η σημαντική παρουσία εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων διεθνούς εμβέλειας

αποτελεί πολύτιμη βάση για τη δημιουργία πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ

Α. Ε.Ι. και ερευνητικών φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με στόχο την

διάχυση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα

σημαVΤΙKό για τοπικές οικονομίες που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό

από την κυριαρχία των παραδοσιακών κλάδων εντάσεως εργασίας .

•:. Προώθηση της απασχόλησηςκαι των ίσων ευκαφιώνγια νέους και γυναίκες

Σε όλα τα παραπάνω συνδετικός κρίκος είναι το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να

υποστηριχθεί περισσότερο με την κατάρτιση και εξειδίκευση σε νέες ειδικότητες με

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια διασυνοριακής συνεργασίας για την

δημιουργία τοπικής αγοράς εργασίας που θα προωθεί ίσες ευκαφίες για νέους και

γυναίκες και θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μείωσης του υψηλού ποσοστού

ανεργίαςστις παραμεθόριεςπεριοχές.

3.6.4.4. ΆCονας 3: Ποιότητα ζωήd περιβάλλον/ πολιτισμός

Οι στόχοι του άξονα αφορούν;

.:. Την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης την οικονομικής δυναμικής της

διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση και δημιουργία κοινών δομών διαχείρισης,

κυρίως στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος

.:. Την μείωση του περιφερειακού χαρακτήρα αυτών των περιοχών, που θα έχει ως

αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών

και θα ενισχύει την αίσθηση της προστασίας και υποστήριξης και όχι της εγκατάλειψής

τους.

Η στρατηγική του τρίτου άξονα του προγράμματος επικεντρώνεται στα εξής

.:. Υπέρβαση αναπτυξιακών προβλημάτων και ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής

δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής

Ως αναγνώριση της αναγκαιότητας ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,

το πρόγραμμα PHARE-CBC μεταξύ της Βουλγαρίας και Ελλάδας υποστηρίζει και

ενισχύει την συνεργασία στην κατεύθυνση της κοινωνικό-οικονομικής συνοχής της

διασυνοριακήςπεριοχής βασιζόμενοστις καλές διμερείςσχέσεις μεταξύτων δύο χωρών.
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.:. Υπέρβαση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ιδιαίτερη γεω-μορφολογική

θέση και επηρεάζουν ευαίσθητους τομείς της κοινωνικοοικονομικής υπόστασης της

περιοχής

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε απομονωμένες περιοχές της χώρας που εκτός της

ιδιαίτερης γεω-μορφολογικής τους θέσης αντιμετωπίζουν συχνά ελλιπή υποστήριξη από

τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η έλλειψη υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών

κυρίως στον τομέα της υγείας στις παραμεθόριες περιοχές επιτείνει το αίσθημα

ανασφάλειας των κατοίκων και συντελεί στην εγκατάλειψη των περιοχών. Οι δυσκολίες

που πηγάζουν από τα ανωτέρω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο

κοινών διασυνοριακών δράσεων επαγρύπνησης και συντονισμένης βοήθειας στους

παραμεθόριους πληθυσμούς. Στο πρόγραμμα Interτeg Π υλοποιήθηκε η πρώτη φάση

δημιουργίας διασυνοριακών κέντρων Δημόσιας Υγείας (ΔΙ.ΚΕ.ΔΥ.), η οποία

εγκατέστησε δομές συνεργασίας, δημιούργησε υποδομές ερεύνησε και κατέγραψε την

υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή και στα πλαίσια

του νέου προγράμματος θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Σε συνδυασμό με την

υποστήριξη της νέας τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής και της τηλεϊατρικής και την

ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών θα βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο παρεχόμενων

υπηρεσιών.

.:. Ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχης και ενίσχυση των

πολιτιστικών ανταλλαγών

Το πρόγραμμα καλύπτει μια περιοχή όπου τα έντονα σημάδια της αλληλεπίδρασης των

πολιτισμών είναι εμφανή εκατέρωθεν των συνόρων με μεγάλο αριθμό αναξιοποίητων ως

επί το πλείστον μέχρι σήμερα μνημείων και άλλων πολιτιστικών πόρων. Η ανάδειξη των

πολιτισμικών πόρων θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς της

οικονομίας κυρίως του τουρισμού. Η επίδραση όμως της τουριστικής ανάπτυξης στον

πολιτισμό και το περιβάλλον θα πρέπει να προσεχθεί όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των

περιοχών ΝΑTURA 2000.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα έργων μικρής κλίμακας στη

συνεργασία Interreg και PHARE CBC, προβλέπεται ότι μικρά έργα μέχρι 300.000 euro το

καθένα θα συγχρηματοδοτούνται εντός των κατάλληλων μέτρων. Ένα ενδεικτικό ποσό

μεταξύ J5-30% του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα προτεραιότητας 3 θα

χρησιμοποιηθεί για τέτοια έργα μικρής κλίμακας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα

ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες του προγράμματος και θα τονίζει την ανάγκη για

αντίστοιχη δράση από τη Βουλγαρική πλευρά.

3.6.4.5. Αξονας 4 - Τεχνική Βοήθεια

Ο άξονας αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής του προγράμματος, και ειδικά των

δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.ΗΑ, με οργανωτικές και λειτουργικές

παρεμβάσεις. Οι στόχοι του άξονα ανάγονται στην κάλυψη των αναγκών του

προγράμματος με υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείρισή του και τη

στήριξη των έργων και ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.ΗΑ με την κατά

περίπτωση ανάθεση μελετών, χρήση ειδικευμένων συμβούλων κ.λ.π..
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Πίνακας:3.1. Χρηματοδοτικός πίνακας προγράμματος Inteπeg m - Α Ι Ελλάδα ~ Βουλγαρία

για την χρονική περίοδο 2000 - 2006
Όλει: οι τικέι: σε eul'o

Δημ6σια'δαπd.νη lδlωTlIΙί'j

ΣυνoλlK6~
Σdνoλo

KoNoIIlltι,auppnox., Εθνιι,!Ι"uμμιτοιD
Xpn,ι:,σ::δδ-

Έ,η Ίrp'oυπo-

1Ι:ονιαμο, δημ6σισ~

δaπdνης ΣΙΙνολο ΕΤΠιΙ ΣΙΙνολο ΚpaTIllfI Λοιποl
•"Ρ!'::- iii''T.

"'-".,,'".;;;';!'!:

2000 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2001 56.455.333 56.455.333 42.339.000 42.339.000 14.116.333 14.116.333 Ο Ο

2002 35.353.333 31.993.333 24.000.000 24.000.000 7.993.333 6.693.333 1.300.000 3.360.000
2003 37.333.333 33.663.333 25.400.000 25.400.000 8.463.333 6.963.333 1.500.000 3.470.000
2004 38.133.333 33.663.333 25.400.000 25.400.000 8.463.333 6.863.333 1.600.000 4.270.000
2005 41.303.333 36.533.333 27.400.000 27.400.000 9.133.333 7.363.333 1.770.000 4.770.000
2006 38.616.667 33.966.667 25.461.000 25.461.000 8.505.667 6.705.667 1.800.000 4.650.000

Σύνολο 47.195.332 226.675.332 170.000.000 170.000.000 56.675.332 48.705.332 7.970.000 20.520.000

ΠηΥη: ΠΡΟΥραμμα hιteπeg ω-Α /Phare-CBC Ελλάδας-ΒοολΥαριας2000-2006

3.7. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝΠΡΟΕΝΤΑΞIΑΚΗΠΟΡΕΙΑΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ& Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΤΗΝΕ.Ε.

3.7.Ι. Γενικές παρατηριίσεις

Η Βουλγαρία., μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την έvrαξή της στην Ε.Ε .•
παρουσιάζει τα ακόλουθα οικονομικά χαρακτηριστικά:

.:. Οι θετικές εξελίξεις που εμφανίζονται είναι:

Ι. μακροοικονομική σταθεροποίηση (με αύξηση ΑΕΠ. και θετική εκτέλεση του

προϋπολογισμού)

2. φόρος επί των κερδών των επιχεψήσεων 23.5% ενώ ο φόρος είναι μηδενικός σε

περιοχές υψηλής ανεργίας

3. πληθωρισμός το 2002 ύψους 3,8%
4. απαλλαγή από το Ψ.Π.Α. στις εισαγωγές σε περίπτωση επενδύσεων άνω των 5 εκατ.

euro
5. δημιουργία βιομηχανικών ζωνών με σημαντικά επενδυτικά κίνητρα

6. αύξηση εσόδων από ξένες επενδύσεις και από τον τουρισμό

7. μείωση της κρατικής συμμετοχής, αύξηση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο

ΑΕΠ

8. βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας (συνεπής εξόφληση δανείων

προς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς)

9. ανοδική τάση στη βιομηχανική παραγωγή και στις πωλήσεις βωμηχανικών

προϊόντων

JΟ. αυξητική τάση των λιανικών πωλήσεων
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Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η εισροή σημαντικών πόρων από τα διεθνή χρηματοπιστω

τικά ιδρύματα και την Ε.Ε.

.:. Αντίθετα, προβλήματα για τη βουλγαρική οικονομία συνιστούν:

Ι. η υψηλή ανεργία

2. η διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου

3. η χαμηλή μέση αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού

4. η χαμηλή παραγωγικότητα της βουλγαρικής οικονομίας,. με συνέπεια την

περιορισμένη ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά

5. η μικρή αγοραστική δύναμη του μέσου Βούλγαρου καταναλωτή

6. η σταθερά υπερτιμημένη αξία του λέβα έναντι δολαρίου και ευρώ.

Αν και η Βουλγαρία σημειώνει συνεχή πρόοδο, ωστόσο η χώρα έχει ακόμη πολλές

ανάγκες σε τομείς όπως:

.:. η γεωργική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της υπαίθρου

.:. οι υποδομές στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος

.:. η οικονομ ική και κοινωνική συνοχή

.:. οι επενδύσεις και η θεσμική ανάπτυξη για την εφαρμογή του κεκτημένου

Τα τρία υπάρχοντα Κοινοτικά μέσα (phaI"e, ISPA και SAPARD) μπορούν να

στηρίξουν προγράμματα στους ανάλογους τομείς,. γιΙαυτό και δεν προβλέπεται καμία

αλλαγή των διαθέσιμων μέσων της Ε.Ε.. Μία συμπληρωματική Κοινοτική βοήθεια θα

βοηθήσει επίσης τη Βουλγαρία να προετοιμάσει τη συμμετοχή της στα διαρθρωτικά

ταμεία. Εφόσον οι ανάγκες είναι σαφείς, η Βουλγαρία πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την

ικανότητά της να διαχεψίζεται και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα διαθέσιμα

κεφάλαια. Επομένως, κάθε συμπληρωματική βοήθεια θα υπόκειται στην προϋπόθεση ότι

σημειώνεται πρόοδος σύμφωνα με τους χάρτες πορείας και ότι βελτιώνεται σημαντικά η

ικανότητα διαχείρισης και αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των κεφαλαίων. ΓιΙαυτό, θα

ήταν σκόπιμο να επιτευχθεί εκτεταμένη αποκέντρωση (EDIS) για το Phare και το ISPA
έως το τέwςτου 2004 (βλ. Ε. Επιτροπή, 2002).
Η Βουλγαρία έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται συστήματα για την εφαρμογή

εκτεταμένης αποκέντρωσης για το Phare και το ISPA, αλλά εάν χρειαστεί, θα χορηγηθεί

περαιτέρω στήριξη για την επιτάχυνση των προσπαθειών. ΤΟ SAPARD είναι ήδη πλήρως

αποκεντρωμένο.

Συνεπώς,. η Βουλγαρία άρχισαν να αναπτύσσει υποδομές που θα συμβάλουν στην

καλύτερη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων κεφαλαίων. Εάν συνεχίσουν και εντείνουν

αυτές τις προσπάθειες,. θα είναι έτοιμη να λάβει και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά

πρόσθετα κεφάλαια από το 2004.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει η βοήθεια για τη Βουλγαρία να αυξηθεί

σταδιακά ώστε, το 2006, να έχει αυξηθεί κατά 40%. Η κατανομή μεταξύ των τριών

προενταξιακών μέσων (Phare, ISPA και SAPARD) θα καθοριστεί με βάση τις ειδικές

ανάγκες και την ικανότητα απορρόφησηςτης χώρας.

Η εναρμόνιση της βουλγάρικης νομοθεσίας είναι από τα βασικότερα ζητήματα που

θέτει η Ε.Ε. (βλ. ανακοινώσεις Ευρωπα'ίκής Επιτροπής 2000-2002), αλλά πρέπει να

συνοδεύεται και από την ανάλογη δικαστική και διοικητική ικανότητα για την εκτέλεση
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και επιβολή του κεκτημένου. Αυτό τονίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλω της Μαδρίτης

το Ι 995, καθώς Κ«1 σε άλλες ευκαφίες που επακολούθησαν. Όσον αφορά τη Βουλγαρία,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλω του Γκέτεμποργκ το 200 Ι δήλωσε ότι οι υΠOψήφtες χώρες

πρέπει να σημειώσουν Ilσυνεχή πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά του κεκτημένου στο

εθνικό τους δίκαιο, την υλοποίησή του και την εξασφάλιση της εφαρμογής του. Οι χώρες

αυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δημωυργία κατάλληλων διοικητικών

δομών, στη μεταρρύθμιση των δικαστικών συστημάτων και της δημόσιας διοίκησης.

Ιδιαίτερες προσπάθειες θα καταβληθούν για να βοηθηθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. ii

Η διαδικασίαμεταρρύθμισηςτου δικαστικούσυστήματοςκαιτης δημόσιαςδωίκησης

έχει αρχίσεΙ, αλλά για την προετοιμασίαγια την προσχώρησησε όλους τους τομείςτου

κεκτημένουπρέπεινα επιταχυΎθείο ρυθμόςτης.

Για να ενισχυθεί η στήριξη σ'αUΤόν τον τομέα, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη

προσοχήκατάτονπρογραμματισμότης μελλοντικήςχρηματοδοτικήςστήριξηςτουPhare.
Η στήριξη του Phare θα χρησιμεύσει επίσης στην αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης

και εξασφάλισης της εφαρμογής του κεκτημένου σε βασικούς τομείς (βλ. European
Commission 2000).

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τη θεσμική ανάπτυξη που χρειάζεται για την

εφαρμογή του κεκτημένου και τη διαχεiριση των κοινοτικών κεφαλαίων. Επίσης θα δοθεί

προσοχή στα έργα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τη μεταρρύθμιση του

δικαστικού συστήματος.

3.7.2. Η περιφερειακή συμμετοχή στο πρόγραμμα ΡhaΓe CBC Βουλγαρίας

Η εμπεφία της υλοποίησης περιφερειακής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει την

συμμετοχή στις διαδικασίεςλήψεωςαποφάσεωντων κοινωνικώνεταίρων Κ«1 των αρχών

σε περιφερειακόκαι τοπικό επίπεδο, είναι πολύ πρόσφατηστην Βουλγαρία(βλ.Μaήnον,

ν. and MaJhassian,D. 2003). Όπως σε όλες τις άλλες υπoψήφtες χώρες που είχαν

συνηθίσει σε κεντρικό σχεδιασμό, η Βουλγαρία δεν έχει δική της παράδοση σε τέτοιου

είδους πολιτικές ούτε στην αποκέντρωση που αυτές συνεπάγονται.

Στην Βουλγαρία οι περιφέρεtες λειτουργούν ακόμη ως αποσυγκεντρωμένες

διοικητικές μονάδες του κράτους και οι εξουσίες τους πηγάζουν από αυτές της κεντρικής

εξουσίας. Ορισμένοι νέοι θεσμοί που τώρα σχεδιάζονται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως

οι Επιτροπές Οικονομικής Κ«1 Κοινωνικής Συνοχής, αποτελούν σημαντικά μέσα για την

υποκίνηση συνεργασιών μεταξύ αφενός των αρχών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό

επίπεδο, και αφετέρου του μη κρατικού τομέα, και εξασφαλίζουν επίσης διαφάνεια στις

διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που αφορούν την χρήση πόρων με σκοπό την οικονομική

και κοινωνική συνοχή. Ακολουθώντας τους ισχύοντες νόμους, οι περιφέρεtες

ασχολούνται με τον σχεδιασμό Κ«1 τον προγραμματισμό, με τον συντονισμό σε επίπεδο

περιφέρειας με την προεπιλογή έργων, με την παρακολούθηση προγραμμάτων, την

διάδοση πληροφοριών, την δη μοσιότητα προγραμμάτων και την εφαρμογή των αρχών της

εταφικής σχέσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκέντρωση του

προγράμματος Phare (περιλαμβανομένου του CBC) θα αρχίσει σε κεντρικό επίπεδο και

βαθμιαία θα προχωρήσει με ολοένα μεγαλύτερη μεταβίβαση των ευθυνών και της

αντιστοίχων χρηματοδοτήσεων για την ενίσχυση του δυναμικού των περιφερειών.

Αυτή η προσέγγιση από την βάση στην επιλογή έργων για το πρόγραμμα Phare CBC
υλOΠOtείται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (που βασίζεΤ«1
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σε στρατηγικές επιπέδου περιφέρειας και νομού) παράλληλα με μία «εκ των άνω»

προσέγγιση μέσω του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης του οποίου η

επεξεργασία γίνεται κυρίως σε κεντρικό επίπεδο. Η σημερινή πρακτική έχει ως εξής

Ι. Όλα τα έργα αντιστοιχούν στις προτεραιότητες που έχει καθορίσει το Εθνικό Σχέδιο

Οικονομικής Ανάπτυξης.

2. Οι περισσότερες προτάσεις έργων βασίζονται στα σχέδια ανάπτυξης περιοχών, που

αποτελούν μέρος του Εθνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης.

3. Τα σχέδια ανάπτυξης των νομών βασίζονται στις δημοτικές στρατηγικές και

υιοθετούνται από τα Νομαρχιακά Συμβούλια για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τα οποία

αποτελούν τα κυριότερα όργανα συντονισμού και εταιρικής σχέσης σε επίπεδο νομών, και

στα οποία έχει ανατεθεί να εξασφαλίζουν την αντιστοιχία εθνικού και τοπικού

συμφέροντος σε κάθε περίπτωση, και την συμμετοχή των τοπικών αρχών.

4. Οι Επιτροπές Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής (επίπεδο NUTS Π) εξετάζουν

και επιλέγουν όλα τα έργα ως προς την καταλληλότητά τους για τις περιοχές υπό

σχεδιασμό (και αυτά με Κοινοτική χρηματοδότηση) και τα παρουσιάζουν στο Υπουργείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων συντονίζει και

παρουσιάζει όλες τις προτάσεις έργων (και αυτές από τα υπουργεία) στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

3.7.3. Η κ.π. SAPARD (2000-2006) για την Βο_λγαρία

Στις 20 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή αποφάσισε σχετικά με την ενδεικτική κατανομή των

πόρων του Ειδικού Προγράμματος Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη

(SAPARD) μεταξύ των υποψηφίωνχωρώντης Κεντρικήςκαι ΑνατολικήςΕυρώπης για

συνολικόποσό 520 εκατ. euro ετησίως επί μία επταετία (2000-2006), όπως προβλέπεται

στις δημοσιονομικές προοπτικές που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του

Βερολίνου.

Η κατανομή λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον

κανονισμό του SAPARD (κανονισμός του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999):
γεωργικός πληθυσμός και γεωργική έκταση, κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

(ΑΕΠ), ιδιαιτερότητα των αγροτικών περιοχών κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι το SAPARD αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις υποψήφιες χώρες,

μέχρι την ένταξη τους, να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην κοινή γεωργική

πολιτική και στην εσωτερική αγορά, χάρη σε ένα ευρύ φάσμα μέτρων διαρθρωτικής

προσαρμογής και αγροτικής ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος της

προενταξιακής στρατηγικής, η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο των «εταιρικών σχέσεων

για την ένταξη» που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής και εκάστου εκ των

υποψηφίων κρατών.

Η απόφαση χρηματοδότησης θα επιτρέψει σε έκαστο εκ των κρατών αυτών να

διαμορφώσε., στο ενδεδειγμένο γεωγραφικό επίπεδο, ένα επταετές σχέδιο ανάπτυξης, το

οποίο θα παρουσιάσει στην Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και

οργανισμούς στο ενδεδειγμένο επίπεδο.

Σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να εξασφαλίσει μία κατάλληλη βάση

προγραμματισμού και κατά συνέπεια, πρέπει να περtλαμβάνει μια σειρά στοιχείων που

ορίζονται στον προαναφερόμενο κανονισμό.
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Όπως περιγραφη της κατάστασης που επικρατεί στις αγροτικές περιοχές, προτεινόμενη

στρατηγικη, άξονες προτεραιότητας και ποσοτικοποιημένους στόχους καθώς επίσης και

τον προσδιορισμό των αρχών που θα είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του

προγράμματος. Μετά από εξέταση αυτού του σχεδίου η Επιτροπη θα εγKρίVΕ1, επί αυτης

της βάσης, ένα πρόγραμμα γεωργικης και αγροτικης ανάπτυξης.

Για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, η συνδρομη της Ένωσης περιορίζεται στο

7S% των δημοσίων δαπανών, μπορεί όμως να φθάσει στο Ι 00% του συνολικού κόστους

του προγράμματοςόσον αφορά τα μέτρα τεχνικης βοηθειας.

Για τις επενδύσεις που αποφέρουν έσοδα, το σύνολο των δημοσίων ενισχύσεων δεν

μπορεί να υπερβαίνει το SOO/o αυτού του συνολικού κόστους. με μεγίστη δυνατότητα

κοινοτικης συμμετοχης 75%.
Η Βουλγαρία θα δέχεται κάθε έτος S3 εκατ. euro. Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί 95

σχέδια συνολικού ποσού 3S εκατ euro.
ΤΟ SAPARD μπορεί να χρηματοδοτησει τα ακόλουθα μέτρα:

.:. Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

.:. Βελτίωση της μεταποίησης και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και των

προϊόντων αλιείας. Κτηνιατρικοί και φUΤOύγεΙOνoμΙKoί έλεγχο1, ποιότητα των τροφίμων

και πρoστασiα των καταναλωτών . Παραγωγικές μέθοδοι που αποσκοπούν στην

προστασία του περιβάλλοντος και τη συντηρηση του φυσικού περιβάλλοντος της

υπαίθρου

.:. Διαφοροποίηση των οικοvoμικών δραστηριοτητων και δημιουργία εναλλακτικών

τρόπων απόκτησης εισοδημάτων

.:. Δημιoυργiα ομάδων παραγωγών

.:. Ανακαίνιση οικισμών και διατηρηση της αγροτικης κληρονομιάς

.:. Βελτίωση των γαιών και αναδασμός

3.7.4. Η κπο ISPA (2000-2006) για την Βουλγαρία

Ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος ISPA για την Boυλγαρiα είναι η

ενθάρρυνση και η ενίσχυση της οικονομικης και της κοινωνικης ανάπτυξης της χώρας.

Η βοηθεια που θα δοθεί στη χώρα, θα είναι σε δύο κατευθύνσεις, ενισχύοντας τις

μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η σύγκληση

των μεταφορικών και περιβαλλοντικών υποδομών της Βουλγαρiας με τα standards που

θέτει η Ε.Ε..

Ειδικότερα για τον τομέα των μεταφορών, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία θα

δοθούν, αποσκοπούν αφενός στην ένταξη του εθνικού σUΣτημαΤOς μεταφορών

(αυτοκινητόδρομο1, σιδηρόδρομοι) στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και αφετέρου

στην κατασκευη νέων λιμανιών και αεροδρομίων και στην ανακατασκευη και βελτίωση

αυτών που ηδη υπάρχουν.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. το ISPA χρηματοδοτεί μέτρα για την

βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την προστασία των υπόγειων υδάτων, την

ασφαλη απόθεση στερεών και υγρών αποβλητων και την καθαρότητα στην ατμόσφαιρα

των βιομηχανικών περιοχών.
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Το ISPA θα χρηματοδοτήσει το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου

δράσης και το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση

αυτή θα αγγίζει το Ι δισεκατομμύριο euro για κάθε χρονιά, ενώ οι ειδικές ανάγκες που

ενδεχομένως να εμφανιστούν στο ξεκίνημα ή στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος

θα συνυπολογιστούν. Τα σχέδια ή τα σύνολα σχεδίων που θα χρηματοδοτούνται θα

πρέπει να έχουν προϋπολογισμό τουλάχιστον 5 εκατ. euro.
Τα σχέδια που θα εγκριθούν θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

.:. Στρατηγική σχέση και αντίκτυπο στη συνολική οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη της χώρας

.:. Σύγκληση με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και

εμπεριέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και με

τα εθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη του εθνικού μεταφορικού δικτύου και για την

βελτίωση του περιβάλλοντος.

.:. Να παρέχουν υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος και να συμμορφώνονται με τους

κανονισμούς της Ε.Ε ..

Ο συντονισμός του προγράμματος ISPA γίνεται από το Υπουργείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και Κοινωνικών Έργων της Βουλγαρίας, όπως και του προγράμματος Phare
για τη διασυνοριακή συνεργασία. Παρόλα αυτά, τα δύο προγράμματα υλοποιούνται

ξεχωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τον

γενικό συντονισμό και την οικονομική διαχείριση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται

από το ISPA στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

3.7.5. Η ελληνική επιχειριιματικότητα στην Βουλγαρία

3.7.5. Ι. Οι λόΥΟΙ της imααξης r.λληγικιJ>ν cπ!χr.φήgεων στην ΒουλΥαρία

Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των 3.400 περίπου επιχειρήσεων ελληνικών

συμφερόντων που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία, ενεργοποιούνται πλήρως άνω

των 1.500 και έχουν δημιουργήσει περίπου 100.000 θέσεις εργασίας. Το σύνολο των

ελληνικών επενδύσεων που έχουν γίνεΙ, (από Ιανουάριο Ι 992 έως Μάρτιο 2003)
υπολογίζεται σε Ι,5 δισ. δολ., εάν λάβουμε υπόψη και τις ροές κεφαλαίων που δεν

προήλθαν απευθείας από την χώρα μας, αλλά και από άλλους ορίζοντες ή τραπεζικό

δανεισμό (Οι βουλγαρικές αρχές, για την κατάταξη των ξένων επενδύσεων, υπολογίζουν

μόνο τα κεφάλαια που προέρχονται από το κράτος που κάνει την επένδυση). Επίσης, θα

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπήρξε και μία συνέχεια επενδύσεων, εκτός των αρχικών,

όπως για επεκτάσεις παραγωγικών μονάδων και κεφάλαια κίνησης.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις και Όμιλοι είναι εγκατεστημένοι στην

Βουλγαρία, καθώς και πέντε Τράπεζες οι οποίες ελέγχουν περίπου το 33% του συνόλου

των τραπεζικών εργασιών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση τους έχει εκτιμήσει

θετικά τις δυνατότητες που προσφέρονταΙ, αψηφόντας τα προβλήματα που

παρουσιάζονται στη γείτονα χώρα όσον αφορά βασικές τεχνικές υποδομές (δρόμοΙ,

τηλεπικοινωνίες κά.) (βλ.DίmίtrονM.,Petmkos G.,Totev S.,Tsiapa Μ. 2003).
Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που συνηγορούν για την συνέχεια της

παρουσίας της χώρας μας, από επιχειρηματικής πλευράς, στην Βουλγαρία.

Η όμορη και φίλη αυτή χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δύναται να
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προσφέρει διεξόδους στην εξωστρέφεια των Ελλήνων επιχεφηματιών που επιθυμούν να

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους διεθνώς (βλ.Labrίanίdίs,L. 2003). Ιδιαίτερα δε προς

τα Βαλκάνια, άλλες χώρες της Α. Ευρώπης και τα κράτη-μέλη τη Ε.Ε. Πράγματι, από

γεωγραφικής πλευράς., η εγκατάσταση εταιρειών στην Βουλγαρία τις πλησιάζει ακόμα

περισσότερο προς το πληθυσμιακό κέντρο βάρους της Ευρώπης το οποίο

συμπεριλαμβάνεται περίπου μεταξύ Βαρσοβίας Εδιμβούργου και Μιλάνου.

Η Βουλγαρία παρουσιάζει τα καλύτερα δημοσωοικονομικά μεγέθη στα Βαλκάνια

βορείως της Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται δε μεταξύ των κρατών που θα γίνουν μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 2007. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας θα συνορεύει, για

πρώτη φορά, με κράτος μέλος της Ε.Ε. Αξίζει να σημεW>θεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις της

χώρας υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της.

Η εγγύτητα με την Ελλάδα διευκολύνει τις μετακινήσεις των επιχεψηματιών, ενώ από

πλευράς τουρωτικών ροών, οι Έλληνες τουρίστες στην Βουλγαρία κατέχουν την δεύτερη

θέση. Με την κατάργηση των θεωρήσεων από τον Απρίλω 2001, οι επισκέψεις

Βουλγάρων στην χώρα μας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Επίσης, η χώρα διαθέτει

ειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, σημαντικό τμήμα

του οποίου παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Το σύνολο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μας με την Βουλγαρία βρίσκεται

πάντα σε πολύ καλό επίπεδο. Οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 570 εκατ. δολ. το 2001,
δηλαδή η Boυλγαρiα απορροφά ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των εξαγωγών μας και

κατατάσσει αυτή τη χώρα στην πέμπτη θέση μεταξύ του συνόλου των κρατών προς τις

οποίες εξάγει η χώρα μας Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών το 2001
ανήλθε σε 993 εκατ. δολ. περ1που. Από στοιχεία έως και τον Σεπτέμβρω του 2002
προκύπτειότι η Βουλγαρία εξακολουθείνα είναι ο πέμπτοςπελάτης μας παγκοσμίως.

Η συνεχιζόμενη επενδυτική παΡOυσiα της χώρας μας μέχρι σήμερα και το

συνεχιζόμενο ενδιαφέρον, δίδει το στίγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει προς την

βουλγαρική oικoνoμiα (βλ.ΒΟΥadjίeνa,Μ.2001). Οι χρηματικές πάντως ροές από Ελλάδα

προς Βουλγαρία δεν περιορίζονται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές αλλά καλύπτουν και

άλλους τομείς. Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη

Βουλγαρία, δαπανούν εντός αυτής της χώρας σε ετήσια βάση, περ1που 130 εκατ. δολ., οι

Έλληνες φοιτητές περ1που 20 εκατ. δολ. και η ετήσια ροή περίπου 400 εκατ. δολ. από

Βούλγαρους εργαζομένους στην Ελλάδα (εμβάσματα και χαρτονομίσματα). Το σύνολο

των παραπάνω ποσών δίδει το πραγματικό στίγμα της ελληνικής οικονομικής παρουσίας

στη Boυλγαρiα.

Η ελληνική οικονομική παρουσία στη Boυλγαρiα, σημαίνει για αυτή τη χώρα:

.:. σύνολο επενδύσεων 1,5 δισ. δολ.

.:. δημωυργία Ι 00.000 θέσεων εργασίας

.:. αξιόλογη συμμετοχή στα κρατικά έσοδα, από φορολογία, εισφορές κτλ.

.:. ετήσια ροή κυμαινόμενου ύψους από κονδύλια τεχνικής βοήθειας

.:. ετήσια ροή τουλάχωτον 130 εκατ. δολλ από Έλληνες τουρίστες

.:. ετήσια ροή τουλάχωτον 20 εκατ. δολλ. από Έλληνεςφοιτητές

.:. ετήσια ροή τουλάχιστον 400 εκατ. δολλ. από τους Βούλγαρους εργαζομένους στην

Ελλάδα (εμβάσματα και χαρτονομίσματα)

Η ελληνική οικονομική παρουσία στη Βουλγαρία, σημαίνει για την Ελλάδα:
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.:. η Βουλγαρία εξακολουθεί να κατέχει και το 2002 την 5η θέση μεταξύτου συνόλου

των χωρώνπρος τις οποίες εξάγει η Ελλάδα

.:. η Βουλγαρία περιλαμβάνεται μεταξύ του περιορισμένου αριθμού κρατών με τα

οποία η Ελλάδα έχει συνεχές θετικό εμπορικό ισοζύγιο

.:. οι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία ελληVΙKές επιχειρήσεις έχουν εμπιστοσύνη στις

οικονομικές προοπτικές της χώρας και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ένταξή της, το

2007, στην Ε.Ε.

Η Ελλάδα έχει επίσης υπόψη της ότι με την ένταξη της Βουλγαρίαςστην Ε.Ε.:

α) θα αποκτήσειτα πρώτα κοινοτικά της σύνορα με αυτή τη χώρα

β) μέσω αυτής της χώρας ο κοινοτικός χώρος θα είναι πλέον ενιαίος από Αθήνα έως

Στοκχόλμη και Λισσαβόνα

Είναι σίγουρο το ότι η Βουλγαρία κατέχει μία εκ των πρώτων θέσεων, από πλευράς

οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, σε παγκόσμω επίπεδο (βλ. Ευθυμιάδης

1997).

3.7.5.2. Οι ελληνικέςεπενδύσεις στη Βουλγαρία τα έτη 2002 & 2003

Οι ελληνικές επενδύσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικ:ές στη Βουλγαρία και

καλύπτουν πολλούς τομείς δραστηριοτήτων. Στην κατάταξη των κρατών που έχουν

επενδύσει στη Βουλγαρία, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση το τέλος του 2002,
σύμφωνα με στοιχεία του ΒουλγαρικούΟργανισμούΠροώθησηςΕξαγωγών.

Στηνπραγματικότηταη επενδυτικήδραστηριότητατων ελληνικ:ώνεπιχειρήσεωνκατά

το 2002, όπως εξάλλου και τα προηγούμενα χρόνια, διαφέρει πολύ από τα επίσημα

βουλγαρικά στοιχεία. Πολλές γνωστές σε εμάς επενδύσεις που έγιναν το 2002, δεν

αναφέρονται στον επίσημο αναλUΤΙKό σχετικό κατάλογο. Οι λόγοι οφείλονται στο

γεγονόςότι υπολογίζονταιμόνο τα κεφάλαιαπουπροήλθαναπό Ελλάδακαι αποκλείονται

όσα ήταν αποτέλεσμα τραπεζικού δανεισμού ή προήλθαν από διαθέσιμα κεφάλαια ή

κέρδη ή απλά η προέλευσήτους είναι από τρίτη χώρα.

Από έρευνα προκύπτουνορισμένεςσημαντικέςεπενδύσειςπου έγιναν στη Βουλγαρία

το 2002, καθώςκαι συγκεκριμένασχέδια για το 2003 (www.bulgarianeconomy.gr).
Η Βιοχάλκο, με σημαντική παρουσία μέσω διαφόρων εταιρειών, είχε συνολικά

επενδύσει έως το τέλος του 2002, το ποσόν των 113.500.000 euro. Αναλυτικά, οι

εταιρείεςSteelmet με 16.000.000 euro, η Stomana Industry με 33.500.000, η Sofιa ΜΟΟ με

58.500.000, η Lesco με 500.000, και η Teprometal με 5.000.000 euro.
Ο ΟΤΕ έχει επενδύσει μέχρι το τέλος 2002 συνολικά 300 εκατ. ευρώ και εντός του

2003 οι επενδύσειςθα ανέλθουνσε Ι 00 ευρώ, για το δίκτυο κινητήςτηλεφωνίας(GJobul)
που ανήκει στον ΟΤΕ.

Για το 2003, η Βιοχάλκο έχει προγραμματίσειεπενδύσειςύψους 62.500.000 euro και

αναλυτικά ανά εταιρεία: Steelmet 6.500.000, Sofia ΜΟΟ 35.000.000, Stomana Industry
15.000.000, και άλλες 6.000.000 .ατο.

Τα ΕλληνικάΠετρέλαιαεπένδυσαντο ποσόντων 1.150.000 δολ. το 2002 και υπάρχει

πενταετέςεπενδUΤΙKόσχέδιο 110.000.000 δολ. από το οποίο θα διατεθείκατά το 2003 το

ποσόντων 21.000.000 δολ.

Κατά τα 2002, «ΟμιλοςΔασKαλαvτωνάKη,η EUROBANΚ-ERGAS!AS,Π. Γερμανός
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απέκτησαν το 67,05% των μετοχων του ξενοδοχείου SHERATON στη Σόφια αντi

23.500.000 δολ

Το ίδιο έτος. ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζαςεπένδυσε το ποσόν των 10.000.000 euro,
η DRUΙBA Packaging Glassware (Yαλoυργiα Γ!Ούλο) 10.000.000 δολ, η Μεβγάλ:

1.500.000 δολ. για την εξαγορά τυροκομικής μονάδας, ο Γερμανός 4.000.000 δολ. και η

Eurobank 1.500.000 δολ

Πίνακας:3.2. Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ανά περιοχή (αριθμός μονάδων)

ΠερlOχι'ί αριθμ6~ μονιίδων

BJagoevgrad 745
Bourgas 60
Vama 52

VeIiko Tamovo 22
Vidin 3
Vratsa 4

Gabrovo 38
Dοbήch 27
KardjaJi 7

KiustendiI 74
Lovech 18

Montana 13
Pazardjik 51

Pemik 52
Pleven 35
Plovdiv 547
Razι<md 1
Rouse 13
SiJistra 6
SJiven 62

Smolian 11 Ο
Sofia re.'ιίοn 56

Sofia 1.575
Stara Zau:ora 43
Targovishte 4

Haskovo 96

Shoumen 5

iamboi 27

Σύνολο 3.746_.
Πηγη: www.buIgarιaneconomy.gr

3.7.5.3. Eξωτεριιcό εμπόρω Ελλάδος-ΒουλΥαΡίας

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣγΕ, η εξέλιξη του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών τα
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τελευταία 7 έτη έχει ως εξής (σε εκατ. δολάρια):

Πίνακας33 Η εξέλιξη του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία 7 έτη..

Ε).ληνικέςεξιrι.
Ελληνικές

D-ιι<oς
Έτη

προς ΒοvλΥαρία
tIσtry. aπό Ι"OζV-Ι1O

εμπορίου
Bovlr""iα

1995 447 484 -37 931
1996 324 368 -44 692
1997 316 411 -95 727
1998 443 393 50 836
1999 411 365 46 776
2000 451 394 57 845
2001 570 423 147 993

2002 Ιαν.-Σεπτ. 399 223 176 622
ΠηΥη. www.bulgananeconomy.gr

Ι

]

]

Ι

Από τα αριθμητικά στοιχεία του πίνακα οδηγούμαστε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1) Οι εξαΥωΥέςπρος τη ΒουλΥαΡίατόσο Υια το 2001 όσο και Υια τους πρώτουςμ~

του 2002, κατατάσσουντη ΒουλΥαρίαστη πέμπτ[l θέση μεταξύ του συνόλουτωΥ~

προς τις οποίες εξάΥει η Ελλάδα.

Οιπρώτεςκατά σειρά επιδόσεωνπέντε εξαγωγικέςαγορέςτης Ελλάδαςαπό ΙανοΟΟρω

έως Σεπτέμβριο2002 ήταν, σε εκατ. δολ:

Πίνακας:3.4.Οι πρώτεςκατά σεφά επιδόσεωνπέντε εξαγωγικέςαγορέςτης Ελλάδας

Χώο" Εκοιτ.δολ.

Γερμανία 787
Ιταλία 623
ΗΠΑ 433
Ηνωμένο Βασίλειο 430
ΒουλγC!ρ~ 399

Πηγή: www.bulgarianeconomy.gr

J
J
J

Ι

2) Η ΒΟΗλΥαρίασlJΥκαταλέΥεταιμεταξύτων λίΥωνχωρώνμε τις οποίεςQ Ελλάδα έχει

θετικό και σημαντικό εμπορικό ισοζύΥιΟ.

Εάν λάβουμε συμπληρωματικά υπόψη ότι το σύνολο των πραγματικών ελληVΙKών

επενδύσεων στη Βουλγαρία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε Ι .500 εκατ. δολ. και ότι οι

ελληνικές επιχεψήσεις (άνω των 3.000) εγκατεστημένων σε αυτή τη χώρα έχουν

δημιουργήσει τουλάχιστο Ι 00.000 θέσεις εργασίας. η κατάταξη της Βουλγαρίας στο

σύνολο των ξένων αγορών μας. από πλευράς οικονομικής παρουσίας. την εμφανίζει

μεταξύτων πρώτωνθέσεων.
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Πίνακας:3.5. Κατά σεφά κατάταξη των 28 κυριοτέρωνομάδωνπροϊόντωντο 200 Ι

Από Ελλάδαπρος
εκ $

Από ΒουλΎαρία προς
εκ $

Βουλγαρία Ελλάδα

ενδύματα πΜκτά 124,00 ενδύματα πΜκτά 144.00

καύσιμα 37.30 χαλυβουργικά 46.50
λέβητες! μηχανές 37.00 ξυλεία/κάρβουνα 37.50

πλαστικά 32.50 άλλα ενδύματα 29.00
φωτογραφικά 30.00 πλαστικά 18.00
αλουμίνια 28.00 ανόργανα χημικά 17.50

πλεκτά υφάσματα 25.00 κρέας 14.80

συσκευές-υλικά ηλεκτρικά 24.00 γυαλικά 10.60
βαμβάκι 23.00 λέβητες! μηχανές 9.20
φρούτα 23.00 αλουμίνια 8.00

Αυτοκίνητα /οχήματα/
22.00 λιπάσματα 6.20

ανελκυστήρες

άλλα ενδύματα 13.50 χαλκός 5.20
χαλυβουργικά 12.40 συσκευές/ ηλεκτρικά 4.40

καπνά 11.30 έπιπλα 4.40
παρασκευή φρούτων-

9.40
θείο/ πέτρες/ γύψος /

3.70
λαχανικών άσΒεστος/τσιμέντο

χαρτί 9.10 εμπιστευτικά 3.40

συνθετικές ίνες 8.00 γάλα, αυγά, μέλι 3.20
μεταλλεύματα 6.20 χαρτί 3.20
λίπη - έλαια 5.50 καΡπΟΙ φρούτα 2.80

έπιπλα, στρώματα, φωτιστικά 5.50 οργανικά 2.70
εμπιστευτικά 5.40 υποδήματα 2.60

βαφέ( 5.00 καρποί ελαιώδεις 1.90
υποδήματα 4.80 καουτσούκ 1.80
χαλκός 4.70 χαρτοπολτός/απορρίμματα 1.60

σαπούνια -κεριά 4.40 κεραμικά 1.30
κεραμίδια 4.00 συνθετικές ίνες 1.20

ποτα 4.00 βαμβάκι 1.00
αιθέρια έλαια - αρωματικά 3.80 μόλυβδος 1.00

Συ,ολο 522.50 Σύνολο 386.10

Πηγή: www.bulgarianeconomy.gr

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς Βουλγαρία: 570 εκ. δολ.
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Σύνολο βουλγαρικών εξαγωγών προς Ελλάδα: 423 εκ. δολ.

Παρατηρούμε ότι οι πέντε πρώτες ομάδες προϊόντων, όσον αφορά στις ελληνικές

εξαγωγές, αντιστοιχούν προς το 45,7% του συνόλου. ενώ για τις βουλγαρικέςεξαγωγές,

το ίδιο μέγεθοςαντιστοιχείπρος το 65% του συνόλου. Άρα. το επίπεδοτων βουλγαρικών

εξαγωγών προς Ελλάδα εξαρτάται αρκετά περισσότερο από τις αντίστοιχες ελληνικές

προς Βουλγαρία.από την συμπεριφοράτων πέντε πρώτωνομάδωνπροϊόντων.

Πίνακας:3.6. Κατά σεψά κατάταξη των 28 κυριοτέρων ομάδων προϊόντων

Ιανουάριος- ΣεπτέμΒριος 2002

Α"ό ΕλΜίδα"ρος
εκΙ

Από Boυλyαpiαπρος
EKS

Βουλγαρία ΕD4δα

Είδη & εξαρτήματα
121,0 Σίδηρος και χάλυβας 22.68

ένδυσης

Νήματα
33.71

Μεταλλεύματα σιδήρου και 19,36
κλωστοϋφαντουργίας απορρίμματα μετάλλων

Πετρελαιοειδή 21,64 Φελλός και ξυλεία 17,78
Φρούτα και λαχανικά 17,68 Πετοελαιοειδή 16,89
Μη σιδηρούχα μέταλλα 16,87 Μη σιδηρούχα μέταλλα 16.67
Τηλεπικοινωνιακός 14,13 Ζώντα ζώα 14.17
εξοπλισμός

Προϊόντα μετάλλων 13.43 Πλαστικά 13.52

Γενικά βιομηχανικά
10.28 Ηλεκτρικό ρεύμα 11.51

μηχανήματα

Πλαστικά πρωτογενούς 9,88 Μη μεταλλικά βιομηχανικά
7.82

μοοφή, ορυκτά

Πλαστικά μη πρωτογενούς
8.88 Ανόργανα χημικά 7.64

μοοφή,

Διάφορα βιομηχανικά
8.66 Φρούτα και λαχανικά 7.28

προϊόντα

Ίνες κλωστοϋφαντουργίας 8.63
Προϊόντα από φελλό και

7.20
ξύλο (εκτός από έπιπλα)

Ηλεκτρικές μηχανές 8.47
Δημητριακά και

5,06
παρασκευάσματα

Μηχανήματα για
8,08 Προϊόντα μετάλλων 4,92

Βιομηχανική εξειδίκευση

Σίδηρος και χάλυβας 7.93
Είδη και εξαρτήματα

4.66
ένδυσης

Μοτοποδήλατα 7.54 Έπιπλα και μέρη αυτών 4.12

Χαρτί και χαρτόνι 7.35
Χαρτομάζα & απορρίμματα

3.95
χάρτου

Αιθέρια έλαια και προϊόντα 5,35
Είδη Υγιεινής, Συσκευές

3,16
θέρμανσηςκαι Φωτισμού

Καπνός και προϊόντα του 5.00 Γενικά βιομηχανικά 2.98
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μηχανήματα

Βαφές και χρώματα 4,90 Χαρτί και χαρτόνι 2,96
Μεταλλεύματα σιδήρου και

4,73
Νήματα για την

2,80
απορρίμματα μετάλλων κλωστοϋφαντουργία

Μη μεταλλικά. βιομηχανικά
4,65 Αντικείμενα Τέχνης 2,78

ορυκτά

Φυτικά έλαια 4,50 Ηλεκτρικέςμηχανές 2,38
Είδη Υγιεινής, Συσκευές

4,42
Μηχανήματαεπεξεργασίας

2,00
θέρμανσης και Φωτισμού μετάλλων

Υποδήματα 4,00 Λιπάσματα κατεργασμένα 1,94
Φωταέριο φυσικό & 3,41 Λιπάσματα ακατέργαστα 1,77
βιομηχανικό

Χημικές ύλες & προϊόντα 3,38
Διάφορα βιομηχανικά

1,77
προϊόντα

Διάφορα εδώδιμα προϊόντα
3,03 Γαλακτοκομικά, αυγά 1,62

& παρασκευάσματα

Σύνολο 371,5 Σύνολο 211,39
Πηγη. www.buIgananeconomy.gr

Σύνολο ελληνικώνεξαγωγών προς Βουλγαρία: 399 εκ. δολ.

Σύνολο βουλγαρικώνεξαγωγώνπροςΕλλάδα: 223 εκ. δολ.

Παρατηρούμε ότι οι πέντε πρώτες ομάδες προϊόντων, όσον αφορά στις ελληνικές

εξαγωγές, αντιστοιχούν προς το 56,7% του συνόλου, ενώ για τις βουλγαρικέςεξαγωγές,

το ίδιο μέγεθος αντιστοιχεί προς το 42,2% του συνόλου. Άρα, το 56,7% των ελληνικών

εξαγωγών προς Βουλγαρία εξαρτάται για πρώτη φορά αρκετά περισσότερο από τις

αντίστοιχες βουλγαρικέςπρος Ελλάδα, από την συμπεριφοράτων πέντε πρώτων ομάδων

προϊόντων.

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι κυριότερεςκατηγορίες προϊόντων στο

ελληνo~βoυλγαΡΙKόεμπόριο, εκφραζόμενες ως ποσοστό επί του συνόλου της αξίας των

ελληνικώνεξαγωγών ή εισαγωγών, είναι οι εξής:

Πίνακας3 7 Ελληνικές εξαγωγές στη Βουλγαρία

Πηγη. www.bulgananeconomy.gr

...
ΓΗS ΠεΡοΥο...ή Ι.ν.-Σεπ.2002

84 Είδη και εξαρτήματαένδυσης 30.33
65 Νήματα για την κλωστοϋφαντουργία 8.44
33 Πετρελαιοειδή 5.41
05 Φρούτα και λαχανικά 4.43
68 Μη σιδηρούχα μέταλλα 4.23
76 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 3.53

]

j

j
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Πίνακας38 Εισαγωγές στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

HS ΠεolYoαΘι'i -. lαν.·εεm:.'~OO1

67 Σίδηρος και χάλυβας 10.13

28 Μεταλλεύματα σιδήρου και απορρίμματα 8.70
μετάλλων

24 Φελλάς και ξυλεία 8.00
33 Πετρελαιοειδή 7.49
68 Μη σιδηρούχα μέταλλα 7.49
ΟΙ Ζώντα ζώα 6.36
57 Πλαστικά 6.05
35 Ηλεκτρικό ρεύμα 5.16
66 Μη μεταλλικά, βωμηχανικά ορυκτά 3.50
52 Ανόργανα χημικά 3.40
05 Φρούτα και λαχανικά 3.27
63 Προίόντα από φελλό και ξύλο (πλην επίπλων) 3.23
Πηγη: www.bulgananeconomy.gr

3.8.Η OIΚONOMlΚlIΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. & ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η Ε.Ε. έχει ενεργοποιήσει κατά καιρούς πληθώρα διαφορετικών εργαλείων για την

οικονομική συνεργασία με την Τουρκία. Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία για το κάθε

ένα ξεχωριστά.

3.8.1. Η Euro-Med & τα Κοινοτικά προγράμματα MEDA στιιν Τουρκία

Η Ευρω·Μεσογειακήεταιρική σχέση (Euro-Mediterranean Partnership) αποτελεί μια

κοινή και συντονισμένη πρωτοβουλία 27 εταίρων χωρών, οι οποίες υπέγραψαν σχετική

σύμβαση στην Βαρκελώνη στα μέσα της δεκαετίας του '90( Ι 995). Οι χώρες που μετέχουν

στην Euro-Med είναι οι δεκαπέντε της Ε.Ε. μαζί με άλλες 12 Μεσογειακές χώρες. Ο

σκοπός της δημιουργίας της ήταν η ανάγκη για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούσαν

όλους τους τομείς του κοινού ενδιαφέροντος. όπως είναι η ασφάλεια, η οικονομία, η

πολιτική, καθώς και ζητήματα κοινωνικά, πολιτιστικά και ανθρωπιστικά. Σε αυτά τα

πλαίσια συμφωνήθηκε η δημιουργία του προγράμματος M.E.D.A., για παροχή στήριξης

στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στις 12 χώρες της λεκάνης της

Μεσογείου που δεν είναι μέλη της Ε.Ε..
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996-1999 η Τουρκίαέλαβε 376 εκατομμύριαeuro στα

πλαίσια του προγράμματος l'ν1EDA, κάτι που συνεπάγεται χρηματοδότηση με κάτι

παραπάνω από 90 εκατομμύρια euro για κάθε χρόνο. Το 2000 η Τουρκία έλαβε 176
εκατομμύρια, ενώ το 200 Ι έλαβε Ι 52 εκατομμύρια euro. Από το 2002 η Τουρκία δε

χρηματοδοτείταιπλέον από τα ετήσια εθνικά προγράμματα MEDA. αλλά, παραμένοντας
και πλήρες μέλος της Euro-Med, συνεχίζει να χρηματοδοτείται από τα περιφερειακά

προγράμματα l'ν1EDA, όπως η Κύπρος και η Μάλτα. Εmπλέον η Τουρκία μπορεί να

συμμετέχει και στα νέα διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα για τις περιφέρειες των

υποψήφιωνπρος ένταξη χωρών, όπως το SME και τοΤΑΙΕΧ.
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3.8.2. Ευρωπαϊκοίστρατηγικοίδιακανονισμοίγια την Τουρκία

Στο πλαίσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Τουρκία. η Ε.Ε- υιοθέτησε δύο

ρυθμίσεις οικονομικής βοήθειας. Η πρώτη βοήθεια δόθηκε στα πλαίσια της τελωνειακής

ένωσης της Τουρκίας με την Ε-Ε-, ψηφίστηκε στις Ι Ο Απριλίου του 2000 και αφορούσε

την παροχή στη χώρα Ι 5 εκατομμυρίων euro για την περίοδο 2000-2002. Το δεύτερο

«πακέτΟ)) υιοθετήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2001 με στόχο την προώθηση της

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας με προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια

euro για την ίδια περίοδο (2000-2002).

3.8.3. Η ΠΡOΕVΤαξιαKήοικονομική βοιίθεια στην Τουρκία

Από το 2002 και μετά. όλες οι χρηματοδοτήσειςτης Τουρκίας μεταφέρθηκαν, από τα

προγράμματαMEDA και τις στρατηγικές ρυθμίσεις, σε ένα νέο εργαλείο της Ε.Ε. για την

οικονομική συνεργασία με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι άλλο από την προενταξιακή

οικονομική βοήθεια, η οποία θα έχει προϋπολογισμό περίπου Ι 77 εκατομμύρια euro για

κάθε χρόνο από το 2002 που ξεκίνησε έως και το 2006. Τα σχέδια που θα

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να εξυπηρετούν και να

υπόκεινται στις προτεραιότητεςπου τέθηκαν κατά το προενταξιακόσύμφωνο μεταξύ Ε.Ε

και Τουρκίας. Η Τουρκία θα έχει την ελευθερία να επιλέγει μόνη της τα έργα και τα σχέδια

που θα υλοποιηθούν. αλλά οι ex-post αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προγραμματισμός της χρηματοδότησης θα αποφασιστεί από

κοινού. μετά από διάλογο των τουρκικών αρχών και της Ε.Ε.• ενώ για κάθε σχέδω θα

υπάρχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις και σUVΘήKες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση και προώθηση μεταρρυθμίσεων σχετικών

με:

.:. την περαιτέρω ανάπτυξη των δημοκρατικών πρακτικών και του ρόλου της

νομοθεσίας

.:. την διασυνοριακή συνεργασία

.:. την εκπλήρωση και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σχετικών με πολιτικές για την αγορά

εργασίας, το περιβάλλον, τον εκμοντερνισμό της γεωργίας με υγειονομικά συστήματα

στην κτηνοτροφία και τη φυτική παραγωγή. τη βελτίωση της ασφάλειας στις θαλάσσιες

μεταφορές τον εκσυγχρονισμό της αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των συνοριακών

ελέγχων.

.:. Την ενεργητική συμμετοχή της Τουρκίας στα Κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και σχέδια

μικρής κλίμακας, σχετικά με την τόνωση των ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων της

χώρας την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την οικονομική

ανάπτυξη, σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχεφήσεων.
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Πίνακας3.9. Παροχές της Ε.Ε. προς την Τουρκία (Ιανουάριος 2003)
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3.8.4. Οικονομικές συναλλαγές Ε.Ε. & Τουρκίας

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, η Τουρκία πραγματοποίησε περισσότερες

εισαγωγές συγκριτικά με τις εξαγωγές της. Ειδικότερα οι οικονομικέςσυναλλαγέςτης με

την Ε.Ε. λογαριάζοντανπερίπου στο μισό του συνόλουτων εισαγωγώνκαι εξαγωγώντης

καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, ενώ η Γερμανία και οι H.ll.A. ήταν οι βασικότεροι

οικονομικοί εταίροι της για το Ι 998. Την ίδια χρονιά, η Τουρκία αποτέλεσε την έκτη

σημαντικότερη εξαγωγική αγορά για την Ε.Ε., ενώ παράλληλα οι εισαγωγές από την

Τουρκία ήταν στη δωδέκατη θέση (βλ. πίνακα 3. J Ι.) και τα συναλλακτικά της μεγέθη

ήταν συγκρίσιμα με αυτά της Πορτογαλίας. Στις μέρες μας η Τουρκία εξακολουθεί να

παραμένει στις υψηλότερες θέσεις των χωρών που δέχονται εισαγωγές από την Ε.Ε..

112
Ι1ΡοοΠΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΓΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΓlΛAIΣIO ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔlAIlEPIΦEPEιAΚHΣ

ΔιΑΣΥΝΟΡιΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



A.ΚAPANIΚOAA"E"-- T-'-"OC'Eo.1y"ΓJ(-"-'P"O"N"O'-n'-"'A"A"IΣ,,",,)_'nI.lliE~'_'IΑ""ΣΥΝ-,-"",ο",Ρ"IΑΚ""Η",Σ"-Σ"ΥΝΕ-,-""Ρ"Γ"Α",Σ",ι"Α,,,Σ

Πίνακας3 1Ο Εμπορικές συναλλαΥές μεταξύ Ε Ε κω Τουρκίας το 1998

G "ΊIi- ..~ 11 .e..1!I
M.~ MsnιJol>i Mn_

A;ιa '9Χ Μ...... ..., A~'98 M.s.o ...., .." .....,
Ε_τ.εcv tιrl τι..;-4

....-
Eafτι..;-4 Ευf.Εcιr

«υ

'-Ε. 13614 1ΙΙΙΙ.8 14.7 11 11:Ι ,... -ι, ι - -, '"
Β/Ι

,,, '.7 ".3 Ι'" " '.1 '" -Ι39

DΚ ''" ΙΑ Ι6.9 173 •., Ι2.5 -Ι, -,
D ".3 3ΙΙ.7 '.0 6\119 31.3 -Ι.2 1656 4"

GR '" ,. ,'-' '" Ι., ·21.2 -23 -147

Ε '" 3' 9.9 ΙΟΙ<' '.9 ·Ι. Ι '" -S7

F 1735 12' 29.' 2\147 Ι3.3 17 1212 -3"

IRL 71 " " Ι" ο., 10.0 LOS 10

Ι Ι 5Ι3 Ι Ι.Ι 13.7 3654 Ι6.5 -5.7 2142 4"
Νι 939 ,., 24.' 1463 " 3.9 '" -132

Α ". ,., 14.4 '" 2Ζ 0.9 ΙS3 -»
Ρ Ι" Ι. Ι 50.ΙΙ " 03 -23.9 _" -71

FIN " 'Α 13.Ι '" IG 24Α 301 G3

S ".. Ι., 23.'
,., 36 9.' '" "

"" ΙΝ3 l2S 14.ΙΙ ,.... ΙΟ.9 4.' 7Ο! ·334

ΠηΥη. www.europa.eu.Intlcomm/enlargement
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3.9. Η ΟΜΟΡΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΤΟΥ ΧΑΣΚΟΒΟ

3.9.1. Φυσιογνωμία και πληθυσμιακά στοιχεία

3.9.2. Κλάδοι οικονομικής δραατιιριότητας

Οι βασικοί κλάδοι του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, στους οποίους

παρουσιάζει εξειδίκευση η περιφέρεια εξαιτίας της συγκέντιχοοης αντίστοιχων

βιομηχανιών είναι οι ακόλουθοι:

.ll.Xημuςή Βιομηχανία. Η Neochim PLC είναι μια αντιπροσωπευτική επιχείρηση του

κλάδου σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και της Βουλγαρίας συνολικά. Οι βιομηχανίες του

κλάδου αυτού παράγουν έναν αριθμό από οργανικά και ανόργανα χημικά προϊόντα

βοΧ'λ. εξλtξ3 2Π'

Πηγη. www.buIgarιaneconomy.gr

Η περιφέρεια του Χάσκοβο είναι αυτή με την οποία συνορεύει ο νομός Έβρου από την

πλευρά της Βουλγαρίας. ΙδρύθηΚΕ ως διοικητική ενότητα το Ι 987 και αποτελείμια από

τις tyvi;a συνολικά περιφέρειες της γειτονικής χώρας

ΠρωτεΟΟυσα της περιφέρειας είναι η πόλη του Χάσκοβο με 80.000 κατοίκους, η

οποία είναι και η μεγαλύτερη πόλη και το οικονομικό της Ki::vτpO.

Άλλες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας είναι το Ντιμίτροβγκραvt', το ΧαρμανλΙ το

ΣβίλεΥιφαντ και το ΙβαίλοΥκραντ. Το ΝτιμίτροβΥκρανταπέχει 12 χλμ. από το Χάσκοβο.

Οι δύο αυτές πόλεις συνθέτουν το βιομηχανικό κέντρο της περιφέρειας, όπου

συγκεντρώνεται το 90010 της βωμηχανικής της δραστηριότητας από πλευράς του αριθμού

των βιομηχανικών μονάδων.

Ο πληθυσμός της περιφέρειας του Χάσκοβο παρουσιάζει διαχρονικά μια μείωση από

το 1992 έως και το 1995. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα του «εκμοντερνισμού» της

Boυλγαρtκής κοινωνίας και οικογένειας, καθώς παρατηρείται μείωση του αριθμού των

γάμων και κατ' επέκταση και των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού

των διαζυγίων.

Ο νεαρός πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στα αστικά κέντρα της περιφέρειας. Έιναι

χαρακτηριστικό το ότι το 1998 ο αστικός πληθυσμός ήταν 529.785, ενώ ο μη αστtκός

356.166. Στις αγΡOτtκές περιοχές της περιφέρειας παρατηρείται μείωση του ενεργού

πληθυσμού με αρνητtκές επιπτώσεις στην απασχόληση του πρωτογενή τομέα.

Μετά το Ι 989 έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές στη δομή της απασχόλησης με

σταδιακή παρακμή των σOσιαλιστtκών πρακτικών, οι οποίες μαζί με τις αλλαγές στη

σύνθεση του πληθυσμούσυνετέλεσανστην μείωση των εργαζό~ωντο 1993 κατά 50%
σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του Ι 980. Το 2000, η άπιt6#~των παραγωγικών
κλάδων της περιοχήςτου Χάσκοβο ήταν: Υπηρεσίες 49,9%, Ήιομηχανία 38,6%,
Αγροτικός τομέας 6,01 %, Άλλες δραστηρώτητες 5,49% (www.are-regions~europe.org).

ινακας: . Ι . Δ1αΧΡOVΙΚη ε του π ηθυσμου της περιφερειας του ασκσ

ΕΤΗ 1992 1993 1994 1995 Ι 1996 1998
Πληθυσμός 906.275 903.934 901.572 897.863 Ι 895.262 885.951
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(νιτρικό αμμώνιο, αμμωνία. νιτρικό νάτριο κλπ). Η παραγωγή λιπασμάτων καλύπτει την

εγχώρια ζήτηση και ένα ποσοστό αυτής προωθείται και σε χώρες εξωτερικού.

2)Βιομηχανικοί Εξοπλισμοί. Άλλη μια σημαντική βιομηχανία της περιφέρειας είναι η

DONIDO Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισμών για βιομηχανίες

και ειδικότερα για γαλακτοβωμηχανίες. Τα προϊόντα της εξάγονται σε πολλές χώρες

(Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Η σημαντικότητα αυτού του κλάδου επιχεφηματικής

δραστηριότητας για την περωχή τεκμαίρεται από την ύπαρξη της Ένωσης Βιομηχανιών

που δραστηρωποιούνται στους εξοπλισμούς για τη βωμηχανία τροφίμων και καπνού.

Ένας ειδικότερος κλάδος στους βιομηχανικούς εξοπλισμούς είναι η παραγωγή

υδραυλικού και εξοπλισμού με εφαρμογές αέρα, όπου υπάρχουν επίσης αξιόλογες

επιχεφήσεις.

3)ΚλωστοϋφαντουΡΥία - Ένδυσιι. Ο κλάδος παρουσιάζει ανάπτυξη και έντονη

δραστηριότητα στην περιφέρεια. Οι βασικές επιχεφήσεις του κλάδου που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι οι:

.:. Η Manuela PLC, η οποία βρίσκεται στην πόλη του Χάσκοβο και παράγει κυρίως

νήματα και υφάσματα. Περίπου 60% της παραγόμενης ποσότητας υφασμάτων εξάγεται

στο εξωτερικό.

.:. Η Svila PLC, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μονοπώλιο καθώς παράγει

το 86% της συνολικής ετήσιας παραγωγής φυσικού μεταξιού της χώρας. Η περιοχή του

Χάσκοβο είναι ο αποκλειστικός παραγωγός φυσικού μεταξιού στη Βουλγαρία. Εξαιτίας

της ευαισθησίας που παρουσιάζουν οι μεταξοσκώληκες στην μόλυνση του

περιβάλλοντος, έχουν εξαφανιστεί από πολλές χώρες, οι οποίες παλαιότερα διέθεταν

αντίστοιχη δραστηριότητα.

.:. Η Mir PLC είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχεφήσεις ραφής ενδυμάτων στη

Βουλγαρία. Η δραστηριότητα της ραφής αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχεφήσεων της

περιφέρειας.

4)Γεωογία. τοόφιuα. καπνός. Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία, όπως και στο σύνολο της οικονομίας της χώρας.

Η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή είναι ανεπτυγμένη και διεξάγεται με αρκετά

ικανοποιητικούς όρους, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται οι απαραίτητες

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιχεφηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των

τροφίμων. Η Astika PLC, ζυθοποιία, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων

επιχεφήσεων της περιφέρειας και είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση από άποψη μεγέθους, η

οποία διήλθε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Η ιδιωτικοποίησή έ&οσε ώθηση στη

δραστηριότητα της μέσα από την εφαρμογή ενός νέου επενδυτικού προγράμματος.

Άλλος ένας τομέας στον οποίο εξειδικεύεται η περιφέρεια του Χάσκοβο, είναι η

επεξεργασία κρέατος και η παραγωγή γάλακτος. Επίσης παράγονται σε αυτήν μερικά από

τα πιο φημισμένα κρασιά της Βουλγαρίας.

Στον τομέα της καπνοβιομηχανίας, η Haskovo ΒΤ PLC, η οποία αποτελεί θυγατρική

του κρατικού μονοπωλίου Bulgartabak HoJding, έχει την έδρα της στην πόλη του

Χάσκοβο. Στις δραστηριότητες της περιλαμβάνονται η συγκέντρωση καπνού και η
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βωμηχανική επεξεργασία του με στόχο την προώθηση προς το εξωτερικό, η παραγωγή

σιγαρέτων Κ.ά.

5)Τoυρ!Qμ!& Η περιοχή παρέχει ελκυστικές συνθήκες για την ανάπτυξη

δραστηρωτήτων στον τομέα αυτό. Η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι η Aida PLC, η οποία

διαθέτει διάφορα ξενοδοχεία, εστιατόρια, bars και καταστήματα. Επιπλέον η περιοχή

διαθέτει πολλές ιαματικές πηγές, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα για

δραστηριότητες αναψυχής γύρω από αυτές.

3.10. Ο ΟΜΟΡΟΣΝΟΜΟΣΤΗΣΑΝΔΡIΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η πόλη της Ανδριανούπολης(Edime είναι η τουρκική ονομασία της), και ο ομώνυμος

νομός κατ! επέκταση, υπάγεται δωικητικά στην πεΡlφέρεκx του Μαρμαρά, η οποία

περιλαμβάνει όλο το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και συνορεύει γεωγραφικά με

τον νομό Έβρου από την πλευρά της Ελλάδας. Το οικονομικό κέντρο της περιφέρεκχς

είναι η πόλη της Κωνσταντινούπολης η οποία ταυτόχρονα αποτελεί το μεγαλύτερο

οικονομικό και αστικό κέντρο της χώρας( 10.0 Ι 8.735 κάτοικοι το 2000).
Η Ανδριανούπολη είναι η πιο KOνrινή σημαντική πόλη της Τουρκίας στον νομό Έβρου

και την Βουλγαρία. Είναι επίσης η πρώτη μεγάλη πόλη της Ασίας που συναντάει όποως

προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδας. Εξετάζοντας τον ιστορικό ρόλο

της πόλης αυτής αVfιλαμβάνεται κανείς το πόσο σημαντική ήταν, καθώς αποτέλεσε την

πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από την Κωνσταντινούπολη.

Η απόστασή της από την Αλεξανδρούπολη είναι περίπου Ι 80 χλμ., όσο και από την

πόλη του Χάσκοβο, ενώ από την Κωνσταντινούπολη είναι περίπου 230 χλμ. Σwεπώς

προκύπτει ότι οι τρεις περιοχές δημωυργούν ένα γεωγραφικό τρίγωνο (βλ. σχετικό χάρτη

στο παράρτημα).

Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα με βασικές

ασχολίες τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα προϊόντα των οποίων τροφοδοτούν τις

μεταποιητικές μονάδες τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Εξίσου

σημαίνουσα οικονομική δραστηριότητα αποτελεί και ο τομέας του τουρισμού. Η πόλη

έχει να παρουσιάσει αξιόλογα ιστορικά μνημεία και κτίρκχ αρχιτεκτονικού κάλους ενώ η

γειτνίασή της με τον ποταμό Έβρο παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να

απολαύσουν φυσικά τοπία, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του &ίσους και του ποταμού.

Στατιστικέςπληροφορίες(πληθυσμός ΑΕΠ) σχετικές με το νομό της Ανδριανούπολης

παρατίθενται στο παράρτημα.

3. Ι Ι. ΣγΣΧΕΤΙΣΕΙΣ& ΔIAΦOPOΠOΠIΣEIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΈΒΡΟΥ - ΧΑΣΚΟΒΟ

ΑΝΔΡIΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Οι τρεις όμορες περιοχές παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ ΤOuς,

γεγονός το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι η καθεμία περιοχή αποτελεί γεωφυσική

συΎέχεια της άλλης.

Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των τριών περιοχών αποτελεί το γεγονός ότι όλες

βρίσκονται σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.
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Ο νομός Έβρου, ο οποίος αποτελεί το σύνορο της χώρας μας με την Τουρκία και με τη

Βουλγαρία, δεν αντιμετωπίστηκε κατά το παρελθόν με μια αναπτυξ1ακή πολιτική

αντίστοιχη των ιδιαιτεροτήτων της περωχής, με αποτέλεσμα να καταστούν ιδιαίτερα

έντονα τα φαινόμενα πληθυσμιακού και οικονομικού μαρασμού, η αναστροφή των

οποίων επιχεφείται τα τελευταία χρόνια μέσα από μια σεφά ενεργειών και δράσεων τόσο

της κεντρικής κυβέρνησης όσο και της περιφερειακής! νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Το Χάσκοβο, όπως και η υπόλοιπη Βουλγαρία, μέχρι πριν από μια δεκαετία

λειτουργούσαν πιστά με βάση τις αρχές του σοσιαλιστικού κοινωνικοοικονομικού

μοντέλου. Με την πτώση του σοσιαλισμού, η Βουλγαρία βρέθηκε να «παλεύει» για να

πραγματοποιήσει τα πρώτα της βήματα στα πλαίσια της οικονομίας της ελεύθερης

αγοράς. Από αυτήν την άποψη, η περιφέρεια του Χάσκοβο προβαίνει και αυτή σε μια

γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης (βλ.Rοukονa,Ρ. 2003).
Η περωχή της Ανδριανούπολης, και η Τουρκία γενικότερα τα τελευταία χρόνια

προσπαθούν να προωθήσουν όλες εκείνες ης ενέργειες, οι οποίες αναβαθμίζουν τον

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, με απώτερο στόχο την είσοδο στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. Το γεωγραφικά ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας, με το οποίο γειτνιάζει ο νομός

Έβρου παρουσιάζει αισθητά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Τουρκική ενδοχώρα,

εικόνα η οποία ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από το αστικό και οικονομικό κέντρο της

Κωνσταντινούπολης.

Έτσι λοιπόν το βασικό χαρακτηρωτικό γνώρισμα όλων των περιοχών είναι ότι

προσπαθούν να διαμορφώσουν εκείνο το πλαίσιο, το οποίο θα ενεργοποιήσει τον

κινητήρω μοχλό της περιφερειακής ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Μια ειδοποιός διαφορά, η οποία θα πρέπει να επωημανθεί στο σημείο αυτό, και η

οποία αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα του Έβρου έναντι των άλ/ων δυο περιφερειών, είναι

το γεγονός ότι ο Έβρος αποτελεί έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδώτητα αυτή του

προσδίδει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά, για τα οποία η Τουρκία

και η Βουλγαρία, όπως και τόσες άλλες χώρες προσπαθούν να ενταχθούν στην οικογένεια

της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (οικονομική σταθερότητα, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ανάπτυξη

κλπ.).

Ορισμένα άλλα κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται ανάμεσα στις υπό εξέταση

περιοχές είναι

.:. Η έντονη παρουσία και συμμι:τοχή στο τοπικό προϊόν του πρωτογενούς τομέα, ο

οποίος εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο στο

νομό Έβρου με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο,

όσο και στην περιφέρεια του Χάσκοβο με βάση τις διαπιστώσεις για τα μεγέθη του

πληθυσμού και τις γενικότερες εκτιμήσεις που προαναφέρθηκαν, υπάρχει μια μείωση των

απασχολούμενων στον εν λόγω τομέα .
•:. Οι σημαντικοί φυσικοί πόροι που διαθέτοw οι τρεις περιοχές, οι οποίοι θα

μπορούσε να ισχυρωτεί κανείς ότι είναι «κοινοί» σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της

γεωγραφικήςσυνέχειαςΤOuς, παρέχουν σημαντικέςδυνατότητεςγια τον πρωτογενήτομέα

αλλά και για τον τουρισμό με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Έβρος. Οι πόροι αυτοί αποτελούν

σημαντικό φυσικό κεφάλαω που χρήζει ανάλογων μέτρων κοινής προστασίας κι

ορθολογικήςπεριβαλλοντικής διαχείρισης.

.:. Κοινές παραγωγικές δραστηρώτητες, όπως είναι για παράδειγμα η σηροτροφία, η

οποία απαντάται στον Έβρο και στο Xάσιcoβo, η βιομηχανική δραστηρώτητα στον κλάδο

των τροφίμων και ποτών, της κλωστοϋφαντουργίας και του έτοιμου ενδύματος κ.λ.π..
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3.J 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΔlAΠEPIΦEPEIAΚHΣ-ΔIΑΣΥΝΟΡIΑΚΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣMETA~Y

ΈΒΡΟΥ - ΧΑΣΚΟΒΟ - ΑΝΔΡIΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι περιοχές του Έβρου, του Χάσκοβο και

της Ανδριανούπολης εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι αποτελούν μια

γεωφυσική συνέχεια, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ανάκαμψης που διάγει η κάθε

περιοχή με απώτερο στόχο την αναστροφή των αρνητικών φαινομένων, αποτελούν

βασική προϋπόθεση και ταυτόχρονη επιταγή για την προώθηση κοινών δράσεων και

ενεργειών στα πλαίσια της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Η διαπεριφερειακή αυτή συνεργασία μπορεί να διαπεράσει όλους τους άξονες και

τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ώστε να εδραιωθεί μόνιμα και σταθερά

αποκτώντας ταυτόχρονα ένα δυναμικό προσανατολισμού συνεχούς αναβάθμισης και

εξέλιξης προς όφελος όλων των περιοχών.

Το επίπεδο της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας κρίνεται

ικανοποιητικό, καθώς οι δύο χώρες έχουν επισυνάψει συμφωνίες με στόχο την ενίσχυση

των σχέσεών τους σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος(Διαβαλκανική Συνεργασiα,

BSEC, Τριμερής Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας). Ήδη, η συνεχήςπροσπά

θεια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου για την ανάπτυξη καλής γειτονίας, φιλίας

και οικονομικής συνεργασίας με την περιφέρεια του Χάσκοβο, κατέληξε στην υπογραφή

πρωτοποριακών πρωτοκόλλων συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος. εκτάκτων

αναγκών. διοίκησης υγείας οικονομίας κλ.π..
Αποκορύφωμα της μέχρι του παρόντος διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί η

αναμενόμενη δημιουργία της Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης

Οικονομικών Συναλλαγών (Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ). Η Δ.Ε.Β.Ζ.αΣ. αποτελεί ένα καινοτόμο και

πιλοτικό έργο. το οποίο, όπως προαναφέραμε, έχει σαν στόχο τη δημωυργία μιας

βιομηχανικής περιοχής στην περιοχή του Ορμενίου του νομού Έβρου, η οποία στοχεύει

να συγκεντρώσει επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαVfουργίας και του έτοιμου

ενδύματος. Το βασικό καινοτόμο χαρακτηριστικό της έγκειται στο γεγονός ότι οι εντός

αυτής εγκατεστημένες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης Βούλγαρων

εργαζόμενων σε ένα ποσοστό 60-65% των αναγκών τους σε εργατικό δυναμικό.

Βέβαια οι σχέσεις οικονομικής συνεργασίας του νομούΈβρου, και της χώρας μας κατ'

επέκταση, με την Τουρκία δεν είναι αναλόγου μεγέθους και εμβέλειας, όπως με την

Βουλγαρία, εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων. τα οποία χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις

διμερείς σχέσεις. Χαρακτηριστικάαναφέρουμε την περίπτωση του προγράμματος Inteπeg

m-A μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που προβλεπόταν στο πλαίσιο των Κοινοτικών

πρωτοβουλιώνInteπeg για τηντρέχουσα προγραμματικήπερίοδο, το οποίο δεν έχει μέχρι

και σήμερα εφαρμοστεί

Παρόλα αυτά διεξάγονται προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο για την επίλυση των

προβλημάτων αυτών με σημαντικότερο βήμα τα γεγονότα της συνόδου του Ελσίνκι

(1999), όπου καθορίστηκε το προενταξιακό καθεστώς που θα ισχύσει για την Τουρκία

προκειμένου να έρθει πιο κοντά στην Ε.Ε.(βλ. παράγραφο 3.5.).
Η διασυνοριακή συνεργασία, πέρα από το επίπεδο της τοπικής και περιφερειακής

διοίκησης, δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την ανάπτυξη συνεργασιών σε επιχειρηματικό

επίπεδο(βλ.ΡeΙrakοs G. and Economou D. 2003). Στις συνοριακές περιοχές, η επιχειρη

ματική συνεργασία τείνει να είναι μια φυσική και αυθόρμητη μορφή συνεργασίας,

οδηγούμενη από την αγορά και τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών οικονομικών
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ωφελειών. Σε όρους στόχων περιφερειακής ανάπτυξης. η συνεργασία μπορεί να ανοίξει

νέες και μεγαλύτερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης μέσα από μια συνδυασμένη

χρήση των ενδογενών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή. Η διασυνοριακή συνεργασία

μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της οικονομικής βάσης της περιοχής, να εμβαθύνει

στις προοπτικές για ανάπτυξη και βελτιωμένο ανταγωνισμό και να βοηθήσει στην

πρόσβαση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων (μέσα από πρακτικές μορφές συνεργασίας) σε

μεγαλύτερες αγορές. Ειδικότερα. η διασυνορtακή συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει σαν

ένας πρακτικός μηχανισμός για να ξεπεραστούν προβλήματα των επιχειρήσεων που

σχετίζονται με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη διασυνοριακή περιοχή

καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Η δημιουργία και η ανάπτυξη

δικτύων μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων στις διασυνοριακές περιοχές, είναι ένας ακόμη

παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στη γενικότερη προσπάθεια για αειφόρο

ανάπτυξη(βλ. Giannas,D. and Liargovas,P. 2003).
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σχέδω διαπεριφερειακής - διασρνοριακής σθνεργασίας

ρεταξι\ Έβρορ - Χάσκοβο - Ανδριανοι\πολης

4.1. ΕIΣΑΤΩΙΉ

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η διατύπωση μιας όσο το δυνατόν, ολοκληρωμένης

πρότασης σχεδίου διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ του Έβρου, του Χάσκοβο κα της

Ανδριανούπολης, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης των τριών περωχών για ανάπτυξη. Η

προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της

διασυνοριακής περιοχής οδηγεί το προτεινόμενο σχέδιο στην επιλογή δράσεων με

θεσμικό και μη υλικό χαρακτήρα, καθώς η συμμετοχή και η συνεργασία των τοπικών

φορέων της δωίκησης, της παραγωγής και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου μπορούν

να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα υλοποίησής του. Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει την

επιλογή και δράσεων με υλική υπόσταση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, επιχειρείται αρχικά η διαμόρφωση του

πλαισίου λειτουργίας του σχεδίου, όπως είναι ο καθορισμός του σκοπού και των στόχων

του προτεινόμενου σχεδίου, καθώς και η δημιουργία μιας κοινής διαχειριστικής αρχής

για το όλο project Στη συνέχεια και με βάση τους στόχουςπου έχουν τεθε~ προτείνονται

μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας, με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό συμφέρον των

τριών περωχών και προσδιορίζονται παράλληλα οι πιθανές επιπτώσεις που τα μέτρα

αυτά, ενδεχομένωςνα επιφέρουνστη διασυνοριακήπεριοχή. Ακολούθως,προσδιορίζεται

το χρονοδιάγραμμαπροτεραιότητας για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, ενώ

τέλος γίνεται η αποτίμηση του σχεδίου και των μέτρων του, μέσω της εξαγωγής κάποιων

συμπερασμάτων.

4.2. ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣΤΟΥ ΙιΛΑIΣΙΟΥΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΡΑΣΗΣ

Το επiπεδo και η ποιότητατης οργάνωσηςκαιτου προγραμματισμού,είναιτα στοιχεία

εκείναπου μπορούννα καθορίσουντην επιτυχία ή την αποτυχίαενός σχεδίου δράσης,σε

οποιαδήποτε κλίμακα αυτό εφαρμοστεί Στην περίπτωση μας, το προτεινόμενο σχέδω

διασυνοριακήςσυνεργασίαςμεταξύ του Έβρου, του Χάσκοβο και της Ανδριανούπολης

συμπεριλαμβάνειόλους εκείνους τους παράγοντεςπου μπορούν, σε μεγάλο βαθμό, να

εγγυηθούντην επιτυχή του έκβαση. Ο συντονισμόςτο κατάλληλοθεσμικόπλαίσιο,πάνω

στο οποίο θα στηριχθείτο σχέδιο δράσης και η ορθή επιλογή των μέτρων παρέμβασης

στη διασυνοριακήπεριοχή, είναι ορισμένεςμόνο από τις παραμέτρουςπου θα πρέπεινα

ληφθούνυπόψη.

Καταρχήν, θα πρέπει να δημιουργηθείμια διαχειριστική αρχή που θα συντονίζειτις

δράσεις του σχεδίου. Αυτό, όμως δεν μπορεί να γίνει εάν το θεσμικό πλαίσω, των

εμπλεκομένωνκρατών(Ελλάδα,Τουρκία,Βουλγαρία),δεν διαμορφωθείμε τέτοιο τρόπο

που να καθορίζεταισαφώς το γενικό πλαίσιο της διασυνοριακήςσυνεργασίαςκαι κατά

συνέπεια να επιτρέπεται η δημιουργία τέτοιου είδους σχεδίων δράσης. Ακόμη και αν

καθοριστεί, όμως, το θεσμικό πλαίσω της διασυνοριακήςσυνεργασίας σε κάθε χώρα

ξεχωριστά, θα πρέπει αυτές να προβούν και στις κατάλληλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να

εναρμονιστούνοι σχετικοίνόμοι και να μην παρουσιάζουναντιφάσειςμεταξύτους.

Στη συνέχεια,και με παραδοχή,επί του παρόντος,ότι είναιδεδομένη η νομικήκάλυψη
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και ότι έχει καθοριστεί το γενικό πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή,

μπορούμε να ορίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας του σχεδίου δράσης. Όπως προαναφέραμε,

η πρώτη μας ενέργεια θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας διαχειριστικής αρχής, ενός

φορέα που θα προσδιορίζει και θα συντoνiζει όλες τις δράσεις του σχεδίου. Θα έχει

εταιρική μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα δωικητικά καθήκοντα θα ασκούνται

από ισομελείς αντιπροσωπευτικές ομάδες. οι οποίες θα αποτελούνται από εκπροσώπους

όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων φορέων στα ζητήματα της διασυνοριακής

συνεργασίας (αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί κλάδοΙ, μη κυβερνητικές οργανώσεις κα.) και

από τις τρεις εμπλεκόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, οι ομάδες θα αποτελούνται από

εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης (ΚΕ.Δ.ΚΕ., νομαρχίες, περιφέρε1ες) και των

επιχειρηματικών κλάδων της περιοχής (π.χ. συνεταιρισμοί, σύνδεσμοι), των

κυβερνήσεων, ενώ προβλέπεται η παρουσία στο συμβούλω ειδικών σε θέματα

διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων Kαιεtδικών σε θέματα σχετικά με τις

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες για τη διασυνοριακή συνεργασία. Οι ομάδες αυτές θα είναι

ισότιμες και οι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας του

διοικητικού συμβουλίου του φορέα. Ο διαχειριστικός φορέας θα διαθέτεΙ, ως επί τω

πλείστον, διεπιστημονικό προσωπικό με καθήκοντα τον εvτoπισμό των διασυνοριακών

προβλημάτων, την έρεWΑ, την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων και την εισήγηση

προτάσεων διασυνοριακής συνεργασίας για την περιοχή, στο διοικητικό συμβούλιο. Στο

επιστημονικό προσωπικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται στελέχη ειδικευμένα σε κάποιον

από τους τομείς της οικονομίας της παραγωγής και της διαχείρισης του ανθρώπινου

δυναμικού, του περιβάλλοντος και των τεχνικών υποδομών. Το δωικητικό συμβούλιο, με

τη σειρά του, αφού ψηφίσει υπέρ μιας πρότασης διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να

την υποβάλλει στους αρμόδιους τοπικούς, εθνικούς ή Κοινοτικούς φορείς προς

υλοποίηση. Ο φορέας πέρα από τους μόνιμους επιστημονικούς συνεργάτες, δύναται να

συνεργάζεται και με ερευνητικά κέντρα, όπως για παράδειγμα το αναμενόμενο

τεχνολογικό πάρκο στις Σάπες του νομού Ροδόπης και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της

ευρύτερης περιοχής. Η δομή της λειτουργίας του διαχειριστικού φορέα φαίνεται στο

διάγραμμα 4.2.
Η κύρια «βάσφ) του φορέα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα κομβικό και ευκόλως

προσπελάσιμο μέρος για τις τρεις περιοχές. Η πρότασή μας είναι η «βάσφ) του φορέα

διαχείρισης να τοποθετηθεί στην πόλη της Ορεστιάδας του νομού Έβρου. Η Ορεστιάδα

είναι το KOVΤινότερO αστικό Kέvτρo του νομού στη Βουλγαρία και την Τουρκία και

επιπλέον απέχει ελάχιστα από την πόλη της Ανδριανούπολης, ενώ βρίσκεται και

ενδιάμεσα της Αλεξανδρούπολης και του Χάσκοβο. ΔιαθέτεΙ, τέλος όλες τις

απαιτούμενες υποδομές για τη φιλοξενία ενός τέΤ010υ φορέα, όπως είναι οι ξενοδοχειακές

κλίνες, το καλό οδικό δίκτυο, οι καλές υποδομές περίθαλψης και η παρουσία του

Δημοκρίτειου πανεπιστημιακού ιδρύματος της Θράκης.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στη σημασία της αποδοχής του

όλου project από την κοινή γνώμη της διασυνοριακής περιοχής. Γι αυτό το σκοπό, οι

τοπικοί φορείς καλούνταινα ενημερώσουντους πολίτες τους σχετικά με τους στόχουςτου

σχεδίου δράσης όπως επίσης και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που το εργαλείο της

διασυνοριακής συνεργασίας μπορεί να προσφέρει στην περιοχή. Αυτό το καθήκον της

ενημέρωσης της κοινής γνώμης μπορεί να το αναλάβει και ο διαχειριστικός φορέας σε

συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις κυρίως μέσω κάποιων εκδηλώσεων προβολής

του σχεδίου, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος θα πρέπει με τη σειρά του

όχι απλά να κατανοήσει ότι οι προσπάθειες που θα γίνουν, στα πλαίσια του σχεδίου, θα
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είναι σημαντικές και με ουσιαστικό αντίκτυπο στην περιοχή του. αλλά και να

Μγκαλιάσεο) την όλη προσπάθεω συμμετέχοντας ενεργά. Οι τρεις λαοί καλούνται να

εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται και να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο,

να συνεργαστούν και να βαδίσουν μαζί προς τη νέα τάξη πραγμάτων.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα του φορέα διαχείρισης, επί του παρόντος κρίνεται

σκόπψο να μην προβούμε σε παράθεση υποθετικών ποσών. Πάντως σε κάθε περίπτωση

τα έξοδα αυτά θα μπορούν να καλυφθούν από εθνικούς, Κοινοτικούς ή και τοπικούς

πόρους. Για τις επιμέρους προτεινόμενες δράσεις καταγράφονται οι πιθανές

χρηματοδοτικές πηγές τους (βλ παράγραφο 4.3.).

Διάγραμμα:4.1. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου διασυνοριακής συνεργασίας

ΣΚΟΠΟΣ

J

J
Ί

]

J

ΑΝθραπΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

J. ΣυΥκράτηση

πληθυσμού

2. Κατάρτιση

ανθρώπινου δυναμυωύ

3. Καταπολέμηση της

ανεργιας

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ορθή χρήση ενδογενών

πόρων, ανάδειξη της

ταυτότητας της περιοχής &

δημιουργία κλίματος

εμπιστοσύνης και

συνεργασιας

ΧΩΡΙΚΟ ΣνΣΤΗΜΑ

Ι. Αξιολόγηση &

βελτίωση της

ποώτητας του

περιβάλλοντος& των

βιοτικών συνθηκών

στην περιοχη.

2. Βελτίωση των

τεχνικών υποδομών

ΠλPAΓΩJΊKO ΣΥΣΤΗΜΑ

Ι. Ενίσχυση της

οικονομικής βάσης της

περιοχης

2. Προσέλκυση νέων

δραστηριοτήτων

Ο βασικός σκοπός του φορέα θα είναι η συστηματική και αποτελεσματική χρήση

των ενδογενών πόρων, η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, καθώς και η
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δη,ιιουργία ενός κλί,ιατος ε,ιπιστοσύνης και συνεργασίας, μεταξύ των τριών λαών.

Όπως προαναφέραμε, 11 προσπάθεια ανάκαμψης της κάθε περιοχής κω αναστροφής των

αρνηΤΗ'ών φαινομένων, που τις ταλαιπωρούν, επιβάλει την προώθηση κοινών δράσεων

Κα1 ενεργειών στα πλαίσια της διαπεριφερειακή ς και διασυνοριακής συνεργασίας. Η

συνεργασία σε τέτοlΟ επίπεδο δύναται να λειτουργήσει καθoριστt"ά για την

0Iκονομl1ω"οιvωV1κή ανάπτυξη της περιοχής. Σ' αυτήν ακριβώς την λογική κινείται το

ΠΡΟΤΕινόμενο σχέδιο δράσης, το οποίο, εκμεταλλευόμενο και τη βαρύτητα που δίνει η

Ε,Ε. στην διασυνοριακή συνεργασία και των πολλαπλών εργαλείων που έχει θέσει στην

υπηρεσία της, προσπαθεί να θέσει ένα πλαίσιο μέτρων, των οποίων η υλοποίηση μπορεί

να μεταμορφώσει την περιοχή από «φτωχό συγγενή» σε ένα δυναμικό αναπτυξιακό

κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κω τα Βαλκάνια. Οι επιμέρους στόχοι του σχεδίου,

οι οποίοι εξυπηρετούν αυτή την προοπτική (βλ. διάγραμμα 4. Ι .), είναι:

••• η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής, κυρίως μέσω

της συγκράτησης του πληθυσμού στο εσωτερικό της, της κατάρτισης και της

εξειδίκευσης, καθώς κω την προώθηση της επαγγελματικής κω κοινωνικής κινητικότητας

για την καταπολέμηση της ανεργίας,

.:. η ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος, ενισχύοντας την οικονομική βάση της

περιοχής, κω μέσω της βελτίωσης της εικόνας και των υποδομών της περιοχής, την

προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων,

.:. η βελτίωση του χωρικού συστήματος της περιοχής, με έμφαση σε ζητήματα που

σχετίζοντω με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον κω τις τεχνικές υποδομές.

Διάγραμμα:4.2. Η δομή της λειτουργίας του διαχειριστικού φορέα

Ι Δ1Αχ ΕΙΡΙΣTJΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΠαραγωγικό

σύστημα

~

Ανθρώπινο Επιστιι μονικοί συνεργάτες Διοικιιτικό

δυναμικό & σύμβουλοι συιιβιιύλιο

Ι / Ι
Χωρικό

Εντοπισμός & διατύπωση ΈΥιφισlι των πρoτεινo~Iένων

μέτρων διασυνοριακής μέτρων & εισήγησή τους, προς
σύστιιμα

συνεΡΎCΙσίιις υλοποίηση, στους αρμόδιους

Ψορείς (τοπικούς, εθνικούς ή

Κοινοτικούς)

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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4.3. Οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ& ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ EmAPAEEIΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

4.3.1. Γενικές παραηιρ'ίσεις & παραδοχές

Μετά από τον καθορισμό του νομικού πλαισίου του σχεδίου, της λεπουργίας του

διαχεφιστικού φορέα. καθώς και όλων εκείνων των παραμέτρων που το καθιστούν

εφικτό. μπορούμε να περάσουμε στη διατύπωση κάποιων, ενδεικτικών σε κάθε

περίπτωση, προτάσεων συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή. Οι προτεινόμενες

δράσεις βασίζονται κυρίως στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός

Έβρου, έτσι όπως προέκυψαν από την ανάλυση του Ι οι> κεφαλαίου, διατηρούν, όμως,

διασυνοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη γενικότερη τόνωση και ανάπτυξη της

διασυνοριακής περιοχής. Ιδιαίτερη μέριμνα του σχεδίου δράσης αποτελεί η προστασία και

η διαχείριση των υδάτων του ποταμού Έβρου, ο οποίος εκτός από τοπικό φυσικό όριο και

σήμα κατατεθέν, δύναται και αποσκοπείται να αποτελέσει τον κινητήριο αναπτυξιακό

μοχλό για την περιοχή.

Οι προτάσεις του σχεδίου δράσης για τη διασυνοριακή περιοχή υπαγορεύονται γενικώς

σε επίπεδο αναγκών για καλύτερη οδική υποδομή, για υποδομές που θα αξιοποιούν σε

ορθολογικότερη βάση τις δυνατότητες για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη (π.χ. γεωθερμικά

και αιολικά πεδία, υπέργεια και υπόγεια ύδατα, δάση, κ.λ.π.), σε μηχανισμούς διάχυσης

της σύγχρονης τεχνογνωσίας προς τους παραγωγους και συστηματική προστασία του

απειλούμενου φυσικού περιβάλλοντος, στο πεδίο της σύνδεσης της μεταποίησης με τον

πρωτογενή και τον τριτογενή παραγωγικό τομέα, και ακόμη στη βαθμιαία προσαρμογή

του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού στο πεδίο των

εμπορικών συναλλαγών, του τουρισμού, της γνώσης, της πληροφορίας και των

υπηρεσιών. Επικροτείται, τέλος και η πολιτισμική συνεργασία μεταξύ των τριών

γειτονικών λαών, κυρίως μέσω συναδέλφωσης πόλεων, διοργάνωσης κοινών

πολιτισμικών εκδηλώσεων και ολιγοήμερης ανταλλαγής μαθητών από τα γυμνάσια και

λύκεια της διασυνοριακής περιοχής.

Τα προτεινόμενα ~Iέτρα, είναι χωρισ~Iένα σε τρεις θεματικές ενότητες που σχετίζονται

άμεσα με τους επιμέρους στόχους του σχεδίου (περιγράφηκαν στην παράγραφο 4.2.),
χωρίς., όμως αυτό να σημαίνει ότι οι ενότητες είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Αντιθέτως,

πολλά μέτρα διατηρούν ένα πολυτομεακό χαρακτήρα, απαραίτητο για την ορθή

αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής και την προώθηση της ανάπτυξης σε αυτήν.

Έτσι όπως διατυπώνονται, τα μέτρα ακολουθούν την εξής δομή: καταρχήν γίνεται η

περιγραφή του κάθε μέτρου ξεχωριστά, στη συνέχεια προτείνονται κάποιες ενδεικτικές

εξειδικευμένες δράσεις για το κάθε μέτρο, έπειτα εξετάζονται οι επιδράσεις που

αναμένεται να έχει αυτό στην διασυνοριακή περιοχή, και καταγράφονται οι πιθανές

χρηματοδοτικές πηγές του. Τέλος παρατίθενται και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

και εφαρμογής των μέτρων της κάθε θεματικής ενότητας ξεχωριστά.

Τα μέτρα που προτείνονται μπορούν, αναλόγως με την περίπτωση, να

χρηματοδοτηθούν από εθνικούς, Κοινοτικούς (lnterreg m, Phare-CBC, Sapard και lSPA
για τη Βουλγαρία και MEDA για την Τουρκία) ή και τοπικούς πόρους (Q.TA.).H
ΕΠιλογή των μέτρων έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια( σύμφωνα με τα κρπήρια

επιλογής έργων του lnterreg lΠ):
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Ι. Να έχουν σχεδιαστεί και συμφωνηθεί από κοινού, να ευρίσκονται εκατέρωθεν των

συνόρων και να ωφελούν τους πληθυσμούς και των τριών περιοχών

2. Να έχουν συμφωνηθεί και από τις τρεις περιοχές και παρ' όλο που γεωγραφικά

ευρίσκονται στην μία πλευρά των συνόρων να εμπεριέχουν σημαντικά οφέλη για τους

πληθυσμούς που ζουν εκατέρωθεν αυτών

3. Δε μπορούν να υιοθετηθούν έργα τα οποία αποφασίστηκαν μονομερώς, είναι

γεωγραφικά προσδιορισμένα μόνο σε μια πλευρά των συνόρων, χωρίς φανερά οφέλη για

πληθυσμούς από τις άλλες μεριές των συνόρων.

4.3.2. Μέτρα & δράσεις για το στόχο τιις ανάπτυξιις του ανθρώπινου δυναμικού τιις

διασυνοριακής περιοχής

Η σύσταση και η διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής

και η δυναμική της εξέλιξης του, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της ανάπτυξης του

και προσδιορίζουν τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο

στρατηγικού σχεδιασμού.

Η συγκέντρωση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα

είναι διασυνοριακό φαινόμενο που λειτουργεί σε αντιδιαστολή με την απασχόληση στην

μεταποίηση. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγής

συνοδεύεται από μείωση των θέσεων εργασίας μεσοπρόθεσμα και για ιδιαίτερες και

ανειδίκευτες ηλικιακές ομάδες, υπαγορεύει την αναγκαιότητα για τεχνική εξειδίκευση και

κατάρτιση των ατόμων, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού των

εκπαιδευτικών διαδικασιών, ικανό να παρακολουθεί την δυναμική εξέλιξη των

ειδικοτήτων και να ανταποκρίνεται άμεσα και ταχύτατα στις αναδυόμενες ανάγκες σε

ειδικότητες και θέσεις εργασίας. Προτείνεται, λοιπόν, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, η

δημιουργία ενός προγράμματος τεχνικιίς εξειδίκευσιις και κατάρτισης ατόμων σε νέες

ειδικότητες και επαγγέλματα, καθώς και η δημωυργία ενός προγράμματος

επαγγελματικού προσανατολισμού και εύρεσης εργσ.σίας, για άτομα που δεν

γνωρίζουν την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της σε νέες θέσεις και που αναζητούν το

κατάλληλο επάγγελμα για να καταρτιστούν, όπως, επίσης, και για τους άνεργους που

αναζητούν εργασία σε παραγωγικούς τομείς όπου θα μπορούν να έχουν προοπτικές

εξέλιξης. Ο πρωτογενής τομέας, για παράδειγμα, λειτουργεί στην περιοχή μόνο ως

βραχυπρόθεσμο μέσο περιορισμού της δυνητικής ανεργίας, με αποτέλεσμα το σχέδω

δράσης να προσανατολίζεται σε μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας στους άλλους

παραγωγικούς τομείς.

Η εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή του

ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής στις νέες συνθήκες του δtεθνOύς

ανταγωνισμού στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών, του τουρισμού, της γνώσης, της

πληροφορίας και των υπηρεσιών και να βοηθήσει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της

ανεργίας, που αποτελεί μάστιγα για τον πληθυσμό της περιοχής και που τον αναγκάζει

ακόμη και στις μέρες μας να την εγκαταλείπει..
Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από εθνικούς, Κοινοτικούς

(Jηteπeg W, Phare-CBC) ή και τοπικούς πόρους.
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4.3.3. Μέτρα & δράσεις για το στόχο Τιις ανάπτυξιις του παραγωγικού συστήματος

τιις διασυνοριακιίς Πε,JιoΧιίς

Πρωτογενής τομέας

Η υψηλή ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας σε διευρωπαϊκό επίπεδο έχει

οδηγήσει πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες στον εκσυγχρονισμό του

εξοπλισμού αλλά και στην υιοθέτηση νέων, εφάμιλλων των ευρωπαϊκών, μεθόδων

παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση έτσι ώστε να

αναδειχθούν οι δυνατότητες της τοπικής γεωργίας με ανταγωνιστικές αξιώσεις στην

ευρωπαϊκή, αλλά και στις γειτονικές αγορές. Με αυτή τη λογική προτείνεται. στα πλαίσια

του σχεδίου δράσης η δημιουργία ενός προγράμματος πλιιροφόΙJιισιις των γεωργών για

τις νέες μεθόδους παραγωγής, που υιοθετούνται στις δυτικές χώρες της Ευρώπης και

που σχετίζονται με νέες καλλιέργειες ( βελτιωμένες ή μη) και με σύγχρονους

τεχνολογικούς εξοπλισμούς και γεωργικά μηχανήματα. Στα ίδια πλαίσια, προτείνεται και

η δημιουργία ενός προγράμματος σ,νταλλαγιίς ιδεών, εμπειριών και τεχνογνωσίας

μεταξύ των παραγωγικών κλάδων της περιοχής, με στόχο εκτός των άλλων την ενίσχυση

της διασυνοριακότητας και του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Η εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση

και αύξηση της παραγωγής, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους βοσκότοπους

και τις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, και στην αναβάθμιση της ποιότητας του

παραγομενου γεωργικού προϊόντος.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από εθνlκούς, Κοινοτικούς

(Inteπeg πι Phare- CBC, και Sapard για τη Βουλγαρία και MEDA, προενταξιακή

βοήθεια για την Τουρκία) ή και τοπικούς πόρους.

Δευτερογενής & τριτογενής τομέας

Η στήριξη και η ενθάρρυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τομείς της

μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό πρέπει να

αποτελέσουν την βάση της οικονομικής σχέσης της διασυνοριακής περιοχής. Μέσω του

σχεδίου επιχειρείται η στήριξη των διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών που θα

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, θα αυξήσουν τις οικονομικές σχέσεις σε μορφή

διασυνοριακού εμπορίου και θα βελτιώσουν την απασχόληση. Στα πλαίσια του σχεδίου

δράσης προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος διασυνΟΙJιακιίς επιχειριιματικιίς

συνε,Jγσ,σίας μεταξύ των επιχειρηματικών κλάδων της περιοχής για ανταλλαγή

εμπειριών, ανάπτυξη του εμπορίου και σύσφιξη των εμπορικών δεσμών εκατέρωθεν των

συνόρων. Η στενότερη διασυνοριακή επιχεφηματική συνεργασία θα υποστηρίξει την

τοπική οικονομία της διασυνοριακή περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου

είδους συνεργασίας αποτελεί η ΔΕΒΖΟΣ (βλ. παράγραφο 3.2.13.), που αποτελεί

πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου. Στα πλαίσια του

σχεδίου, προτείνεται η δημιουργία μιας παρόμοιας ελεύθεριις ζώνιις εμπορικών

συναλλαγών στα κοινά σύνορα των τριών χωρών, με στόχο τη σύσφιξη των εμπορικών

δεσμών των τριών περιοχών.

Στον τομέα του τουρισμού το πλεονέκτημα της ποικιλομορφίας και του φυσικού

πλούτου της εξεταζόμενης περιοχής (ποταμός Έβρος)δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που

δύναται. Για την περαιτέρω ισχυροποίηση του τουρισμού, το σχέδιο δράσης, προτείνει τη
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δημιουργία ενός προγράμματος πλΙ1ροφόΡ11σιις των ξενοδόχων και των αρμόδιων

τουριστικών φορέων για τις νέες μομφές τουρισμού που έχουν προοπτικές ανάπτυξης

στην περιοχή. Τέτοιες μορφές τουρισμού είναι ο εναλλακτικός (για την αξιοποίηση του

ποταμού Έβρου), ο αγροτουρισμός και ο συνεδριακός και επιχειρηματικός τουρισμός,

που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μόνιμη βάση. Ακόμη θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινή

προώθηση και αξιοποίΙ1σιι των τουριστικών προϊόντων της περιοχής.

Τα προγράμματα που προτείνονται, μέσω της ορθής αξιοποίησης των αξιόλογων

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της περιοχής, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της

επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και στον εμπορικό τομέα, και στην ανάπτυξη

ευρύτερων διασυνοριακών κοινωνικό-πολιτιστικών και τεχνολογικών σχέσεων. Όλα αυτά

σε συνδυασμό με την ενίσχυση των οικονομικών συναλλαγών, από το ξένο συνάλλαγμα

που θα αφήσουν οι τουρίστες και από τις εξαγωγές προϊόντων, θα αναδείξουν την

περιοχή σε ένα κέντρο διαμετακόμισης προϊόντων και υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από εθνlκούς, Κοινοτικούς

( Jnterreg m, Phare-CBC) ή και τοπικούς πόρους.

4.3.4. Μέτρα & δράσεις για το στόχο τι,ς βελτίωσ'ις του χωρικού συστιίματος τιις

διασυνΟ'Ηακιίς πεμιοΧιίς

il.xmς υποδομές

Η ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος υποδομών και η πλήρης κάλυψη του γεωγραφικού

πλαισίου της διασυνοριακής περιοχής αποτελεί μακροχρόνια τοπική επιδίωξη λόγω της

σuσχέτισης με το καθεστώς της απομόνωσης και της συγκριτικής υστέρησης που

χαρακτηρίζει ιστορικά την περιοχή. Σήμερα, είναι σημαντική και ορατή η βελτίωση που

έχει επιτευχθεί σε πολλούς τομείς της βασικής και τεχνικής υποδομής, της διασυνοριακής

περιοχής, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί πλήρως ορισμένες αδυναμίες σε κομβικά σημεία

του συστήματος και ακόμα, χωρίς να έχει διασφαλισΘεί το υψηλού επmέδου δί",--τυο

υποδομών (μεταφορικό, τηλεπικοινωνιακό, ενεργειακό) που αποτελεί βασική προϋπόθεση

για την προσέλκυση και βιώσιμη λειτουργία επενδυτικών δραστηριοτήτων μεγάλης

εμβέλειας και προστιθέμενης αξίας για τη διασυνοριακή περιοχή. Επομένως, η απουσία

αυτών των έργων που θα είναι ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλα και φιλόδοξα

επιχειρηματικά σχήματα δημιουργεί κενά στις υφιστάμενες υποδομές. Η περαιτέρω

βελτίωσ,ι των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών της διασυνοριακής περιοχής (σε

συνδυασμό με τα ήδη προς υλοποίηση έργα) θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην

περιοχή για την ενίσχυση της θέσης της ως κύριος μεταφορικός κόμβος στα Βαλκάνια, και

η αύξηση της δυναμικότητας των κυρίων μέσων (διευρωπαϊκοί άξονες, λιμάνια,

αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί άξονες), θα τονώσουν επίσης την ευρύτερη διεθνική σημασία

και εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής.

Η διευκόλυνση της επικοινωνίας και ελεύθερης ροής πολιτών, προϊόντων και

υπηρεσιών που οφείλεται στις κομβικές διασυνοριακές μεταφορικές υποδομές που

υπάρχουν στην περιοχή δημιουργεί επίσης ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την

ασφάλεια των συνόρων των τριών χωρών αφού αποτελεί εύκολο μέσο διέλευσης

λαθρομεταναστών και διακίνησης λαθρεμπορίου. Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης,

προτείνεται η αναβάθμισι, του ρόλου των μεθοριακών σταθμών, με ενίσχυσή τους σε

εξοπλισμούς και κτιριακές εγκαταστάσεις για τον καλύτερο έλεγχο των διερχόμενων

οχημάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η προβλεπόμενη κατασκευή κτφίου
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ελέγχου φορτηγων TIR (Nark control) στο Μεθοριακό Σταθμό Ορμενίου, με πόρους από

το Interreg mκω με σκοπό την αποτροπή της διέλευσης σε Κοινοηκό έδαφος ναρκωηκων

ουσιων.

Σε αρκετά υψηλό επίπεδο βρίσκεται το τηλεπικοινωνιακό δί,,-τυο (σίινδεση με την

Βουλγαρία με δυο διεθνείς άξονες οπηκών καλωδίων στην Σόφια και στο Χάσκοβο) αλλά

η περαιτέρω αναβάθμισή του θα βοηθήσει στην βελτίωση της διασwοριακής

επιχειρημαηκότητας κω θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης διασwοριακων

πολυτομεακων δικτύων παροχής πληροφοριων σίιγχρονης τεχνολογίας. ΤΟ σχέδιο δράσης,

λοιπόν, προτείνει τη βελτίωσιι του διασυνοριακού ηιλεπικοινωνιακού δικτύου,

αξιοποιωντας και αναδεικνύοντάς τις νέες τεχνολογίες σε εργαλεία απαραίτητα για την

ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις και οι εξελίξεις στην τεχνολογία επιβάλλουν τη δημιουργία

σύγχρονων υποδομων, ώστε να μην αποκλεισθεί η διασυνοριακή περιοχή από την ολοένα

εξελισσόμενη αγορά των πληροφοριών και αναδει,,-νύουν την καθοριστική σημασία των

πολιηκών της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρηση).

Επιτακηκή, επίσης, είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμματος ενίσχυσιις τιις

αποκεντρωμένιις εφαρμοσμένιις έρευνας και μεθόδευσιις ηις μεταφοράς ηις συνεχώς

μεταβαλλόμενης τεχνογνωσίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δίκτυα αποδεικτικων

και δοκιμαστικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής καθιστούν τη συνεχή

κατάρηση και επιμόρφωση προσιτότερη και ελκυστικότερη, ενώ και οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις του νομού αναμένεται να ωφεληθούν από την αξιοποίησιι των δυνατοτιίτων

των υπιιρεσιών τηλεματικιίς, αφού δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης

ανθρώπινου δυναμικού χάριν της τηλεργασίας και μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το

κόστος προώθησης των νέων προϊόντων.

Στο ι:γγύς μέjj.οv Οα πρέπει va εςεταστεί έvα πλέΊμα σvvιστωσώv που έχει άμεση

σvσχέπση με τηv vέα Iι,'()fVWVia τωv πλ,ΙΙJοφο/lιώv που πα/l()υσιάζεται ως vέος

παραγωγικός τομέας παγlι,'oσμίως αλλά Ιι,'ω με ιδιαίτειιη έμφαση που δίvεται από πIV

Ε.Ε..

Η δημιουργία τέτοιων δικτύων θα αποτελέσει τη νέα κατάσταση για τη δημιουργία νέων

διασυνδέσεων μεταξύ των υφιστάμενων ή τη βελτίωση των υπαρχουσών με σκοπό την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή της συγκέντρωσης πλούτου και

πληθυσμού σε περιοχές που είναι καλύτερα στελεχωμένες σε υποδομές.

Επίσης πρέπει να αναπτυχθούν κω να βελτιωθούν οι υποδομές περιβάλλοντος στις

διασυνοριακές περιοχές (αξιοποίηση κοινών υδροφόρων οριζόντων, προστασίας

διασwοριακών ποταμών, επίλυση τοπικών διασυνοριακών προβλημάτων διάθεσης υγρών

και στερεών αποβλήτων κλπ) που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και θα

προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Η

επιβάρυνση που δέχεται, ειδικότερα, ο Έβρος ποταμός είναι πολύ μεγάλη. Διερχόμενος

από τρεις χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία) και σημαντικό αριθμό κέντρων, αποτελεί

συχνά αποδέκτη στερεών και υγρών αποβλήτων, ενώ και η αντιπλημμυρική προστασία

αποτελεί ένα από τα μόνιμα και δύσκολα προβλήματα, λόγω των γεωμορφολογικών

χαρακτηριστικών της διασυνοριακής περιοχής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα

αντιπλημμυρικής προστασίας να εμφανίζεται στην πεδινή περιοχή εκατέρωθεν του

ποταμού. Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, προτείνεται η κατασκευή εγκαταστάσεων

επεξεργασίας λυμάτων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζωνες και στα αστικά κέντρα

της περιοχής, καθως και η κατασκευιί ενός φράγματος στον ποταμό Έβρο στα όρια των

εθνικών συνόρων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βελτιωθούν και να ενισχυθούν τα
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αποστραγγιστικά κσ.Ι αντιπλΙ1μμυρικά έργα στις πεδινές και εύφορες εκτάσεις των

περιοχών της Ορεστιάδας, της Ανδριανούπολης και του Διδυμοτείχου, που βρίσκονται

εκατέρωθέν του. Η κατασκευή του φράγματος κρίνεται σκόπιμη για την προστασία της

περιοχής από τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού, απαιτώντας από τις τρεις πλευρές την

κοινή μέριμνα και το συVfονισμό.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορε, να yiYεt από εθνικούς, Κοινοτικούς

(Lnterreg m, Phare-CBC και ΙS.Ρ.Α. για τη Boυλγαρiα και MED" προενταξιακή

βοήθεια για την Τουρκία) ή και τοπικούςπόρους.

Φυσικό& ανθι:χιm:oyενές 1J.Wιβάλλον

Η συγκεκριμένη περιοχή υφiσταται επιπτώσεις που έχουν σχέση με κοινωνικές,

πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις λόγω του αυξημένου όγκου μετακινήσεων

εμπορευμάτων, ανθρώπων κλπ καθώς και των κοινών ευαίσθητων οικοσυστημάτων που

επιβαρύνονται Τα έντονα σημάδια της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών που είναι εμφανή

εκατέρωθεν των συνόΡΙUν με το μεγάλο αριθμό αναξιοποiητων ως επ, το πλείστον μέχρι

σήμερα μνημείων αλλά και άλλων πολιτιστικών πόρων μπορούν να αποτελέσουν ένα

αξιόλογο σημεiο αναφοράς τόσο για την ανάπτυξη των στενότεΡΙUν κοινωνικών σχέσεων

μεταξύ των λαών και την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού όσο και του σπάνιου φυσικού

περιβάλλοντος που χαραKτηρiζει την περιοχή. Η αξιοποίηση αυτού του πλούτου (φυσικού

και πολιτιστικού), αποτελεί ισχυρό κίνητρο για το σχέδιο δράσης το οποίο προτείνει τη

δημιουργία ενός προγράμματος που θα συνδυάζει δύο σκοπούς, την προστασία και

ανσ.δειξΙ1, και την υποστήριξΙ1 σύγχρονων μο,.φών πολιτισμού (θέατρο, μουσική,

ζωγραφική, βιβλίο κλπ).

Απαιτείται ακόμη, ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης των τομέων παροχής

υΠΙ1ρεσιών έτσι ώστε να καταστεί ξεκάθαρη η κοινή επιθυμiα των κοινωνικό-πολιτικών

δυνάμεων στην περιοχή για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο βαλκανικό χώρο.

Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας το μέτριο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη διασυνοριακή

περιοχή πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, με την

δημιουργία μιας ΙJπηρι:σίας υποστήριζης της νlΕας Τl.'ΧΙ'(Jλ(Jγίας (τηλι:;ατΡ"..ή), έτσι ώστε

να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στην

περιοχή. Μια δεύτερη δράση στα πλαίσια του προγράμματος είναι η δημιοιψγία

διασιJVQΡιωΙ'(ύv κέντρων ι»'είας, στους παραμεθόριους οικισμούς των τριών χωρών, ενώ

μια τρίτη δράση που προτείνεταΙ, είναι η ijημΙ(JVΡΥία l:νος δι"τΙιαυ ΣVνι:pyασίας,

ανταλλαΥής Υν(ύσεων ,,·W διαμι:ταλ'';μισης δύσ"'αλων πι:ρισταΠλ'(ύν, μι:ταζύ των

νασΟ"'ομείων της διαΣVνOpιαλ-ής περιοχής. Ιδιαίτερα το νέο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

της Αλεξανδρούπολης, δύναται να καλύψει τις ανάγκες σε περίθαλψη όχι μόνο του νομού

Έβρου και της διασυνοριακής περιοχής αλλά και ολόκληρης της νοτιοανατολικής

Ευρώπης.

Είναι κοινή παραδοχή ότι ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς. Στη συγκεκριμένη

περίπτωση, η διασυνοριακή περιοχή έχει αποτελέσει πεδίο πολιτιστικής ανταλλαγής για

αιώνες και δεν αποτελεί νέο χαρακτηριστικό. Οι ήδη υπάρχουσες δομές θα πρέπει να

ενισχυθούν μέσω της δημιουργίας ενός προγράμματος διοργάνωσης κοινών

πολιτιστικών δρασΤΙ1Ριοτιίτων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις εκθέσεις έργων

τέχνης κ.ά.), με στόχο τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης (λαογραφικής λογοτεχνικής,

μουσικής κλπ.) και με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, την κάλυψη και των νέων

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται
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Ειδικότερα στο ζήτημα της σύσφιξης των κοινωνικών σχέσεων και δεσμών των τριών

λαών, προτείνεται η Π,Jοώθιισlι των ιδεών τιις συναδέλφωσιις και τιις δικτύωσιις

πόλεων, εκτός των άλλων, για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και η

δημιουργία ενός προγράμματος ολιγοήμερης ανταλλαΎής μαθιιτών από τα γυμνάσια και

λύκεια της διασυνοριακής περιοχής.

Ο εναλλακτικός τουρισμός η αγροτουρισμός, η συστηματικη διοργάνωση

φυσιολατρικών εκδηλώσεων και εκδρομών και η προσπάθεια βελτiωσης των βασικών

υποδομών για την φιλοξενία παρόμοιων δράσεων μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά, τόσο από

άποψη αναΥνωρισιμότητας και προσέλκυσης τουρισμού όσο και από άποψη

ευαισθητοποίησης των ατόμων για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της

διασυνοριακής περιοχής (δάση, ποτάμια). Κίνδυνοι που απειλούν τον φυσικό περιβάλλον

της διασυνοριακής περιοχής πρέπει να εξαλειφθούν. Προτείνεται, λοιπόν, η δημιουργία

ενός διασυνοριακού Π,Jογ,Jάμματος συνtΙJγασίας στιιν πρόλιιψιι των περιβαλλοντικών

κινδύνων και ειδικότερα σε ζητήματα πυροπροστασίας, λαθροθηρίας, λαθροϋλοτομίας,

υπερβόσκησης, ρύπανσης των ποταμών και του υδροφόρου ορίζοντα από φυτοφάρμακα

και λιπάσματα και αναβάθμισης των σκουπιδότοπων, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται

σε ρέματα και κοντά σε δάση και αποτελούν εστία ρύπανσης και πυρκαγιάς λόγω

αυτανάφλεξης των σκουπιδιών. Ένα σχετικό μέτρο που προτείνεται, είναι η δημιουργία

ενός προγράμματος κοινιίς διαχείρισιις τιις παΡοΧιίς υδάτων του ποταμού Έβρου, στα

αρδευτικά κανάλια. Με αυτό τον τρόπο θα επιχειρηθεί η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης

άντλησης νερού από τον ποταμό, που σε ορισμένες χρονικές περιόδους εγκυμονεί

κινδύνους για τη στάθμη του και κατά συνέπεια για τη βιοποικιλότητα που υφίσταται στην

ευρύτερη περιοχή.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από εθνικούς, Κοινοτικούς

(Inteπeg m, Phare-CBC KallS.P.A. για τη Βουλγαρία και MEDA, προενταξιακή βοήθεια

για την Τουρκία) ή και τοπικούς πόρους.

4.3.5. ΧρονοδlαηJάμματα προτε'Jαιότιιτας στιιν εφαρμογιί των Π,Jοτεινόμενων

μέτρων

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλα τα μέτρα που προτείνει το σχέδιο δράσης,

καθώς και η χρονική προτεραιότητα υλοποίησης, που το καθένα έχει. Όταν στο

χρονοδιάγραμμα είναι σημειωμένο το (Α), τότε το αντίστοιχο μέτρο είναι πρωτευούσης

σημασίας και για άμεση χρονική υλοποίηση, όταν στο χρονοδιάγραμμα είναι σημειωμένο

το (8), το συγκεκριμένομέτρο είναι δευτερευούσηςσημασίαςκαι δεν υπάρχειανάγκη για

άμεση χρονική υλοποίηση και τέλος, όταν στο χρονοδιάγραμμαείναι σlιμειωμένοτο (Γ) ,
τότε το μέτρο είναι μικρότερης σημασίας και χωρίς ανάγκη για υλοποίηση στο εγγύς

μέλλον.
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Πίνακας 4.1. Χ~νοδιαYlxiμματα προτεραιότητας στην εφαρμογή των προτεινόμενων

μέτρων

Πηγη. lδια επε..,εργασια

4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

$!;Ι.

Στόηκ: Αvάπτυf.n του ανθοώπινου δυναυικού
---

Μέτρο Ι ο: Πρόγραμμα τεχνικής εξειδίκευσηςκαι κατάρτισης (Α)

Μέτρο 20: Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και εύρεσης εργασίας (Α)

ΣτόΥΟ,: Ανάπτυξη του παΟα-Υωγικού συστίίματο,"

Μέτρο Ι": Πρόγραμμα πληροφόρησης των γεωργών για τις νέες μεθόδους παραγωγή (Α)

Μέτρο 20: Πρόγραμμα ανταλλαγής ιδεών, εμπεφιών και τεχνογνωσίας μεταξύ των (Α)

παραγωγικών κλάδων

Μέτρο 30: Πρόγραμμα διασυνοριακής επιχεψηματικής συνεργασίας (Α)

Μέτρο 40: Δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορικών συναλλαγών (8)
Μέτρο 50: Πρόγραμμα πληροφόρησης για τις νέες μoρφ~ς ΤOυptσμOύ (ΑΙ -
Μέτρο 60: Αξιοποίηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων (Α)
Στόχοι;: Βελτίωση του Ί.ωρικού συστήματοι;

Τεχνικές υποδομές

Μέτρο Ι ο: Περαιτέρω βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών (Α)

Μέτρο 20: Αναβάθμιση του ρόλου των μεθοριακών σταθμών (Α)

Μέτρο 30: Βελτίωση του διασυνοριακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου (8)
Μέτρο 40: Πρόγραμμα μεθόδευσης της μεταφοράς της συνεχώς μεταβαλλόμενης (Α)

τεχνoyνωσiας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Μέτρο 50: Δημιουργία διηύων αξιοποίησης των δυνατοτήτων των υπηρεσιών (Α)

τηλεματικής, στις επιχεφήσεις και την κατάρτιση

Μέτρο 60: Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Α)

Μέτρο 70: Κατασκευή φράγματος στον ποταμό Έβρο (8)
Μέτρο 80: Βελτίωση των αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων (Α)

Φυσικό & αVΘοωπovεvέc: πεοι6άλλον

Μέτρο 90: Πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου, και (Α)

υποστ σύγΥοονωνuοοmώνΠΟΜτισuού

Μέτρο 100: Προγράμματα υποστήριξης των τομέων παροχής υπηρεσιών (Α)

Μέτρο 11 ο: Πρόγραμμα διοργάνωσης κοινών πολιτιστικών δοαστηριοτήτων (Α)

Μέτρο 120: Πρόγραμμα προώθησης των ιδεών της συναδέλφωσης και της δικτύωσης (Α)

πόλεων

Μέτοο 130: Ποόγοαμuα ανταλλαγής μαθητών (Γ)

Μέτρο 140: Πρόγραμμα συνεργασίας στην πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων (Α)

Μέτρο 150: Πρόγραμμα κοινής διαχείρισης της παροχής υδάτων του ποταμού (Α)

Έβρου
,

Ι

]

]

]

J
]

Στο κεφάλαιο αυτό, εmχεφήθηκε η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης σχεδίου

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών του Έβρου, του Χάσκοβο κα της

Ανδριανούπολης, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης των τριών περιοχών για ανάπτυξη.
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Αρχικά, καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί το σχέδιο, ακολούθως το

πλαίσιο λειτουργίας του φορέα που θα διαχειρίζεται το σχέδιο δράσης καθώς και όλων

εκείνων των παραμέτρων που θα το καθιστούν εφικτό, ενώ στη συνέχεια προβήκαμε στη

διατύπωση ορισμένων προτάσεων συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Τα συμπεράσματα, τα οπο1α, εξήχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διατύπωσης του

σχεδίου, παρατίθενται παρακάτω.

Όσον αφορά το νομΙ"'ό πλαίσιο της διαΣVνOρια,,-ής σvνειηασίας στις τρεις

Ι'μπλε"'όμενες χιύρες, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ένα σαφές γενικό νομικό πλαίσιο

για τη διασυνοριακή συνεργασία, έτσι ώστε να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται η

δημιουργία τέτοιου είδους σχεδiων δράσης. Ακόμη και αν καθοριστεί, όμως, το θεσμικό

πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας σε κάθε χώρα ξεχωριστά, θα πρέπει αυτές να

προβούν στις κατάλληλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να εναρμονιστούν οι σχετικοί νόμοι και να

μην παρουσιάζουν αντιφάσεις μεταξύ τους.

Όσον αφορά το πλαίσιο λειτουΡΥίας του διαχειρισπλ'ού φορέα, η δημωυργία μιας

διαχειριστικής αρχής, που θα προσδωρίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις, κρίνεται

απαραίτητη για την σωστή και αποδοτική εφαρμογή του σχεδίου. Ο διαχειριστικός

φορέας θα αποτελείται, από το διοικητικό συμβούλω, το οποίο θα αξωλογεί και θα

εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα και τις δράσεις, και από το διεπιστημονικό προσωπικό, το

οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα του εντοπισμού των διασυνοριακών προβλημάτων, της

έρευνας, της εξεύρεσης εφαρμόσιμων λύσεων και της εισήγησης προτάσεων

διασυνοριακής συνεργασίας για την περιοχή, στο διοικητικό συμβούλιο. Οι επιμέρους

στόχοι του φορέα θα είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του παραγωγικού

συστήματος, καθώς και η βελτίωση του χωρικού συστήματος της διασυνοριακής περωχής

και θα εξυπηρετούν το βασικό σκοπό του φορέα, που δεν είναι άλλος από τη συστηματική

και αποτελεσματική χρήση των ενδογενών πόρων, τη δημιουργία ενός κλίματος

εμπιστοσύνης καισυνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. Τα

λειτουργικά έξοδα του φορέα θα μπορούν να καλυφθούν από τοπικούς εθνικούς ή

Κοινοτικούς πόρους. Τέλος, απαραίτητη, για την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος,

θεωρείται η αποδοχή του και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό, των κατοίκων της

διασυνοριακής περιοχής.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα λ'ω ης ι"Πιμέρους δράσεις τους, παρατηρούμε ότι

τα περισσότερα διατηρούν ένα διατομεακό χαρακτήρα, παρόλο που, για ευνόητους λόγους,

έχουν διαχωριστεί σε τρεις διαφορετικές ενότητες αναλόγως του στόχου τον οποίο

εξυπηρετούν. Τα μέτρα και οι δράσεις τους, λΟ1Πόν, καλύπτουν όλο το φάσμα της

οικονομικής οργάνωσης και της διάρθρωσης της διασυνοριακής περιοχής. Η

χρηματοδότηση των δράσεων των μέτρων μπορεί να γίνει από εθνικούς, Κοινοτικούς

(ιnteπeg m, Phare-CBC για ολόκληρη τη διασυνοριακή περωχή και LS.P.A, Sapard για

έργα στη Βουλγαρία και MEDA και προενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία) ή και

τοπικούς πόρους. Τα μέτρα που σχετίζονται με το στόχο της ανάπτυξης του ανθρώπινου

δυναμικού, αποσκοπούν στην καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας που παρουσιάζεται

στην περιοχή. Τα μέτρα που σχετίζονται με το στόχο της ανάπτυξης του παραγωγικού

συστήματος, αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής βάσης της περωχής. Τα μέτρα

που σχετίζονται με το στόχο της βελτίωσης του χωρικού συστήματος, αποσκοπούν στην

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των βιοτικών συνθηκών, καθώς και στην
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αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών, της περιοχής. Όλα τα μέτρα, για να έχουν τα

επιθυμητά αποτελέσματα, προϋποθέτουν τη διασυνοριακότητα και ένα πνεύμα

συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών των τριών περιοχών και αποσκοπούν

στην περαιτέρω ενίσχυση τους. Τα μέτρα που προτείνονται στον πρωτογενή τομέα

αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση και αύξηση της παραγωγής. αξιοποιώντας στο μέγιστο

δυνατό βαθμό τους βοσκότοπους και τις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, και στην

αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου γεωργικού προϊόντος. Τα μέτρα που

προτείνονται στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα, αποσκοπούν στη στήριξη και

την ενθάρρυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης και των

υπηρεσιών, με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό. Τα μέτρα που προτείνονται, για

τη βελτίωση των τεχνικών υποδομών της περιοχής, αποσκοπούν στην ένταξη της

διασυνοριακής περωχής στην διαρκώς εξελισσόμενη αγορά των πληροφοριών και να

αναδείξουν την καθοριστική σημασία των πολιτικών της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση και

κατάρτιση) στην ανάπτυξη. Επιπλέον, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου δικτύων

υποδομών (μεταφορικό, τηλεπικοινωνιακό, ενεργειακό) θα αποτελέσει βασική πιχ>ϋπόθεση

για την προσέλκυση και τη βιώσιμη λειτουργία επενδυτικών δραστηριοτήτων μεγάλης

εμβέλειας και προστιθέμενης αξίας στη διασυνοριακή περωχή. Οι υποδομές

περιβάλλοντος θα βελτιώσουν την ποώτητα ζωής των ανθρώπων και θα προστατεύσουν το

φυσικό περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Τα μέτρα που

προτείνονται για την βελτίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της

περιοχής, εκτός της ενίσχυσης των τεχνικών UΠOδOμών, αποβλέπουν στην αξιοποίηση του

φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής, αφενός, μέσω της εμβάθυνσης των

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των λαών και της παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού και

αφετέρου, μέσω της προβολής του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει την

περιοχή.

Η συνεργασία χωρίς σύνορα είναι μια δύσκολη και σπανίως αυθόρμητη διαδικασία.

Για πολύ καφό, οι σχετικές αρχές και δομές, διαφορετικού επιπέδου εξουσίας και

αρμοδιότητας δεν είχαν τη νοοτροπία της συνεργασίας. Ακόμη και όταν οι αμοιβαίες

προκαταλήψεις που κληρονομήθηκαν από την ιστορία εξαφανίστηκαν, παρέμειναν

σημαντικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν, και αφορούν τις διαφορές των

πολιτικών θεσμών, των διοικητικών συστημάτων και των διαδικασιών, των νομικών

δομών και διατάξεων, των τεχνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, ενώ σε όλα αυτά

προστίθΙΎΤαι βέβαια οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές και τα φυσικά εμπόδια όπως

τα βουνά, τα ποτάμια και η θάλασσα.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές στη δεκαετία του '90 δεν κατάφεραν να προωθήσουν

αποτελεσματικά τη διασυνοριακή συνεργασία και την περιφερειακή ολοκλήρωση στη

νοτιοανατολική Ευρώπη. Εν αντιθέσει, μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, η Ε.Ε.

κατάφερε, σε συνεργασία και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, να δημιουργήσει

μια στρατηγική για την υποστήριξη της διαπεριφερειακής - διασυνοριακής συνεργασίας

στη νοτιανατολική Ευρώπη. Η διασυνοριακή συνεργασία εκμεταλλευόμενη και των

πολλαπλών εργαλείων που έχει θέσει στην υπηρεσία της η Ε.Ε., δύναται να παίξει

καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην προσπάθεια της περιοχής αναφοράς για οικονομικο

κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και στην «μεταμόρφωσή)) της σε ένα δυναμικό αναπτυξιακό

κέντρο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάσαμε τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ

των διασυνοριακών περιοχών του Έβρου, από την Ελλάδα, της Ανδριανούπολης από την

Τουρκία και του Χάσκοβο, από την Βουλγαρία και αφού καταλήξαμε στο συμπέρασμα

ότι αυτές είναι θετικές και πολλά υποσχόμενες ΠΡοflήκαμε στη σύσταση ενός σχεδίου

δράσης (40 κεφάλαιο) ιι.:ανού να άρει το καθεστ(iις απoμόνωtιης ,.:αι διάσπασης που

ι:πιιφατεί στην περ,UΧΉ 'ίαl να την μετατρέψει σε ι:ναν πδλο αειφδρου ανσ.πΤVςης,

καινοτομίας ,.:αι l:υημερίας.
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Κοινοτικές πρωτoβoυλίt:ς και σημασία της διασυνοριακής συνεΡΎασίας

για την ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση της Ε.Ε.

Ι. Η npOKΛHΣH ΤΗΣ ΚΟΙΝΙΙΣ ΔIΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Η ευρωπαϊκή χρηματοδοτική ενίσχυση για την ανάπτυξη της συνεργασίας πέρα από τα

σύνορα άρχισε τη δεκαετία του '70. στις περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος του

Ρήνου, μεταξύ των κρατών της Μπενελούξ, της Γαλλίας και της Γερμανίας στη συνέχεια, η

συνεργασία αναπτύχθηκε σταδιακά με τη σύσφιγξη δεσμών μεταξύ των χωρών της

Ευρώπης και τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσης.

Η κοινοτική πρωτοβουλία Interreg ξεκίνησε το 1990. Η ιδιαιτερότητά της ήταν το ότι οι

ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν έπρεπε να χορηγηθούν χωριστά σε κράτη ή περιφέρειες, αλλά

μπορούσαν να χορηγηθούν σε δομές που ήταν διασυνοριακές, όπως για παράδειγμα οι

«ευρωπεριφέρειεφ ή «EuregioS» (που είναι πολύ αναπτυγμένες μεταξύ του Βελγίου, της

Γερμανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών).

Μια από τις πιο σημαvrικές πτυχές της συνεργασίας χωρίς σύνορα είναι ο «ρόλος

μοχλού)) που έχουν προκαλέσει τα αποτελέσματά της, οι ενέργειες που έχει κινητοποιήσει

και η εμπεφία που επέτρεψε να συσσωρευτεί. Μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής της

πρωτοβουλίας Interreg, η επιτυχία του συνόλου της συνεργασίας είναι προφανής.

Εvrούτοις, παραμένουν δυσκολίες κατά τον ορισμό των κοινών στρατηγικών ή του

πρακτικού συντονισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νομικές ή χρηματοοικονομικές πτυχές.

Συνεπώς, η κύρια πρόκληση συνίσταται στη δημιουργία πραγματικά κοινών και

ολοκληρωμένων δομών συνεργασίας, οι οποίες προορίζονται να διαχεφιστούν

προγράμματα που εκπονούνται και εφαρμόζονται από κοινού.

2. Οι ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆΣΥΝΟΡΑ

ΤΟ σύνολο των περιφερειών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

(χ.κ.ΑΕ.) που είναι υποψήφιες για ένταξη παρουσιάζουν, εκτός από ορισμένες

εξαφέσεις, ένα επίπεδο εισοδήματοςανά κάτοικο (ακαθάριστοεγχώριο προϊόν - ΑΕ.π.)

και παραγωγικότητας, σαφώς χαμηλότερο από ό,τι οι περισσότερες περιφέρειες των

ΔεKαπέVΤε.

Στις περιφέρειες που βρίσκοvrαι στα σύνορα των Δεκαπέvrε, το μέσο επίπεδο

ανάπτυξης είναι κατά 50 % χαμηλότερο του επιπέδου των γειτόνων τους της Ένωσης.

Επιπλέον, οι βασικές υποδομές τους (μεταφορές, ενέργεια, διαχείριση των λυμάτων και

των αποβλήτων) παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις.

3. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΚΑΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΕΥΡΩΠΗΣ

Οι χ.ΚΑΕ. επωφελούνταιήδη από τρία σημαvrικά μέσα ενίσχυσης για την ανάπτυξή

τους μέχρι την ένταξή τους (ΠΡOεVΤαξιαKή ενίσχυση). ΤΟ κυριότερο είναι το Phare που

δημιουργήθηκετο 1990, για να παρέχει στήριξη στα κράτη αυτά κατά την οικονομική και

πολιτική μετάβασή τους και το οποίο εΠΙKεVΤρώνεται σήμερα στην ανάπτυξη των

θεσμικών οργάνων, την ενίσχυση των επενδύσεων και την οικονομική και κοινωνική

συνοχή. Από το 2000, το ειδικό μέσο προεvrαξιακών διαρθρωτικώνπολιτικών (I.S.P.A)

--c----,l36
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Επίσης. μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέτρα σε ορισμένες μη παραμεθόριες ζώνες οι

οποίες όμως συνορεύουν με αυτές. Κατά γενικό κανόνα. μόνο ένα πρόγραμμα

καταρτίζεται ανά σύνορο μεταξύ δύο κρατών.

Η πρωτοβουλία Lnterreg m Α παρέχει στήριξη σε S3 προγράμματα για την περίοδο

2000-2006, από τα οποία τα 14 εφαρμόζονται στα σύνορα με υποψήφιες χώρες.

Παρακάτω παρατίθεται σχετικός χάρτης με τα S3 προγράμματα που βρίσκονται σε

εξέλιξη.

7.2. Άλλα επίπεδα συνεργασίας: ΙntΙΨΓeg 111 Β και Γ

Αν και η διασυνοριακή συνεργασία αντιπροσωπεύει μια πρωταρχική πρόκληση για την

·Ενωση και επωφελείται από το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Lnterreg
(περίπου το 67 % των διαθέσιμων πιστώσεων). οι δύο άλλες δέσμες της κοινοτικής

πρωτοβουλίας αφορούν επίσης το σύνολο των παραμεθόριων ζωνών καθώς και άλλες

περιοχές. Μπορούν να συμπληρώσουν τα διασυνοριακά σχέδια σε δύο συγκεκριμένους

τομείς τη διεθνική συνεργασία (δέσμη Β, περίπου το 27 % των διαθέσιμων πιστώσεων)

και τη διαπεριφερειακή συνεργασία (δέσμη Γ, το 6 % των διαθέσιμων πιστώσεων).

Η πρωτοβουλία Lnterreg m Β περιλαμβάνει στο εξής όλες τις δράσεις διεθνικής

συνεργασίας, στις οποίες συμμετέχουν οι εθνικές. περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι

άλλοι κοινωνικοοικονομικοί φορείς. Στόχος είναι η προώθηση της χωροταξικής

ολοκλήρωσης στο πλαίσιο των μεγάλων ομάδων ευρωπαϊκών περιφερειών και πέρα από

την ·Ενωση των Δεκαπέντε, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και των υποψήφιων

χωρών ή άλλων γειτονικών χωρών προκειμένου να ευνοηθεί με τον τρόπο αυτό μια

αειφόρος, ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή

κυρίως στις άκρως απομακρυσμένες και νησιωτικές περιφέρειες.

Η πρωτοβουλία Interreg mΓ παρέχει στήριξη στη συνεργασία μεταξύ φορέων σε όλη

την Ευρώπη και όχι κατ' ανάγκη σε όσους είναι εγκατεστημένοι σε γειτονικές

περιφέρειες. Η δέσμη αυτή παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας

των πολιτικών και των εργαλείων περιφερειακής ανάπτυξης μέσω μιας ευρείας

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών και της δημιουργίας δομών συνεργασίας μεταξύ

των περιφερειών.

Από την ενίσχυση αυτή μπορούν να επωφεληθούν φορείς που προέρχονται από το

σύνολο των περιφερειών της Ένωσης. Οι δράσεις εφαρμόζονται μέσω τεσσάρων

προγραμμάτων: Βορρά, Ανατολής, Δύσης και Νότου. Οι περιφέρειες των υποψήφιων

χωρών και άλλων τρίτων χωρών καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στα προγράμματα.

7.3. Κοινοτικιί πρωτοΡουλία lnterΓeg ΠΙ (2000-2006) στιιν Ελλάδα

Η Κοινοτική πρωτοβουλία Interreg m χρηματοδοτεί δράσεις διασυνοριακής και

διακρατικής συνεργασίας. που αναφέρονται σε υλικές (υποδομές κ.ά.). όπως επίσης και

σε άυλες πράξεις.

Υπεύθυνο για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Lnterreg m της Ελλάδας είναι το

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Διεύθυνση Διαχείρισης Κοινοτικών

πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής ·Ενωσης, Η Κοινοτική πρωτοβουλία συγκροτείται από

επιμέρους προγράμματα, καθένα από τα οποία έχει διακριτή δομή προϋποΜιγισμό και

συμπλήρωμα προγραμματισμού. Το Interreg m, σε καθένα από τα προγράμματά του,

δομείται σε 4 άξονες προτεραιότητας
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Αξονας Ι - Διασυνοριακές υποδομές

Άξονας 2 - Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση

Άξονας 3 - Ποιότητα ζωής - περιβάλλον - πολιτισμός

Άξονας 4 - Τεχνική βοήθεια

Βασικό στόχο του πρώτου άξονα αποτελεί η βελτίωση των οδικών υποδομών, των

λtμεVΙKών υποδομών, καθώς και η αναβάθμιση επικοινωνίας της Ελλάδος και των

γειτονικων χωρων.

Αντίστοιχα, βασικό στόχο του δεύτερου άξονα προτεραιότητας αποτελεί η στήριξη της

OΙKoνoμtκής ανάπτυξης και η εδραίωση σχέσεων οικονομικής συνεργασίας μεταξύ

επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων της τοπικής και

κεντρικής δωίκησης.

Ο τρίτος άξονας αφορά στη βελτίωση της ποώτητας ζωής των κατοίκων, με

παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, και με την

εδραίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

Ο κύριος σκοπός του τέταρτου άξονα είναι η στήριξη των ενεργειών για την καλή

λειτουργία του προγράμματος, η διευκόλυνση της υλοποίησής του και τέλος η ενημέρωση

~ δημοσιοποίηση καθώς και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής φορέων και πολιτών.

Το συνολικό ύφος της κοινοτικής χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την Ελλάδα

εκτιμάται σε 604 εκ. euro ή 206 δις δρχ.

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιοποιηθείτα προγράμματα Ελλάδα - Αλβανία, Ελλάδα 
Βουλγαρία, Ελλάδα - FYROM, Ελλάδα - Κύπρος, Ελλάδα - Ιταλία, Ελλάδα - Τουρκία,

καθώς και η Δέσμη Β' (Ανατολική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος και CADI SES) και η

Δέσμη Γ.

Οι Άξονες των προγραμμάτων της ΚΠ. Inteπeg m περιλαμβάνουν μέτρα άμεσου

ενδιαφέροντος για τους Ο. Τ. Α.

Π:2. Χρηματοοικονομικά Υ,αρακτηριστικά ΚΠ. Inteπe2, m (σε euro)

Δημόσια δαπάνη (Εθνu<ή& Κοινοτu<ή) 506.675.332

380.000.000Κοινοτική ΣVμμεΤOχή

Ιδιωτu<ή συμμετοχή

ΕνρωπαϊκάΤαμεία πον χΡηματοδοτούν ΕΤΠΑ 380.000.000
Πηγ ή: Υπουργείο Εσωτερικών, Δη μόσιας"-Δ~IO'-'ίK-"η'::σ:':η:':ς"'&?-A:-Π-O-K-:έ-VΤ-ρ-ω-σ-η-ς"'("2:::0"0"0):-'---''''''''''''''''''''''-1

8. Οι ΑΛΛΕΣΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΠΡΩΤΟ80ΥΛΙΕΣ Σ1ΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε ....--τός από την Inteπeg m, και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες διαδραματίζουν

συγκεκριμένο ρόλο στις παραμεθόριες περιοχές: οι URBAN, Lcadcr+ και EQUAL. Τα
περιφερειακά προγράμματα των καινοτόμων δράσεων παρέχουν τη δυνατότητα

πειραματισμού με τις πιο πρόσφατες ιδέες. Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές αρχές

και το πλαίσιο εφαρμογής των πρωτοβουλιώναυτών στην Ελλάδα.
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8.1. Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL στην Ελλάδα

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή

Στρατηγική Απασχόλησης και έχει ως κύριο στόχο την πειραματική εφαρμογή και

διάδοση νέωντρόπωνκαταπολέμησηςτωνδιακρίσεωνκαιτης ανισότηταςστοντομέα της

απασχόλησης.

Την ευθύνη της εφαρμογής της στην Ελλάδα έχει το Υποιιργείο Εργασίας και

ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων, ενώ την διαχείριση του Ε.π. ασκεί η διαχειριστική Αρχή της

Kn.EQUAL.
Το ε.Η ιιλοποιείται από κοινοπραξίες ενδιαφερομένων που ονομάζοvrαι

Αναπτυξιακές Σιιμπράξεις (ΑΣ.) στις oπoiες μπορεί να συμμετάσχει η πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση. Κάθε ΑΣ. ιιλοποιεί και διαχειρίζεταιμια πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί

μετά από αξιολόγηση,κατάτα γενικώς ισχύονταστο πλαίσιοτων διαδικασιώνεφαρμογής

των ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτωντης 3ης ΠρογραμματικήςΠεριόδοιι 2000-2006.
Κατά τον 1° κύκλο εφαρμογής της EQUAL, 2001-2004, έχουν εγκριθεί και

ιιλοποιούνταιοιπροτάσεις 40 Α,Σ., προϋπολογισμού 67,5 εκ. euro (23 δις δρχ.).

Σταθερά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, είναι η καινοτομία

και οι νέες ιδέες, η διακρατική συνεργασίακαι η μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η

προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής ισ6τητας των φύλων, η ενδιινάμωση των φορέων,

αλλά και σιιγκεκριμένωνομάδων ποι> αποτελούντον στόχο κάθε δράσης.

Η Κ,π. EQUAL έχει ενδιαφέρον για την Αuτοδιοiκηση, καθώς παρεμβαίνει στα

ζητήματα της ανεργίας, τομέα πρωτεύοιισας σημασίας για τους Δήμοιις. Είναι

χαρακτηριστικό ότι η Αuτοδιοiκηση ήδη αξιοποίησε την προκήρυξη τοι> 1Ου κύκλου της

EQUAL και ιιλoπoιε~ ως επικεφαλήςΑ.Σ., 6 προτάσεις EQUAL.
Ο σιινολικός προυπολογισμός τοι> ελληνικού προγράμματος ανέρχεται σε 138,8

εκατομμύρια euro (47,3 δις δραχμές), εκ των οποίων το 75% (104.100 euro) διατίθενται

από το Ε.Κτ. και το 25% (34.700 euro) είναι η Εθνική Συμμετοχή. Ο προϋπολογισμός

του 2°» κύκλου εφαρμογής της EQUAL, ο οποίος θα αρχίσεινα υλοποιεiταιτο 2003, είναι
71,3 εκ. euro.

Π:3. Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά Κ.Π. EQUAL (σε euro)

~υνoλΙKό ύψος δαπάνης Ε.Π. 138.8UU.UUU

Δημόσια δαπάνη (Εθνική & Κοινοτική)

Κοινοτική συμμετοχή 104.100.000
Ιδιωτική συμμετοχή

Ευ ωπαϊκά Τα εία που χρηματοδοτούν (Ε.Κ.Τ. 104.100.000
Πηγή: Υποιιργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Δωίκησης & Αποκέντρωσης (2000)

8.2. Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ στην Ελλάδα

Το Διαρθρωτικό Πρόγραμμα 2000-2006 παρεμβαiνει και ενισχύει την ανάπτυξη του

αγροτικού χώροι> της Ελλάδας με πολλαπλά ΕπιχειρησιακάΠρογράμματα:

.:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Aνάπτιιξη-AvασιιγKρότηση της Υπαίθρου))

2000-2006
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.:. Ε.Π. Αλιείας 2000-2006

.:. Έγγραφο Αγροτικής Αναπτυξης 2000-2006

.:. Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+

.:. Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου

Η Kn. LEADER+ εφαρμόζεται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. στις

οποίες καταγράφεται σημαντική κοινωνική καιοικονομική υστέρηση.

Την ευθύνη του προγράμματος έχει το Υπουργείο Γεωργίας.

Στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. είναι:

Ι. Η ολοκληρωμένη, βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, με την προώθηση

ολοκληρωμένωνπαρεμβάσεων με έvrοvα πιλοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να αμβλύνοvrαι

τα μειονεκτήματά τους και να ενισχύεται η αvrαγωνιστικότητά τους.

2. Η άρση της απομόνωσης των περιοχών εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα της

οικονομ lκής κα ι κοινωνικής ζωής.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών προωθείται μέσα από τους 4 άξονες προτεραιότητας

της LEADER+:
1. Ολσκληρωμένες και πιλοηκού χαρακτήρα στρατηγικές αγροηκής ανάπτυξης

2. Στήριξη της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών

3. Δικτύωση (των Ομάδων Τοπικής Δράσης)

4. Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος

Ο κορμός του ε.Ω. υπάρχει στον Άξονα Ι, στη χρηματοδότηση του οποίου διατίθεται

το 90% της κοινοτικήςσυμμετοχής.

Το πρόγραμμα σε κάθε περιοχή θα υλοποιηθεί μέσα από την ομάδα τοπικής δράσης

(Ο.Τ.Δ.) της συγκεκριμένηςπεριοχής. Πρόκειται για πολυμετοχικό φορέα, στον οποίο

μετέχουν η Αυτοδιοίκηση (Πρωτοβάθμια,Νομαρχιακή, επιχειρήσεις) με ποσοστό 30%
τουλάχιστον,καθώςκαι συλλογικοίφορείςτου ιδιωτικούτομέα..

Το πρόγραμμα που καταρτίζει η ομάδα τοπικής δράσης είναι ουσιώδες συστατικό της

πρότασης υποψηφώτητας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Η πρόταση θα αξιολογηθεί,

σύμφωνα με ης διαδικασίες εφαρμογής των ε.π. της 3ης Προγραμματικής περιόδου, και

εφόσον επιλεγε~ θα τεθεί προς υλοποίηση.

Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως πυρήνα το σημαvrlκό ζήτημα της συσπείρωσης γύρω

από την οποία εφαρμόζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής. Η υλοποίηση του

μεγαλυτέρου τμήματος της LEADER+ ισοδυναμείμε την πραγματοποίησηεπενδυηκών

σχεδίωνστον αγροηκότουρισμό,και σε άλλα επιχειρηματικάαντικείμεναστον αγροτικό

χώρο, συμπεριλαμβανομένωνδράσεωνστη σύγχρονητεχνολογία.

Ο συνολικόςπροϋπολογισμόςτου προγράμματοςείναι392,6 εκ. euro, από τα οποία η

κοινοηκή συμμετοχή είναι 182,9 εκ. euro.
Η πρωτoβάθ~llα αυτοδιοίκηση έχει σημαντική εξοικείωση με τα Ε.Ω. της Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας LEADER από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (LEADER Ι

KαιIJ). Στη LEADER plus συμμετέχει και πάλι ενεργά, μέσω των Ομάδων Τοπικής

Δράσης. Ως τελικός δικαιούχος η Αυτοδιοίκηση δεν καταγράφεται.
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Π:4. Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά κπ. LEADER+ (σε euro)

ΠΑΡΑΡ1ΉΜΑ

,

l

1

Σ1ινολικι) ύψος δαπσνιις Ε.Π. .- . - 392.610.000

Δημόσια δαπάνη (Εθνική& Κοινοτική) 251.180.000

Κοινοτική συμμετοχή Ι 82.900.000
Ιδιωτική συμμετοχή

Ευ ωπα'ίκά Ταμεία που ατοδοτούν (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 182.900.000
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Διιμόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (2000)

8.3. Κοινοτική πρωτοβουλία UR8AN Π στην Ελλάδα

Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN U αποτελεί ένα πρόγραμμα που αφορά στη

διαμόρφωση και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών για την οικονομική και

κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών που βρίσκονται σε κρίση. Οι αστικές

περιοχές στις οποίες απευθύνεται η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Π πρέπει να

παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα εντός μιας συνεκτικής γεωγραφικής περιοχής,

όπως υψηλό επίπεδο ανεργίας χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα

υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον, ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης κλπ.

Η εφαρμογή των Προγραμμάτων της κπ. URBAN U κατά την προηγούμενη

προγραμματική περίοδο (Ι 994-1999) στις περιοχές Δραπετσό)νας-Κερατσινίου,Δυτικής

Θεσσαλονίκηςκ.ά., σύμφωνα με ex-post αξιολογήσεις, δεν έχει να επιδείξει θεαματικά

αποτελέσματα. Όμως, παρά τα προβλήματα που προέκυψαν, πρέπει να τονισθεί ότι τα

προγράμματα της URBAN Ι αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις περιοχές

στις οποίες εφαρμόσθηκαν.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο υλοποιούνται, στα πλαίσια της ΚΠ.

URBAN Π, 3 επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία αφορούν τους Δήμους Ηρακλείου

Κρήτης, Κομοτηνής και Περάματος. Στη συνέχεια παρατίθενται ειδικότερα στοιχεία που

αφορούν κάθε ένα από τα 3 επιχειρησιακά προγράμματα στα πλαίσια της ΚΠ. URBAN
Π, των οποίων υπεύθυνος φορέας είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Π:5. ΧρηματοοικονομικάχαρακτηριστtKά ΚΠ. URBAN Π (σε euro)

Συνολικ() ύψος δαπάνης Ε.Π. __ • __ Ι __ • _ Ι __ .. 37.377.000

J

)

Δημόσια δαπάνη (Εθνική & Κοινοτική)

Κοινοτική συμμετοχή

Ιδιωτική συμμετοχή

Ευρωπαίκά Τα ία που ατοδοτούν Ε.Τ.Π.Α.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (2000)

Πι:ιοοmΊΚΕΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΛΙΣΙΟΜιΑΣ ΝΕΑΣ '\ Μ1ΕΡΙΦΕΙ)ΕΙΑΚ!IΣ
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Πίνακας:6. Έργα εκτελούμενα στο νομό Έβρου (ΣΑΕΠ 031/3 τροπ.7. 19/12/2002)

σε euro0_.,.,..,
ηΡOfιauλιη'l "μό;;;

Ι. ΓΈΩΡΠΑ

ναδασμoi - Πι:φά))ηl.α ,sIιyα Ν. Έβι'ΟΟ (ιι.,,- Υ931 552) 3.01$0.600.tII,;

\ναδωψός - nCIjIάllι]).n rιργtξ Δόξας· X~λιδόvα.; Ν, ΕI\ι,ου 2.9S0.000,tII,;

\Υιιοnκός Εξηλι;"φισμός Ν, ΈΙΙΙ,ο" 234.77(ί.OC

ΣΥΝΟΛΟ Ι 6.265.376.ΙΚ

. ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕ1Α

αιασο:ι:..-.ή φvctyμαιoς lιιSμαroς Καλί>Jlu, K""άρrov Ν, Έιψ:>υ (1'1." 9931553) g.21 7, 161$,01

ασι"ά ψyu "'ψωl'iς πι:q'ψ!lασης Ν. Δασιroί> συμιιλ/Ύμαlος Ν. Έβροο 2031554 91$7,607,7

Δασι"ά έιιΥα Μι,ισχής l'tιxι,,splJασηι; Δασιo;m; ""jIICtj;ypatoς Δι:ι..w" - Δαδιι>.; - Αισί>μηι;.

ασαι-χι;io λί.F.ξ/ltOλης( ιι.ο:. 2031555) ~~O.O26,

Δασιιai q,.,..."'ψωl'iς πι:qι6μ!lασης Νήσο" Σαμοθι>άκης(π.". 2OJ1556) 404.41ιJ.9

ασικά qryα πφωl'iς πι:q>ip!lαoης δασι"οο ovμxli:yJICIroς ΔUΔΙάc.- Λι»ο:ίμης· Σουφλίου Ν.

Eιιιlo" (π.κ. 203 Ι 557) 39216O,OC

lΔασικιί Cιιyα ""i"ol'iς ""ψί;μβασης Δασιο:οί> σ'-'fllύi.Ύμαtος Δφαο" - Δαδιάς - Αισί>μης,

ασαι'X~io Σovφλίoυ(π.". 20315SIo:) 696.360,2

Δασι"ά ό:ι'ΥΙΙ πφ,ol'iς πι:q,ιSμβασης Κ'1',αο:ής - Δψι:ίου Ν.Εβιιου(IL". 2031559) 9!;ΗI6,4

ασι"άο/ι'α "'ψιοχής "ιιμψβασης λΡδα· Eρo.bρoootolμo"Ν. Εβι'Ο\) (1L0:. 2031560) 291.210,2(;

Δασιιai ιSΙ'Ύ'-' ιιφιol'iς χιχιιι4ιβασης Τ ι"γα:.voυ - OI>ι:σIoάδw; Ν. Έ!lι,Ο\) (11. 0:.203 1561) 242.iS67.0IJ

Σ'ίΝΟΛΟ 12.699.699,10:3

. ErΓEΙOBEAΤΙΩΤΙΚΑ

ιιψί>ψmσιrt:νiσχι>ση ,<,I\.sιryα lφοοτασίας στα αντuι:t.ημ.. av<XlbpaIIX ΠvθiO\). Αμορίο ....

Λαβά"ων. Πι:tιil..οιι-Πw.οο (11.0:. 9931551) 1.932,217,17

) A"α""ταm<>",ή-<ruvτ/ι'ηση κα, έι'ΥΙΙ πι>Oσtασίας Uφισtαμι:νσt. σvc~~.ημμ,-,l"roύ

ktva;tώJICIroς Πι;τάi.o...πωι,,, 0.00

Ανω:αι:αm:"'-"i"Ο'ι>vcι1ι>ηση"αι ψyu rψooτασίι:τςνφιστάμι:vo"!Χ\'τιιϋ.ημμιψι"ού

αχ:ώμαωςnoJJiov 0,00

) λνακαlασo:ι;νή"""""oiι,ηση και 'i>ya ΠιXlσtαΣΊuς νφιστάμ.;voν ανtιιtλημμ.,.,o;m;

αναxroματoς AII"I>io... Aιxβιiι'''''' 0.00

ατασκr;ιoή .,.ιάΥμαιος πι,οβατrovα Ν, ΈI\ι,ου( π." 9931554) 1.314.746,iS6

:tOMjxiτroσTI ΦιιάΥματος ΛΡΔΑΝΙΟΥ • ΚλΒΗΣΟΥ gI$O.4I1.00

ΣΥΝΟΛΟ3 4.127.375,03

146
nPOOΓITOCEL ΑΝΑΙΠΎΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΓIΛAlΣIO lIιΠAΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚJ-ΙΣ

ΔIAΣYNOPfAΚHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



Α.ΚΑΡΛΝΙΚΟΛΛΣ

(Συνέχεια)

I1ApAPnIMA

]

. Σ'ιΤΙ;:ΟΙΝΩΝΙΕ"

BEλlk.ooη ΕεΜΚ .... οδού Aλε!Jπo,l"ης-Λouφός (Π,Κ !'!Ι3152]) ]5:z6(ι454.~

"Πι>Κστόσισση βιΙτόιητας 0Οι:ιν ιXj, όξσvι:ι Β, Έβpou (Κό\J(φ(J-Ορμίlιισ-ΧlJΙΙδpdς-ΧελιδόYa) 1,109.611,1
Π,Κ 9931523

σ) Kό\Jσpσ-Opμilllo (ΠEνιdλoφoιj 0,0

) Xovδράς-Xιλιδ<'M:I (Χιλιδόνσ) ο,

1,) ΧιMipdς-Χελιδόιισ (Xa-,,"jράς -ΔοφτdΡα) 0,0

λτΙWση Ε.ο. Νο 2 KOΤOOKε~I,I Γέφυρας Μιγ, Ρέμστος (Π,Κ 9931717) 1.0S7.000,cx.

Επιχ/ση ιου Δ, Aλε!Jπo,l"ης V'o φΥο υποδομι'ις O'Γf" Πελdγιo Ν Έβρου π κ 9931727 2.495,621,3.

νώtλαση Ι;ιιψόρφroση UJζ N&wς & Λι>τιο:ής Εισόδοο - Γ~.., ΠJζ rιόλη;;: UJζ Ν.
938,363,D1

Ορ.:.στιιίδιι.; (ιι.ιc: 20J 15'.14)

ol00KΙ~I,I τριών γεφυρών οτι> Δ!\μο Opo;>to (π κ 2(31595) 646.996,5

8ελl!ωση ΕΟ ΝΟ2 ΕIι>ΟΟος Φερών μΙχ~ Χθ 2<-600 Tμ"ΊJo ΓΙQVρα(π.κ 2031602) 7.068,730,0

ΕΠΟΡχlακός δρόμος E~'IIIKDIJ - Aμπελdκιo • Λι:πιl,l (Π.κ.2031612) 1,452,702,Q{

"Π(ιλ/οιριώσεις ίpγou ΒελτΙωση ΕΟ ΝΟ2 Εlσοδοι;: Φερι.(Ν μt:φ Χθ 2-<;00 Τμrjμo ΓiΦUρα 100.000,Q{
Π.Κ 2000ΕΠ0310051)

"παλ/ι>τριώσεις Ιργοο ΒιλτΙωση ΕΟ ΝΟ2 Τμι'ιμα Αλ,ξιπολης - Aoυlpός 880,410.8

οιοσκωl,l δρόμου ΜικΜ Δc>ξιπdΡα - Kυπplνcιu Ν. Έβρo~ 939,105,

ΣΥΝΟΛΟ 3] 1'4~!IY4,~1

7. ΤΟ'ΥΡΙΣΜΟΣ -ΜΟΥΣΕΙΛ - Mvημ.ciα

νά&ιξη - αναστή,λωση συντήρηση Κάστρου Πυθιou (π.κ WJ156Q) 1.027.146,0

ποκοιdστοση K011VDμdγaζou Ι>10 Δ. Aλιξlπoλης (Π,Κ 2031613) 1.029,574,0

ρχOlολογ",Ις ιργσσlις αWττλOσης κω Aνdδειξης ορχοιολογιΚιό1ν χώρων Ν, Eβρou

ρχοιολογικοι χώρα Σ~oθράκηι;: (Π.Κ. 2031614) 1027.146,

χOlολογικές φyoσlες oνdπλαQ")ς ΚΟΙ Αwδειξης ορχοιo,l"σΥΙΚιό1ν Χώρων Ν Eβρou

AιJXUΙOλoyιKόo;~1X>ς M,:σημ!Jι.ίας - Zώvη:; (π.ο; 2031615 ) 733,675,0

ΣΥΝΟΛΟ 3.817.541,0

. EΚΠαι"δεuση

ροοθήκη oιθouσων8OU Δημ Σχ Aλιξlπoλης (π.Κ 2031627) 957414.

ρoσθι'J<η 3 OIθouσώνKOΙ Γuμνooτηρ/oo στο 20 Δημ Σχ. Αλ,ξιπολης $5(),ΟΟΟ.

010t!κιυ" βρεφσ.ιητΤΙOl\ΟΟ στσ~oo Δl,lμou ΟρισTloiδεις 440,205,4

OfOt!.'uI14Oυ ΝηΠΙOW>Υεlσυ ΔιδιιμΙ>IΙfχoυ 463.6~

α,οοκωl,l 9lθr.σισυ ΔημΟIΙΚDΙJ Σxι>l,lou ΑIιθι:Ιας 1. υ2ΙJ. ΟΟΨΧ

ΣΥΝΟΛΟ 45313Q2,6

Ο • ΥΓΕΙΑ • ΠΡΟΝΟ\λ

E.ιtWση .:τα",ι:ioς "'ι,ειΝl1ζ ψι ανWιtυ.:ης Β. ΕΒΡΟΥ Α.Ε γιο UJV ίδj.ooη ψι ).ατοιιι>Υία

μovιiδα.:." &ήθαα στoσιιiτι" στο Δ.I3ΥΣΣΑΣ 194.928,CX

Ειtιχ'οη εuιφ.:ίις φειovας >:UI αVΆΙΙ;ruξης Β. ΕΒΡΟΥ Α.Ε για UJV ίδι,ooηlα/Ι λι:ιtOOl>Υία
194.928,0

fΚ>V~"ΒοήΟααστο σιtίτι" στο Δ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Ειιιχ'ση ι:ταιι~ίαι;"'ι,ι:wας ια/ι αvιiιttυξης13. ΕI3ΡΟΥ ΑΕ γιο ιην iδρooη ια/ι λαιοιιιηίο 194.928,α
Iικw~" ΒοήΟεια στο σιtίτι" σw ΔΧίηΡΙΝΟΥ

ΠΡοοmΙΚΕΣ ΑΝΑΠΓΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑ1ΣΙΟ Μ1ΛΣ ΝΕΑΣ ΔιΑΙΤΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ
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(Συνέχεια)

ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ

J

J

J

ιχ/ση AvwtwE.w .ς Ετaφ'i:α/;:, Πφιφi~"'1ας Διδι>μotι;" "λ.E'YU1 τ/ν ί ,..ση ια/ι

Ι,ι>ιτoι,>γlα μoνάδaς~ Boή&tα στο σrιίτι" στο Δ.ΔιΔ ΥΜΟΤΕαΟΥ 240.937,00
,χ'ση λ.ναπWςuικήι; Εtwριιίας.Νέας. OρooτuiδUςλ.Eγια tην ίδρυδη 1α/t )"':ΙΤΟΙΨΥί"

"δαξ Boήθt:ιιι στο OIIίτ.~ στο Δ.OPEΣTlλΔAΣ 281.311,
ElIqιση ΔημotιΙCΉ; Eιtqιιίρησης Ανά:ιπΙ%ΤΡΑIλΝΟΥΠΟΛΗΣΥιI1τηv ίδρυση 0:....

q;,τοφΥΊU ιισνάδaι;" Βοή&ιαστο σπίτι" στο Δ.ΤΡλIΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 135.486,α

~Illση ΔηllOτιΙCΉςΕπqιιίρησηςλνWιτι{ηςΔ. ΟΡΦΕΑ'για τ/ν iδI>ool'l """ λ/,τοφΥiu

Ρσνάδας" Boήθεtαστo οιιίτ." στο Δ,ΟΡΦΕΑ 194.994,00
lΙιχ!ση Δημοτικής EιtΙXιιίρησης λ.νώπυξης ΣAll.fOθPAΚHtΎ!11 tην i/;ruσrι ",.. lι:ι.τικoγγiιι

jIOVιiδαξBoήθt:ιιιστο οιιίη" στο ΛΣAMOθP,\ΚJ-lΣ 171.259,0(

Eπ'l"σIl Δηιωuκής Ε>ιw;q'ησης Πολιτ.σηιιής λ'oot>ξηςΦq>ιUv για τ/ν δημισ'ΨΥία Κ~'VφΟ\)

ημιο<ψΥιιιήςλ1lαΣXΌλησης Π",&ιών 235.414,

ι;v:/ση '\'wπι{ιuκής Eτι;ιφι:iUς ΠειnιΡ':ΡΙΙιας Διδ"μοu:ίχο"Α-Ε yw: το.:ιryo

Iι&φOvηιtIαιroς Σταθ~" 292.801,61

«fσrι Δ.Ε.fL.\.Ο 'YU1 τ/ν ίδι,υση & u.oo"l'Yί11 Κέντρα/> ΔημΙOι,l,y,ocήc;λΙWΣΧΌλησης

rιιιδιιiw στο Δήμο Οι>οοτιάδας σt'1" """wxιi Π':'Ι'ΥΟΟ 207.oαJ.

~'X/ση Eιt'Xε~>ησης Πo}.,τιστιΙCΉς Ανά:ιπ,,% Δήμου Αλι:ξ!Iιο).ηςΥια τ/" λειto"l,γίιι ΚΔΑΠ

)~;ξIItO).ηι; 285.oαJ,

Eιtιχlση AVIDIwl:wΙCΉς Εωψε,αι;: Ν,;αι;: Oι'εστιάδαc Α.Ε Ύα/ τ/" ίδιlOOll Οα/Ι λατουι>Υία νέας

Ρομής "ΚΔΑΠ ΜΕΑ" στο Δ.ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ 365.oαJ.α

ΣΥΝΟΛΟ 10 2.993.9!ι6,ω

11. )"ΔΡΕ)"ΣΗ.λΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Σ",-δt;ση ιrιtiYfoύ αιωθάρτων το" οικισμού 111 ΟΕΙ;: "" το Ι;:~νψ,1i:ό Δ,κτοο A..αOάι>τιw
ρ.....στιάδας (11. ... 9931726) 252.338,51

νuιωτ.δtκτ. υδl~ πόλης Οι><>στιάδιις (VΔΙ":υσt] πειl\Ol. 2) 11. ... 203 16.36 805.884.5-

'χ/ση της ΔΕΥλ A~lηςΎtατα 6jιγα "ποδομής στην ΠιιλαΥία Ν, EI-'ιIOl> 365.832,91:

Eιt'x!ση της ΔΕΙ"Α Σουφλόο" Ύα/ tην ι:.δι>ι:OOIl Σουφλίου 619.294.4(

ΣγΝΟΛΟ Ι Ι 2.1)43.330,42

λΜΕΙΟ Σ'{Νοχω; 21)00.21)1)6

Aιιo;(t:t,;,oση ..w ΒΙΚ Σουφλίου (τε 933251)2) Π.Κ 2031502 440.518,α

1!OX~I';00Il "αι ΒΙΚ Δtδ....οn:iχo" (τε 93325(6) Π.Κ 2Ο3150Ι; 1.C66.oαJ.

ΣγΝΟΛ' I.S06.SIMI

ΓΕΝΙΚΟΣΎΝΟΛΟ 69.934.124,43

Πηγη: Δινση Τεχνικων Υπηρεσιων Ν.Δ. Εβρου

nPαJffiIΚEL ΑΝΑffiΎΞΙ-ΙΣ ΤΟΎ Ν:ΕΒΡΟΎ ΣΤΟ Γ!ΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΛΣ ~ΛΠEPIΦEPEIAKI Σ
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1
]

Ι

]

Ι

Ι

J

J

J
ι

Πίνακας:? Έογα εκτελούιιενα στο νοιιό Έ300υ (30 κ.π.Σ.)

ΑΙΑ Τίτλος ΈΡΎου:
Προϋπολογισμός Συμβατικό Απορρόφι,σι,

μελiτης ποσό έως σήμερα

Ι ΚΤΙΡΙΑΚΑ

1.0
Κατασκευή40υ Νηπιαγωγείου

463683,1){ 328.03255 ]03.891,46
Διδυμοτείχου

Προσθήκη 3ων Αιθουσών και

1.β Γυμναστηρίου στο 20 Δημοτικό 660000,1){ 458.2] 751 152,217,42

Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Προσθήκη Αιθουσών στο 80
957.414,261.γ Δημοτικό Σχολείο 1.467.351,43 902,913,03

Αλεξανδρούπολης

1.δ
Κατασκευή 9·θέσιου Δημοτικού

2.000.000,1){ 1.372.489,00 O,OC
Σχολείου Ανθειας

Προσθήκη 6 Αιθουσών και

2.600.000,1){1.ε Γυμναστηρίου στ02
0

Δημοτικό 1.912.959,28 O,OC
Σχολείο Ορεστιάδας

1.σ,
Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου

2.060.000,OC 1,051.464,47 O,OC
Διδυμοτείχου

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι: 9.261.034.43 6.080.577,07 Ι 159.021,91

2. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

2.a
Αποπεράτωση Φράγματος

880.41 Ι,Ο( 607483,60 O,OC
Αρδανίου - Καβήσου

2β Φράγμα Προβατώνα - Ν. Έβρου 2.3.47.762,0( 1.314.746,86 130000,00

Πηγη: Δινση Τεχνικων Υπηρεσιων Ν.Δ. Εβρου
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟι\ΑΣ ΠΛΡΛΡΠΙΜΑ

ΠηΥη·www.dιe.gον.tr

Πίνακας 8.AνδριανoUπoλη: City and village population. area and density (Ι 990)

Distr"icts TotaI City centeI" Sub-distI"icts
Μ•• (km2)

PopuIatίon

and villaJιe density
Tutal 404.59 210.421 194.178 6.276 64
DiSΙrict ccnlcr 124.361 102.345 22.016 1.142 109
Ό<Ζ 12.700 3.509 9191 458 28
Ηaνsa 27.900 9.237 18.66 545 51
ι ,;11111 36.122 9.21 26.910 753 48

can 71.13 4065 30.47 1.08 65
alapa3a 11.297 1.248 10.04 554 20

Mcric 25.896 5.021 20.875 448 58
SuIooglu 11.634 4.45 7.182 63 185
UZWlkopru 83.55 34.741 48.815 1.226 68.

Πίνακας 9.ΑνδριανοUπολη:ΡΟΡuJatίοn by economic activity. Ι 990 (Ι)

ΠηΥη. www.dIe.gov.tr

Population Tur"key MaI"maI"a EdiI"ne
!Τοι.1 23.381.893 5.292.64 218.788
lAgriculture. hunting, forestry. and fishing 12.547.791 1.529.10 130.797
Mining and quarrying 130.823 21.09 2.066
Manufacturin~ 2.781.717 1.249.30 ]4.521
EIectricity. gas and water 80324 18.087 385

onstruction 1.184.242 370.44( 6.71 ]
ΙWhoJesale and retail trade, restaurants and hoteJs 1.854.301 691.632 13896

ransDortation. communication and stora2e 775.42 250.594 5.720
Financing. insurance. reaJ estate. and business serνices 541.74 228.47 3.365
Communitγ, social. and personeJ serνices 3.344.033 873.695 40.491
Other activities 141.483 60.210 836.

(Ι) Πληθυσμός Ι 2 χρονών και άνω

Πίνακας 10 ΑνδριανοUπολη'Grοss domestic product by districts (εκατ Τ Λ)

DistI'icts 1994 1995
GDP.t

ShaI"e ίπ GOP
ShaI'e of GDP.t

Shar"e ίο GDP ShaI"e of
puI"chaseI' ofTuI'key (0.10)

distr"icts ίο pur"chaseI'
ofTuI"key(%) distI"icts ίο

pI'ices ΡΙΌvίnce (%) pr"ices 'PI"ovioce Ι Ο/ο}

Total 25.935.650 0.67 100.00 1.064.91 0.66 100.00
District center 11.485.88 0.30 44.29 22.198.694 0.29 43.47
Enez 808.26 0.0 3.12 1.858938 0.02 3.64
Havsa 1.368.461 0.04 5.28 2.994.159 0.04 5.85
jpsaJa 1 959732 0.05 7.56 3.016.264 0.04 5.91
Kesan 3.100.442 0.08 11.95 7.060.505 O.O~ 13.83

]50
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ΛΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΡΠΙΜΑ

J
Ι

!
J

Ι

J

J

j

:Lalapasa 782.918 0.02 3.02 1.286.508 0.02 2.52
Meric 1.572.866 0.04 6.06 1.849.924 0.02 3.62
SuIeogIu 398.30ε 0.01 1.54 997.417 0.01 1.9
Uzunkopru 4.458.781 0.12 17.19 9.802.509 0.13 19.20

ΠηΥη: www.dIe.gov.tr

Πίνακας: Ι 1.Ανδριανούπολη:Grοss domestic product by kind οΓeconomic activity (J 997)
Α: Αξία( εκατ.ΤΑ), Β: Μερίδιο(%), Γ: Βαθμός ανάπτυόη, (%)

Kind οΙ economic actΊVity
Αι curι-ent nrices Αι constant prices (1987)

Turkev Marmara Edirne Turkev MaI'mara Edirne
Α 4.170.001.098 565.707.407 55.015.92 14.927.152 2.024.549 169.417

Ι. AgricuIture Β 14.5 5.2 26.3 13.3 4.7 26.5
C 67.5 33.& 96. -2.3 -15.2 1.3
Α 7.293.185.637 3.696.988.560 32.926.743 <02.&35.3&3 17.013.Q47 123.155

· Industry Β 25.3 33.& 15. 29.2 39.( 19.
C 96.2 101.4 169. 10.4 12.8 45.5
Α 1.743.240.438 607.483.160 11 235 624 6.511.043 2.387.070 45.788

3. Construction Β 6.0 5.6 5.4 5.8 5. 7.2
C 103.2 94 68.7 5.0 12.9 -0.5
Λ 5.985.402.274 2.597.844.227 31.119.711 5.024.39( 9.334.1 Ι 7 122.45

4. Wholesale and retaiI trade Β 20.8 23.7 14. 22.2 21.7 19.1
C 98.0 109.5 91.4 11.7 13.7 &.5

· Transportation and
Λ 4.018.612.581 1.448.607.979 27.284.4 1714.485.052 5.144.363 101.118
Β 13.9 13.2 13.0 12.9 12 15.8communication
C 107.0 103.2 110.9 7.6 5.4 8.9
Λ 1.474.426.187 688.310.644 18.416.268 2.572.915 1.5 78.645 25.31

6. FinanciaI institutions Β 5. Ι 6.3 8.8 2.3 3.7 4.
C 10 1.3 96.4 98. 3.9 1.
Λ &50.33 Ι 600 337.915.569 2.807.21 5.474.616 1.854.185 28.74

7. Ownership οΙ dweIlinas Β 2.9 3.1 1.3 4.9 4.3 4.5
C 92.0 97.8 97. 2.3 1. 1.
Λ 1.067.451.336 531.829.281 5.904.057 2.564.436 1.242.64C 10.46

· Business and personaI services Β 3.7 4.9 2.8 2.3 2. 1.
C 92.7 94 97.3 6.9 7.8 4.0
Λ 1.3 71.710.000 606.705.708 3.723.337 2112809 1.452.99 41.45

19. (Less) lmputed bank serνices Β 4.8 5.5 1.8 1.9 3.4 6.5
C 93.4 43.9 -66.3 1.9 4.3 -ο.

10. Sectoral total (1-9) Λ 25.230.941.151 9.867.98J.J 19 18.098.62 102.282 39.12.624 584.99
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Α,ΚΑΙ'ΛΝ ΚΟΑΑΣ ΠΑΡΑΡΠ-ΙΜΛ

(ΣυνέΧΕια)

1
J

]

Β 87.5 90.2 86.4 90. 91.11 91.4
c 93.4 101.5 129. 7.4 9.S 11.4
Α 2.579.909.797 588.392.813 25.148.083 .472.88 1.172.3 36.36

11. Govemment serνices Β 8.9 5.4 12.( 4.0 2. 5.
C 108.3 107.1 110. 0.1 -1. -6.1
Α 53.020.894 21 83705 78.534 390.055 45.24 61

2. Priνate ποπ profrt institutίons Β Ο. 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1
C 96.9 68.! 106.1 1.0 3. 7.9

13. TotaI (10·12) Α 27.863.871.842 10.478.210.991 206.213.246 107.145 40.343.17 621.979

Β 96.6 95.8 98.5 95.1 93. 97.
C 94.7 101.7 127. 7.0 9.1 10.2
Α 972.011.293 464.009.770 3.155.0525486.07 2.618.89 17.80

14. Import dutίes Β 3. 4.2 1.5 4.9 6.1 2.8
C 112. 114.4 97.9 18.3 19. 10.

15. GDP ίη purchasers Ρήces
Α 28.835.883.135 10.942.220.761 209.368.29 112.631 42.962.071 639.78613+14)
Β 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 1OO.C
C 95. 102. 126.7 7. 9. 10.

ΠηΎη: www.dIe.gov.tr

Πίνακας 12 Τουρκία' GDP bysector(atcurrentprices %)

1995 1996 1997 1998 1999

~RlCULTURE 16.4 18.0 ΙΗ Ι 6. Ι 14.3
DUSTRY 24. 22. 25.5 21.8 2 1.8

ERVlCES 59.4 59.8 58.7 62. Ι 63.9

GDP(facιor cost) 100.C 100. 100.0 100.0 100.0
ΠηΎη. www.turkIshembassy.org

. δ' )(Β. Ι d'. Μ' Ε13 Τπινακας: ουρκια: οιη conomIc n Icators ασικοι 011(ονομΙΚΟ1 Ε1I(ΤΕζ!

1995 1996 1997 1998 1999
GNP ($ million) 169.050 180.769 Ι 88.49 Ι 206.279 185.136

Real GNP Growth Rate 8.0 7. Ι 8.3 3. -6.4

Agriculture 1.4 4.7 -2.2 9.3 -5.2

ndustry 10.2 6.2 10.4 2.Ι -5.5

:)erνices 5.3 7. 6.7 2.8 -4.8

er Capita tncome (11S$) 2.75 2.90 3.080 3.25 2.878
ΟΜ Exchange Rate (Annual 32 106.4 54207.0 87862.39 Ι4 228
verage) 782.7 938.5

US $ Exchange Rate 45923. Ι 3 817Ι7.69 Ι5 26 42
Annual avera~e) 982.50 232.98 088.83

]

Ι

Ι

ΠηΎη. www.turkIshembassy.org
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Α.κΑΡΑΝIΚΟΛΑΣ

Τα 53 προγράμματα INTERREG 111 Α
για την εξαετία 2000-2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1

!

j'~..
",j., • ...

'" ι.ι. ... ..

1. ΦlλσνδΙσ-Ρωσίσ

2. Φιλσνδίσ-ΕΕ

3. Φιλσνδίσ-Σουηδία

4. Φιλσνδίo-Σoυηδiσ

5. Φιλσνδίο-Ρωσίσ

6. ΣoυηδIσ-Noρβηγicι

7. ΦιλσνδΙo-Σoυηδio-Noρβηγίo-Pωσlσ

8. Σουηδία- Δανία

9. Γερμανία-Δανία

10.Γερμσνlo-Δσνiσ

11.Γερμσνlσ-Δσvicι

12.Μ.ΒΡετovίσ-lρλovδίσ

13.Μ.ΒΡΗσνΙα-Ιρλσνδίσ

14.ΓερμσνΙσ-ΟλλσνδΙσ

15.Γερμσνίσ-Ολλσνδίσ

1β.Ολλσνδίσ-Βέλγlο

17.ΓερμσνΙσ-Ολλσνδίσ-Βέλγlο

18.Btλγlο-ΓσλλΙο-Λοuξεμβουργο

19.ΓερμσνΙσ-Βέλγιο-Λουξεμβούρvο

20.Btλγlο-Γσλλlα

21.Γσλλio-M.Bpετσνίσ

22.ΓερμσνΙσ-Γσλλίσ

23.ΓερμσνΙσ-Γ oλλio-Eλβετlo

24.ΓερμσνIσ-Γσλλicι

25.Γερμσνίσ-ΠολωνΙσ

26.ΓερμσνΙσ-Πολωνίσ

27.ΓερμσνΙσ-ΠολωνΙσ

28.Γερμσνίσ- Τσεχίο

29.ΓερμσνΙσ-Τσεχ ίσ

30.ΓερμσνΙσ-ΑυΟ1ρίσ

31.Γερμσνίσ-Αυσφίσ-Ελβετίσ

32.Aυσrρίσ- Τσεχίσ

33.Aυσrρίσ- Σλoβσκicι

34.Aυσrρίσ-Oυγγσρiσ

3S.AuσrpkJ-HoβNio

36.lτσλIσ-Aυσrρίσ

37.lτσλίσ-Σλoβενiσ

38.lτσλίσ-Ελβε"σ

39.Γσλλίσ-lτσλίσ (Άλπεις)

40.Γσλλίσ-Ελβι:τίσ

41.Γσλλίσ-lτσλίσ

42.Ισπσνίσ-Γσλλicι

43.Ισπσνίσ-Πορτογσλίσ

44.Ισπσνίσ-Μαρόκο

4S.M.BpεTaνio-MopόKO

46.Ι,σλίσ-8σλκάνlCl

47.Ι'σλicι-Aλβσνiσ

48.Ελλάδσ-l,σλίσ

49.Eλλάδα-AλΒΣVίσ

50.Ελλάδα-FVRQΜ

51.Eλλάδσ-Boυλγσρicι

52.Ελλάδσ-Κύπρος

53.Ελλάδα-Τoυριι:Jσ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ΕυρωπαϊΚ1Ί Επιτροπή (2002)
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Α.ΚΛΡΛΝΙΚΟΛΛΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χάρτης 2: Διευρωπαϊκά οδικά δίιcroα στα νότια Βαλκάνια
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Πηγή: Χωροταξu<ό σχέδιο Περιφέρειας Α.Μ.-θ.( Ι 998)
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΑΑΣ

Χάρτη 3: Το οδικό δίκτυο του νομού Έβ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Πηγή: Ιδία επεξεΡΥασία

ΠΛΡΑΡ1ΉΜΑ
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασίααπό www.encarιa.msn.com
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Πηγή: Ιδία επεξεργασίααπό www.encarιa.msn.com
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Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠAPAPlΉMA
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INTRODUCTION

Τhe Black Sea E~onomlι;: Cooperation (E>SfC) enters the new millennlum wlth (οnsldι!rableprogress ach'evetJ ίπ m""-;I<
e(οnοmί(; (oopcration ίπ the reglon. ιι has become a key Instrument ΙΙΙ the οηιιοίΠιι process of reg;onalization ΟΙ ιοο 81a·
ar('a and ρlιιγς <ιπ Important role ίη Ils developmenl and formation of common Intere5ts al1d valucs.

The esec hils been aDle ΙΟ dellne miJjor 'i!ools. obtain ίπιcrnatlοnal recοgnlΙίοn <ι:!> a dynamic Γeo;ιιoIIόIl ίnιtίatίνe wilh well
developed Intergovemmental, Inlerρar1iameΠlary, bι,.ιsiness, t>ankir>ςi and acooemic dίmensions. 6γ launchlng collιlborati

sphercs οι common ;nterest, Ιhe BSEC has Ρrονed ΤΟ be a U5('lul Ionιm Ιot a broad muω-cultural dlalogue ΟΙΙ νόΙΓίου:!> Is~

economlι;: cooper"tion.

W;th tl1e ('ηιιΥ ;nto force of ,ts Ch"rter, ΓδΙ;ΙΙΟ(l by Ihe parl,aπtentsot οιll eleνen Member 5lates. the B5ΕC was transforrr
1999 into a rί'O,onlll econom1c organi1i1Tion with Jegal identit:v οη the internalional s.ce<fe.

Aι;tς ntιy·ΙOurth Sf!$siorι ι .... O<:tOl)er 1999 ΙΜ General Assembly of tl1e Vntte6 Nat,ons ilooρtetJ by conSe<1SUS the reSOΙut

whi(h the internδtlonalcommunity IIΓanted tl1e ΟΓΙΙδΙΙΙΖδιίο" ot Ihe βSff: observer ςΙδΙυς. At its fιl'ty-tirth session tl1e G!
Assembly 9i!1vc lIΠ im~tuS 10 the cooρer;ι!ionbe!ween Ihι! BSΕC and the unIted ΝδtlOης by passin" a new resolullon 1m.
Ihe Secretary General οι the Un,te(l Nat;ons "s well <ι:!> Ihe spe.:iaWzed agencIes, other'ori)ilnizatιons and programs οΙ thr
υIIίIeιJ NatioM 10 hOld (Onsultllt;onS wllh BSEC and ιο ίπίιίllΙι' JoInt proo;ιΓIIΓT15 ριιιΙοιίπίΠιιιο Ihe fίek1s οι ,Qmmon intel1!SI
bolh ΟΙΟδπίΖοιΙioπς. ΤlιυS esec Joined the lamily οΙ internat;onal or'i!anizations as lIΙΙ eQuat pδrtn<:!r er>gi!lging the reqion
'I05e1y όπ Ihe process ot interdependence and globllliuιtion.

!π the years ιο come. the signillι;anceοι the BSEC region lπ ....orld ΡOliIics and In <ιπ increasingly 'i!lobal e<:onomy will ψο
considerably due ιο its geo·s\ratl!9lc localion and slze • 20 m'lllQn square kIΙOmeters;1ρQί:lu'~tion οΙ 340 milllons; rich ΓIlI

partlι:ula,ly hydroι:arbon resources wh;ch 'epresent δ slgnIfkant percentage of world dePO$I!S ΟΙ nalUral 9iJs, αJill and οί

human capitiJl ρotentialls equalty impressi~ Witlι a well·edueated and \rained tabor torce. New "eoρotitic,:!1 slruclUres a
l)eI'"'O created In \he ,egion and III~I IηrιuιιηζI" the rcgio'1al comm\lnitγ'S I,ιe. New Γntemallanal players seek to strengthel
I)rcsence <ιπό Influence Ιπ (Μ! ιeo;ιloπ.

Α maJority ΟΙ BSEC Member States <lre racin'i! the difficult consecιuences οΙ a protracted IΓllΠςίlίoπ to a market eι:onomy
6emocr.ιCY, as Ihe whole rC(l;oπ unde'9~ a PiI'nftJl and mulliple process ΟΙ transformatΙOn and restructuring. Thc οίΙΓ'ι'όΙ

charllcterized by grelll diverslty Ιπ Ihe leνels ΟΙ ΠδΙΙΟΙΙοίΙl economic development, pace οι economIc growth, ln etflnjc 9ro.
culturcs. religΙOns. It IS al50 facing ,nlernlltiQnal terror1sm, extremIsm. a'i!'i!ress1ve separatismO, organized crlme <ιπό dru
trarflcking, Unresolved local αJnflicts Un!!ermine Ihe poli!rcal. eoonomic and soc;al fab";c οι the reqlon an!! complica!e Ιh,

process οΙ multilateral e{:Of\omic cooper"tion.

Τhe BSEC counιries, wh;le actin'i! tor tl\e !!evelopmenl οι thelr mult;latNal cooρeΓόIΙίoη lIΠd 6espile subsI"ntial PΓOgre5S
achleved In many 1lelds. ar<! "150 ΙυlΙΥ aware οι Ine dlfflculties wllh whk:h the-y "re oonfronted <ιΙ !he present time, t.e,:

• shortaςιe οι flnancl&l resources and faiture 10 attract signilkiιnt Investments from aDrood Iιamper Ιhe partkiρat,c

IlIe 65EC Member Stat(>S ίΠ jo;nt proQrams lInd proJects of cooρeralion;

• a lack οι COherent definition οι aims, p,iorlties and 10nQ·term ίssues;
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• ~ d,saep<ιncγ between It>e proclalrned obJeetives and tf1e degree οι ίmρlementalίοn ot ρJOJccts <I(Ioρted under ΙL

BSEC ..egis;

• 101'0' eft'iclency ίΙ) implcrnenting δdοριed resOΙuιionsand decJslons, and ab..ence οΙ a m~hanlsm rcsponsible Ιοι

mοnίtοήng thelr comρlίan~e by the apρrOpriale natlonal aulhor,tles;

• Insufficienl cOOrdir\illion iι1 impOr1ant pbrts οΙ IΓle OrganIzation:

• ιοο much Dureaucracy.

Therefore the ΙιιΙυιι! transforτnlltionοΙ Ihe B5EC Into 11 dynan"c reglonal economlc or\lanl1llt10n requlres e new 5en~ οΓ

""rtnership. bit5ed Οη trust "ηα contίdence<ΙΜ 11 hlgller leveJ οΙ ροlιτίcΖΙI and cconomic coll3Doratlon.

τhe ι:hllllenges which ΒSEC Member Stlltes encounler, and the alfΓlcu1tlesaffeetlng lhe mullllaterlll pnxess c"nnot Μ
'.iUccessfullY dealt ""lΙΓl οπ a counlry-to·country basis. They urqenllv need concerted actiOns by 1111 members ofthe BSEC
community.

RecOQnIzIng 111;$ cmergln.. sltuaflon, the Heilds or State Οι Governmenl οΙ Ihe BSEC McmDer Stlltel empll8sized ΒΙ Ihelr
Summil ίΙ) Yall<1 ίη June 1998 Ihe need /or a new BSEC economic agenda. ThiS imρortant aeclsion ""ιιι taken w;th a cll\δ

understllnd!ng Ihιl! Ihe task οι tlle BSEC Ιη the new mlllennlum should be το glv@ life \0 (iιι! Ideals, whi(:h weΓe formulat'
ιι;:ιρr<ινeα ιιι Ιiιι! ~IηηlπoοΙ Ιiιι! 1990's' 10 lum ttιe commOn Inlerests Into cOO1mon achievements.

τιι.. Cherter οι the ΒSEC equlps the Member States wll11 11 dOOJment ο( histork 5igniflCance. conlainlng basic <,10lI15:. ΡΓlιι

end ..greed arees ΟΙ multllaterlll collat>oration. lη addl\lon Ιο repreιenling the leι)ιιl ,}nd institutoonlll ΙΙ<l515 οΙ the Organiz

Those of Its proνislonS related 10 Ihe economk dlmenslon οι ιιι.. B5EC, I'Iδmely: ennιιnclng mutually advantageous ecO(lo
cooperatoon; shaήr\g a common νί5ίon οΙ their reglonal (;Q()ρer"tlon 115 e ρaM οΙ IlIe inleι,ιratlon process Ιπ Europe;
encourllglng a nlf;ιher degree οΙ InlegratiOf\ οι lhe MemtIer States ίηιο tl\e W()Γlα economy; improvir\g Ihe Dusiness
envlronment and promotlng IndIvΙCΙUiIl δηα collect,νe inll;atlveι by er.lerprlse5 αίι~ly InνolνH Ιn the ρroceιs οΙ econOl11
cooρeratίOn; la1<Jng ίπΙο accoIInt Ihe sρecli'l(; economk: conditίons and interesιs οΙ IIι~ Memt>er Stllles InrOlved, eιι..
represenl ίπ th<1Ir enllreιy a sel 01' important guldιelir>es fur further oonsQlidatlOf\ οΙ the B5EC proce5s 'or Its medium terr
de~IOρrnent. Tl>ey serve as a Daslι for a brood dlalogue, development <IΠι;l reallzatlon οΙ jolnl projects <ιηα programs.

Το be "latIle <ιΟΟ ~>fteetive ί ... suPΡOMing the Member Sleus 10 grapple .. '11> central issues whlch the BSEC wlll face Ιη tll!
to come, ιιι~ new eoonornk a.oenda ίs Ιοωslπιι ιιι.. IIttenIlon οΙ ΙΜ slates οη the necd ιο λOZIρt IΠι' BSEC 10 a worlcl οι Γ.

change, stimul"tlng I!COnomlc <Jrow\h and lnnoνatlon, crealin9 employment, and ΟΟίιdίΠ9 synergles IImon9 thf!m.

The core of the new BSEC economic agenda ί5 a oollectlνe reιult-focused slrate9Y oriented towards allalnlng tne proclai
BSEC 90&15. 1I oontaIns Jointly eIlll>Oraled IInd achievable prlorltIes II~ mell'.iU~, <'Ilmed al tf1e dynllmlzllllon οΙ the BS;
IJroce550. Ί1Ie agenda eQulpS τη.. BSEC Member Slates wilh a clear and (orward·looklng apρroacll <'Ιηα agreed ΡOII6es "''''
hίllh~ghlI Il>e need I'σr the lιαορΙΙοn οι a reg;onaI striItegv ΙΟΓ sustlllnable deV@lορmeηl. ,denllfyinςι re<;llonal. n<'l11Q11111 <ιη

sto:lorilll compacatIve advantages.

11'1 charllng the tulure road 01'. tf1e BSEc. it$ Member SIIItes reIterate Iheir readiness το cstablΌSh 11 '~ι! coll/lborlllion ..ιίl

Eυroρeιι... υη,QI1 and Jolr.lly forge \Πι' Black Sea dimension of ιπ~ ευ.

With due reα>gnltlon οι wrrent trends, "rιd e)peCted chllllen9e5 and oppartunllleι In the region "nd I)round όι ΙΙΙΙ! meln
100 new <ιςιend.:ι;5 ω strenςιth~n, Ihrough a pΓoJect bllsed apP"'ilch, oollabor(llkm 11'1 the e~ISlin9 fields Md e)panι!ir\g It
new ones. Τπυι ρroνΙιΙίπιι bett·er eωnomk IntegrallOn οΙ ίιs memt>er5 /1$ (11'1 Imρortanl prerequIsIte for IΜι! IncΙUslon οΙ τ~

BSEC. r"'glon ιn a broiIder Eu,opean economlc space.

ΤΠι! implementation οΙ ΙΙΙι> ne" economic agen.da Ihrou9h collec:tlve IIctivllies and eIΓorts ",ίll contrfbule ιο 11 more dynar
sustalnllble oeνelopment οι each mernber 5tate, <ιηό or the re<;Jlon ιις a whole, 10 tl>e prornOl;on οΙ oemocr;JCy, humιιn Γί

the ",Ie or I~.. and ι!νil society, "nd t<.> 11>ι! ",iιler Qoals οΙ Eurapelln fn'C9rllllon iInd s!iIbiliIY·

Ι. Ac:c:eleration of Effective muItiIatenιιI economic cooperation and attainment of sustaina~
development

Ta1<ing into con5,der"ti"" nιιtlDnlll plllns and pfOQriIms οΙ I'ΟΟ5'Τlon 10 /Ι mllrket econQmy, which <ΙΓι! Φ.. ι1irect resροns1t

the approprlate n(ll,onal ilutl>oritle5 οι Member States, the BSEC Organlziιtlon and ;ts mul111111era1 comρonents iιηα

"IeCh..nlsms are well PIIICe<! ΙΟ assist: thern ίn oe<lllng more eff«lively wlth such a range οΙ lssues ..πα In δρplγlΠII usetul
e:φer>ence οΙ OIher re<jlonιιl and subre;ιional organizatlons ιο ΙΓι! I~ifl(.iιy οΓ ΙΠΙ! reqίOn "nd counlήes

Α 1<ey objcctlve ΟΙ ΙιΜ BSEC 15 10 deνclop 11 Γe9ίOnal Str/llegy. ΤΠό$ stra~y sl>oυld I\ίgl,l,ght τ~ comparlltlve θdvllntllQe,

Ihe ιeςιίοη, ρήοήlΥ seι:IOΓS for inVfllments, !Πι! COSI and benefits of reglonal cooρeration IInd the economiι; role οΓ tf1e"
ίπ the ~onte.t οΙ tlle w,def EUrw>e"n eωnomy.

Compllring .. ilh tlle beQinnlng οΙ the nlnet1e5 wr">en IlΙe es.eC process was lau<ld1'ed, eronomic recovery 15 gr"duό/llly gall
momentu,n in the m"Jority οΙ BSeC Member SI<1tes, Invest:ment COΓldotiOnS are bef:.omlnςι more fllvorable, 'n"lItl"" IΙ dro
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51ίll. tht lICCtlerιιtionοΙ tht ρroc('!;s ΟΙ 1,,,,lISItlon 10 <Ι socilIll~ Ol,enIed mal'1<.et economy, based οη falr compclilιon prJnc
"'$ a neressilry ptccondltion ΙΟΓ tht successful suSΙalnable development Ιη ΙΜ Black 5elI reoion, Increilsed emploγment.

ΙΜ promotion οι ςociΙΙI cOIΊ~ςιoη, rem<ιins ",mong the m~or BSEC prlorities.

Concerted Actions for fconomic fxpansion οΙ the B5EC Member 5tates

ΤΙΊ!.' esec multllateralloπnilt,alllts me(hanlsms ιιηιι rellIted boclies "re Inslrucfed hereby 10 ωntrJbute by Ihe mosl efll
mean$ ιο en$ure \ne ",tt"Inmenl of these prJorrties by ΙΙΊ!.' lOllowIOlq:

• pΓ'QffiOllng the adopoon of sσund m",e,o('(;onomic reforms, Ihc est",Dlishmenf ΟΙ strong iInd resJlient IlnιιncIlIl sys
ΙΙΊι.' adilPtat"", ο, exisι.Ing <-"conomic ίπςιίιυlioπς towards Ihe milrk~ economy;

• encourilglng suoρort lor niιΙlοηιιl stlltιlllI",llon ",nd deνelopmenl progrIIms;

• deregullltIng ΟΙ pιoduct arod 5er~ice mιιrkels, and improving (ιιρIΙ"'1 m"'rkets, whICh represent ke~ eJements Ιη ιι

process οΙ eeonomlc reform <ιηο Iranslt,oπ;

• promotlng the wldespreild l.ISe οΙ new lechnologies <ις a WilY ΟΙ strcngthenlng competitiver\eS5 "nd ove'lIll growt
ΙΙΊι' ecorιomy ;

• encouraglng the e><ehange οΙ eCDnomlc experts IImon9 the "1emt>e' 5tilw ίιι Ιt\oe lorm of tecnnicallIssisιance.

ΟΠ!.' οΙ the major shOrtCOmlnlls οι ΙΙΊ!.' BSEC multllιιιeral p,ocess ίς δ lack ΟΙ suffιc;ent collatlOrlIlίon iIt ΙΙΊΕ! level οΙ the Μ
IIuthorIties d;rectly responsible ΙΟΓ the economies ΟΙ their stiltes.

]η o,der to orQilnize ΙΙΊι' Irilmework and elaooΓilte a Ιοnll-rιιnιιe pro\lrθιT1 οΙ multliiIfe,lIl economic cOOperiltion under Ihe
acg!s whi~11 (ουια effeι::tively ςυΡΡlemeπt cooρerllιt1ve IIιCIlνlll~ οη '" bil"'teral basls the θ5Κ ςΙΊουlα ο,ιιιιηίΖι' meetlngs ο

mIn'sters οΙ n"lIOn,,' cconomie's ΟΙ IlΊe f'\ember 5tates Ιο ιIiscuss ΙΜΕ! entlre complex οΙ economlc δπα τrιια!.' Issues. Μα
undertlI~e concerted lIctions lor tnhιιncinll Ihe eΠe~tlveness οι Ιhe BSEC.

Α breilktl1n:>ugh ίη thoese ιιΙΚΙ other relevilnt fields wII en"ble ΙΜ!.' ΠδΙionιιl economics (ο keep υΡ with the flI$1 develOρmc

oιher I'@oόι:ms, "πα (ο m~t the conse<ιueπcesοΙ enh.anced compctitlon ίη tIΊe Eυropeιιη lInd world markeΙS.

Project Based Approach

CοοΡcr;;ιtlon ΙΙΊΓουιιΙΊ ιIevelopment progrιιms <ιηα projects of common interCSt between ΒSK PIIιrtkip<ιtlng Sιaιes snQUld
ΙΜΕ! engιnc ιIr1ving the BSEC towaros enhanclng ίις <olε ιιπιι Influence Ιπ the reglon.

Prlor1ty ςhOυlα bt lIiνeη ΙΟ IOίn( projects ln IIΊ~ seeto's ΟΙ econom~. whlch will brinll ίη tanq;ble benefits lInd ilt the sar
time ςIlmυlcιτ!.' InternlIl 'eforms and inte<;ιration αl nalίonal oconomies ίπ tne reglon withln ΙΙΊΕ! overδllln(ernιιtlonalιIίνjςί.

I<ιbo,. Tht role ΟΙ ΙΙΙ!.' BSTDB ίπ finllnclng such prOje<:ts <ιnd IIιttrlIclίng Ιnvesιmeπts lrom outslde {ΙΊ!.' relllon ΙΥίll be par\ie,
ImPOr~nt.

The ΘSEC sllould IlIcllitilte economίcdevelopmenf Ιπ the re\lian by melIns οΙ:

<ι) implemenflItlon of regioniIl or trIIns·relllonIII projeets thllt ccιul(j IIreatly ccιntrlbute10 the success οΙ

economlc reforms IIιnd democrlIlΊC translormaticιn;

11) cancenlratlon ΡΓίmδΓ11γ οπ aet,Qns, Pfoqrilms and joint proJeclS, whicIΊ (ουια tιe lIocomplisl1ed In a
pred,ctlIble time frame;

c) IIιCceleraotlonof Ihe I'<ιnς'Ιίcιn from the stClQe of feasibility studies ιο prOJect Implemenlatlon;

d) development ilnd improvemefIl ΟΙ ΙΙΊ!.' mechlInism οΙ country·coordln;!lΙO's. ;!IS wcll as oIher coordinlIlίon

ITIecMIIιςmς ιη relev",nt areas οΙ relllonal ωoperalίon;

e) encourιIgementΟΙ trcιns-'oorder<:OOperiltion. IIimlng δΙ proj~ts and progrilms of Ιnteresι /or LOC,,"1
coIllmunitles lInd <lQleed υροη by the Member 5tates cοnα!med.

ProJect el"'OO'lIlίon ιιηιΙ ριomcιtIon would be of crucIlIl ίmΡο'Ιiιnce lor ΙΙΊι! ωηsοlόιΙιιΙόοπ lIrod future develoρment of Ihe
O<9"ni,<lI,on. espcciilllY οΙ such proJeets, whlch woUld creιIte new'5l1&re<l values ",πιι lIenerlIle Inte'lIction among Ιnιere!

5tates.

ProJect EIaboration and Promotion

Το llIce ΙΜ aboνe challcnges arod to lιιιllίΙΙΙΙΕ! ΙΙΊΕ! eiaborιιtion and promotion of prιIJeets ΙΥίΙΙΊ h,Oh aevelopment ιιπα

161
ΠPαJΠΤΙΚEΣ ΛΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν:ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙ() ΜιΑΣ ΝΕΑΣ ΔlAΠEPIΦEPEIAKHΣ

ΔIAΣYNOPIAΚJ-IΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣIΑΣ



Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

oooPer8tion Imp"ct Ιη the.8lack 5ea reolon, a coroι:ΓIIII! meChanism Ις Ισ be estιιtJllsf:ed.

Novel elemcnts οΙ \I'IIS l!1e(hanism ooUΙd be:

I1APAPΠlMA
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J
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]

1·JΤΜ ,ιιΙΙΙηιι·oJΡ οΙ a -Seed Money FundH
foτ ιl1e ΙίηόιηcΙηςι οΙ prc"fe<lslbllity and ιeasiblllty sΙUdιeS ;ιηιΙ other

reιallng IICIIvlt,es. For the tinancing and manaQement οΙ soJcr. a Fund. ne.... regulatIons wlll be ιIIIνIIloρeιI.

:Ζ ) CΊear defin,tion ΟΙ the roles and responsibiίltiesof the varlous 6SK (o,nponents ίη the process οΤ projecl
selectίon, elilbσl1ltlQn ilnd pl'()motion, ,,"ίΙΙΙΙη thelr resρectivecompetcnCGi as dcfined by thelr st<ltυses.

Thoe 1I1i1ln SUloes cιΙ ttoe prσJecr elilborlltlon IInd prcιmofion rMchMlsm could be:

ιι) Submlssoon οΙ projeet prOΡOSIII$, preIc,",bly 111 thc formal οΙ a pre·fellslbillty slUdy Inrough
the PERMiS 10 the.relevant Working Grouρs ... Ith the illm οΤ eνόδlυόδΙίηo the ΡΓOΡOSIIιI p!"ojects
taklnlllnto oonsΙderatlon the Interest e~pressed by tl'le mlljolity οΙ countries;

b) 5election οι Ihe most promisinll projects;

c) Deι::iSίQn ΙΟ use -Seed Money Fund" Ιπ order ιο complele ore-feilsibllity <lnd fe<lsltJllitγ

s!udies οτ Ihe projects seleeted:

d) E'!;tabl,shment οΙ Project Steεήrιg Commlttee 1\ requlre<!;

e) El<loorat,on οι feaslbllity stud,es accordlIIg ιο inte'n3fional stand8rdS;

ι) Fin,,1 "ρρι-ον,,1 of projeets iocludiιlll leglsllltive <ιΜ ιoσminIstratiνesupport, wh"n reQui<eσ;

ο) Futtd . RlisiΠQ;

h) Transfe, οΙ QI'()Ject 10 comperent ιιηΙIΙΥ.

Jntra-RegIonal Τrade and Jnvestments

The 8SEC m~rl<et oρeπoIΙIIII at" nlQher leνel of ίις PΓcιcιυςΙίνI!cilpacity ί$ οΙ prImilIΎ importancc k)r ensurlng comρetitlv(

οΙ eSEC'$ compllnies 1ο. growth <ιηιΙ empΙOyment.

6elroς;o 8 key derermil18nl οΤ ονιι,,,ιι economic xtlνity, trade will ρlοιγ 8 growing role ίη Ihe 8ΙοιιΙι. SII'!II reglon and delermir
rutu,e οΤ the 8SEC as a regΙOnal economiι: OιvanizaIion.

Τhe largest unuse<l trade potentiaI of tlte BSEC Is Ιη tlte region Itself. But free clrcullltlon ΟΙ good'
rhls marke! Ις hampereod by numerous uιήrι ilnd non·uιrlff bilrrlers. These barriers should be removed by Member 5t"te,
purρosefultγ.system"tic81ly and gradullllY. Development οΙ slgnitlι;lI,.,t supρortlrog mellSures should be st1Irteod wlthout d'
Thcse measures should coηιrόOOΙII10 the 1ormatlon οι lavorable conditlons by meml;ler "ates lor muluill accl!$S οι !helr
<lnιι serνices ιο thelr Intemal m"rkeh.

Α ΙWo·IIer st'iltegy could be developed wl!hln the 6SEC f",meworlι.: flrst, QilSt tr<lde: relatlonshlΡS haV(: ιο be thorotJghly
exιιminH. IInd to fhe "'~IIIηι ΙΜι they mllke sense, be encoυraged IΙΜ supPOΠed, IInd. s~ond, S<'ήOus efforts be tllker
est"bllsh new trade reliltlonshlΡSbased οη presen! IInd 'υτuΓII'! COΠ1P/1rIllIV... IIdvantag...s οΤ !he Stiltes ίηνolνΗ, t8klng lηΙ

ooII5oioerllfion reQ)lnmen<!<otions ι;ιΙ Ihe WG οη Trade <ιηιΙ Economic Deνelopment. ΑΙ Ihe 50ame t,me comρ1lratiνe sΙUdy s
be conduct'ed cpπcernlng non- t:ariff barricrs Ιη ΙΟΓΙΙ! όη the ιιιοίρη ...ith a vlew Ιο eradk;ate them "50 recpmmended Ιη tt'le
wOfking Group.

Elabσrιιtlon οΙ lΙη advanced eQ)nomic al\d legallnl",structure <ις (Ι "",1\(Il;Ile and du,(ltJle bil50ls for ΙΙΙι! growlh οΤ Intril-regl.
όδncι Int",-itlduslry trade and Investment50 ίς a ρrlority ot fhe 85ΕΙ: <ιnσ 11 long·term 90al οι the effect;ve multll<lteral
cooρeratiQn.

ΜΙΙllςυΓΙΙ!'; for (ΓIIιιtό"!! more lavorable condltlons fo. lntra-reglonal trade should be comblne<! with those aimed <ιΙ develo
further ι,ιιαΙ! όη 9000s οιηιΙ serνlces οι ΒSEC Member Stιιles wlth the European υηlοη. Dne οΤ 1he goals ln thls ιΙlΓιιιιioη 5
be fllCilitaotlng fllvorab.... COndl1:lons for grl!iller access by BSEC -(l'lilde goodS and scrvices Ιο the Ευ m8,l<et.

Th... IImbitious pbJectlve ιο set υρ a 85ΕΙ: F,ee Trade Area (ΠΑ) shoulι;l be a(hl~ed grMually, <ΙΜ ςιep by step, tilking
.!ιΙΟΟυηΙ fhe CU$loms υnιoη. Ιl>e EuroPean ΑψeemellΙs "s well,,5o the Partncrsh1p όΙΙηιΙ 'OOΡCΓιιΙίoη Allreement5 οτ 50me
Member Stlltes, and t<lking Ιηιο <ιιιουηι Ihe obligalions rl!5υ1tinςι from me:mbership ιη Ευ <ιηιΙ WTO, 115 weM <ις other
inte,naliι;>nalon;ι"IIlzatlons.

τη... BSEC should Ιurthcrιηοrc encou'ilge adopti(ln bγ Member Suιtes οΤ 'IIIΡS towIIΓds t'ade Ilbe,allzlltlon lη complillnce
WTQ ~ulIIIlpns.

Trade fadlltatlon: TlIriffs and orner bi!rners to trδde, ,,"ΙΙίιΙΙ <,Idversely .nnuence trade volumes beIween the (ουηΙι
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the BSEC re<jion, II~~ιI first 10 be reduc!d wIlh /ι view 11:1 Ihelr eventUIIJ elimIn~IIon. BSEC's ~forts to ΙΜίς end coυlιΙ Inνo

• the revislon of Member StIItes· le<;ιιιl ρroνlιlοιι! whlch cuιrcnΙIΥ constllule bδrrιers 10 eff,cIent IrMe;

• promotl"1l ΙΜιι $ιιlιιςι~ 'ιιιIυι;tίOη οΙ such b<ιrrlers, wMIIO:> t3kln9 c/lre 10 /I"oid undue d/lm/lge ισ !he ΡΓlν/lιιι Se<:IC

I"Qlw;du~1 cόuntries;

• stud"ln9 the DO$sibllilles οΙ oro"ldl"1l select,we incenllves 10 key sectors Ι" e/ICh member SI<!Ote ςο ιιι to en/lble ιι

eνe"ιu/llly b&ol't)<! competltlwe Ιη t.he IIbse""e σΙ proteetlνe me"sures.

With these ςιοιιιι Ιη mίrΊd, refleeted ί" lhe pl/l" of /ltlίQn for ΙΜ est/lblishment οΙ ΙΜ SSΕc free TrIIde Area, 1I is ImρorlII

ensure implementatίOn of the BSEC resolutIons /ιηιΙ PABSEC re<.ommend/llions οη h/lrmonll/lllon οΙ regul/lllons reg;ιrdln

border crossing pΠ>tedur~, (υιlσm$, Inv~tment, b<ιnl<inog /lnd flnancc, Ttle process of h/lrmonll/lllon σΙ regulatlons Ιη Ι

""σ otMer f,elCIs ιΜουlιΙ Ρ! (ΙΙΓΓΙΜ ουι Ιη /ι w'IIY ηοl cοntraνl'!nlng the ίηΙerηallοn/l1obllg<ιIIQIIs σΙ ΙΜιι Member SI"I~.

Το /lChleve the /lbσve, tMe BSEC could ΙacllltιιΙι! (ΜΕ! ΠlΚe~ry ΙΙ9'~IIIΙ between ΙΜιι Qovernments of IΙς member cou'
ιο materl/lllZe, ιιηιΙ monItor ΙΜσl, Implementlltion.

NecesSi'ιry sleps SMould be tδken wίth Ihe IIlm of MIImιonizInq ε~lsΙίno sland..rds /lnd certirιtation systems of tMe Membe
5t"tes, promotlnlI. wMeneνcr posslble bro/lder "ppl""Uoo οΙ the stilndilrds οΙ tMe !nlemIItlonIII SblndιιrdS ΟΓαιιηω,l;ί(Ιη Ι

Lilck οΙ niltlonal sl<ιndllrds constItutes οη! of Imρort/lnt ImpedIml'nls prevcnllnQ ΙΜε Intrease Ιη ιr~ιIε among BSEC cour
ιη order ισ εΠlιIlc~ιε IMls Ob51i1cle, ιι Ιι ooνls.ιιPlε ΙΟΓ the BSEC tount'Ies ισ adopt jnte,n/lτιοnll1st/lnCIllrdS. Το ρursUI! /Ι ~

to.... drdS mutual re<:ognltlon οΙ e>:lslln9 certifIcates /lnd thel' 9rι1ιIυ/ll MlIΓmonlz1ltion ΙΙ w,11 be "dwIsilble to estllblΊSh ιιιΙ-ΙΙ'

cΙ!Γtlficιιtlοncenlers.

Border cΓ05slng and hannonlzatlon of customs procedures: TMe BSEC Member States snould devol!
ne<.essllry attenlion 10 hIIrmonizlnι;ι IMe e>:istin9 cross-oorder /lnd cusloms regul/ltloos wltM lhe ,,1m οΙ f,κίlίΙaΙίllg ΙΜΙ'!

movemι!f)1 οΙ goods arΊd ρeoμlI! /lCr05S nallonal boundilries.

HIQMly rest'lttive re9ul/ltlons and heavy b"reiluo;:rat!C formalltles οη ΙΜ! borders IndudlnQ tMe way VISllS are Issued ~Γ! ιr

otIst/lcle~ ΙΟ ΙΜ deνelopmenl οΙ IrιlιI'" wllhfn ΙΜΙ'! re9ion. 50, υ~II! at\;oll$ arC necOed Ιη this roeld, ρroνlόed ttlE'v σο ηο

Interνene w)th the InlernalιOΠ/l1oblig3ljonS οι tMI'! Member States.

Investment promotion: AIIMouςιM It cfepends 10 /ι MIgh deςιree οη tMe efforts οΙ Ιtle Member SI"les Ihemselwes IQ
sI3bllIze (ΜεIΓ key macroeconomIc indlcalors. 10 erIIdiaote brIberγ and corruptton Ιη edrnln.strallwe slructures ΟΙ ,,/ΙΓlου$

<!Ond 10 improve Ihe bU$ίn~s envlronment lhe BSEC sMouid play a Γοlε ίη racllitaling the investment Impl!!ment/lllon ΡΓΟ<

όism;ΙΜΙling bure/lutr~IIcobstilcles, and in encouraQIIIg le91$I..tlve m!..sures for forelgn dlrect Invcslmcnt promotIon.

Dlreocι: investments are of key import.. r>Ce ooth fo, ΙΜ toulllrles' development ilnd ΙΟΓ con50lId/ltlno sl/Iblllty Ιη th!! wtIol,
BI1lck Seil a"'II, TMere M"s 10 Οι! tompreMenslwe gowernment support for priv..te lnwestors.

ralι.InQ InlQ account the ma9nltude οΙ thl'! nι!ceS$iιry (onι;eΓΙcιI actlons ΙΟΓ sust:/lIn..blc dewelopmenl <ιη(l enManclng ρeιιcι

st<!lblllty /111(Ι prα/iperlly in Ihe ElSEC, 11 setond Irack system sMould be deveΙOPed lη ΟΓιΙεΓ το brlnι;ι logether representaII\
ΙΜε elewι!f) BSEC slatcs (offlcl/lls. ρublIc figures...cIIdemlcs, blJsIness leaders) ΙΟΓ Inform1lI, oN-the-record di/llogue, III $1
forum, ιο be hela under tMe ilegis of ΙΜε B5EC PERM!S ίη coopcratlon wlth lhe relew"ll! Relιιled Bodies /lnd affillated cen
ΙΜε BSEC, BSEC Membe< 51ates ""~I be able το "ddress Issues which milY be 100 sensltlw!! 10 be brougMI υρ "ι otficiel
meetIngs, ιιηιΙ 10 make necessary recommelld~tIonsΙΟ the relew"nt WQrking Groups /lnd the reglll"r decIsίQn maklnQ bo

The ~tabItshmentίn due course ο, a regionaI stock market <ιnι:l Ihe settlng υο Pr Its InstJtutIon<!li
tr"mework WOUld be θ useful SΙερ towerds encourIIgIng Inveslments <ις well "s ΙΜι:! el"oor/ltion οΙ InwestmenI gu~r,,(ltee

SΙ:heme, whlch cιιη be <Ieνeloρed ullder the BSEC umbrellιι. Mosl οΙ 8Sec countrles /lre members Pr the Federatlon οΙ

Eurasian Slock ExchanQes - fEAS. The ewentUIII membershlp οΙ tMe remalnlng BSEC countries 10 FEA5 milY be userul to
hιιmιonlze tMe leςιlslIItlons concernlnlllhe slock market.

Α brealι.lhrougM ίη IMls area will sio;ιnlflc..ntIy dcρend οη ΙΠι:! abllltγ οΙ th! ΒSEC Member States 10 promote .JσιnΙIy wllh ιll

ρack/lge οΙ effectIνe jOint measures for IIllΠlttIng ρroιIυαlνI! Inνcslments from Ευ states ίη the BSEC Member StIIles' 111
ecanomles. Οη the Member SIIItes' sl!!! Ihey should Include τΜΕ' IIdoptlon οι favorable Inv~tment 10!9IsI/lllν! and
/ldmrnlstr<ιliwe meIιsures θrΊd steρs to.ensure ΙΜε secιιrlly offorelon In"estmenIs <ιι well as M/lrmonIuιtlon οΙ procedures
ensurInq a transparenl business enwlronlner.t amono IΜε BSEC countrles, Οη tMI! w.rτ of the Ευ /lnd Ilι members - tMe
deνelορmenl οΙ releνIIIII ftnIIncl/l1 Inslrumenιs <IrΊd proςιrams, covering the needs ot ΙΜ! BI/ltk Sea coυηlrιeς wlll be mosl
netess~ry.Τ~ BSEC requesΙS the EυroρeOIηCommissIon 10 "",ρaησ Ihι! TAC!5, ΡΗΜΕ and athoe, Ευ ,elev<!Ont progr<ιms
elabOr/ltlon ΟΙ /Ι seorles οΙ fe~ibllity studles οη BSEC Jolnt proJecιs.

Banking and finance

Bank$ ~ηιI fin"nci,,1 ίηιΙΙΙυΙίonι "rl! a νlΙιιl Ilfelln!! In the transltlon process, whICM t'lIIIIIIce δηιΙ /lcceleΓ/lIe ρrIV/lIllIItlon

prO<}r/lms ..nd SΙΓυcι:υΓ/l1 reforms. thus creatlng '" common economic sρace Ιη Ihe 8SEC 8rea ιιιιιι a hl9her lewel οΙ econo
COllabor/llιon.

The SSEC Member States ίη!!ίνίιΙυιιllΥ <t5 well;)$ on col!ecIlve basls shouid make ςιood use of thelr own bankIng Insllιulic

tMe BSTDB. The Agrel!m!!n! esl/lbllshinιι Ih!! 8SΤOB deflnes Its mlssιon /ι! IIssιslIng the Member Stales, ίη partltul"r IIIo~
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tr"nsI!lon, \0 "ct1ieν~ economic pΓ"9Γesς.
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θΥ me~I1s 1): deveΙOpinII ,ooper"tion ....ίth IFI$ and oommer,I,,1 Ι111"η,ί<l1 :>our<:es, the 6STOe wlll SCfVt' &$ <ιη efficlent
lr>stIt",Ilon !nrOU~h wnlcn ιο cn"nnel Ιυr'lός Into \ί'le esec rE-Qιon. Ιη thls rE-QM::I !he actlv-e Involvcment of ιhιo Wo'k! θιΙηl

EBRD, Europe"n Investment θιlnk (ΕΙβ) an<l OΙ~Γ relevanl b<lI1klno instiIutions Ιη ΙI1ι' aetivitles οΙ the ΒSEC 1$ of m"jor
IMpoΓtδη~ for the ecoroomJc p'O~ress οΙ Member Slιotes.

G,ven 'ΙS c<lp<lb,litl0:5 "ηα ful1dinO capaclty, Ihe β5ΤDθ Ις expected ιο Il1spire a poslllV~ movement, en$I,Jrino \hat Its Ope,
a'e economlCa!ly sound δΑ(l δctινιοly iISS!$1 at the secτOΓ'llI, In$tlΙUtional, "nd enterprlse levels Ιη th('c development οι mar
Ol'iented pollcles. Gener<llln~ resOI,Jrce Inflows that <ΙΓΕ! a multlple of the B5TDB·s own contllbutlon, wlll be i'J key IndόUιtO

SUCCeS5.

1η collaboration ",όΙΙ'! Ihe Β5ΤΟΒ and the rclevant authoritles of lt1e Hcmber States, tt1e B5EC should encouri'JOe the
slaooardllatlon of proceoI,Jres Ιη !helr money <ιΜ capltal markeιs.

The ρosslblllly of Ιο",ηοlηο a BSEC unloηjassoclatlon Of banks <ιηο linaroce Inslllulk!ns of the Member SIatcs coulo boe
con$loered If ii 1$ deemed approptlate by th(' υπόοης of bank5 ln lt1e Member St... tes. The esti'Jbllst1menI δπα deeρenlng ~

"v",llabl<1 of ι;ooρeri'Jtlon betwten tt1e NIItfon",1 AssoclallOl1s οι bttnl<.s οι Ihe BSEC Hember Slates with Ine "ssoclations ΟΙ

of the Ευ Member StδIes would nιove δη 1I15frumenfal role ίη "ttδinlno these QOiIIs.

AI1"tIIer issue, whlch should ~ consldered by Ihe ΒSEc, is ιhιo encourngement οι Increased Inflows οι Ευ Investments ,"
"55iSI"nce for re5truCΙurlng the bi'Jnklno syslerns of Inte,ested Member Stδtes. It 5hould δΙSo consIoer POSSibllllles tor
InCreilsing tne partίdpatlonof Ευ counlrles· bσnkino insliluIiOl1S ίπ Ihe Citρίt;ιl of banl<s ΟΙ escc Member States wllh a νί

IΜΡΓον,nο ιhelr functlonino <ιΜ effeCliveness. The WG 01'1 bank;ng iIl1cJ fil1λocC wlll ςΙυαΥ ίη <ooρe'δΙίon "'llh lπι: ElSTDB
possibilily οΙ dev-elopino 1'1 (aρίt,,1 mar~et ;n tt1e BSfC reolon Wiltι tt1e Ρi'JπlζΙρ<ιtίOl1 ΟΙ InleresIeo nat,on". ι;ompanleS Ιηνα
Ιη I~I! Μ"Πζί,,1 market. i'Jnd submlt recommencJatlons ιο the Council οΙ Mln'sters οΙ foreιgn Α1'f'δlrs.

TakJng Into accounl <ιιι exPCtted broader use of the Eu'O Jη the internal <ιπό externi'J1 traoe and ('ωΠΟΜI, actlvltles in tho
reglon, oιιnd a wlder <οιιπςιιο of "peratians InvolYlng (ΙΙι: new ζΙ,JrrenζΥ 1{1 \he domestlζ tlΠδnclal ma~ts οΙ tt1e Member 51"
appropr1ate sludies should be caιrrk!d ουι withln Ihe 8SEC framework (WG οη Batnklno and Finance, BSTD5, etc.) 10r~
the ΡοtcπΤiallnl'fuenζe "ι the Ε",ΓΟ 011 the fiMπclal market:; "ι the 85EC Member Stδιes.

Defining Ρrίοήtί_for Coopefiltion ίη $pecific SectOrs of the Economy

The success οι the 6SEC process greatly depends οη Its aDillt" ιο oeneri'Jlc mulIIplier eftects and ιο brlng ίπ a maximum
oooperatlon ...,d dc"clOpment Imp,lC\.

Energy: 011 and Gas Pro}ects, Jnlerconnectlon ΟΙ ΕlectήζlΙΥ Netwoτks

The growln9 'Ole of Ine 85EC ρolenllal ίπ ItιoC world enc'gy ma,kel. paΓtlCulariy taklng into ,,<:count the ρ,omlslηςι 011 ΜΙ
naluMI Qas dlscoverj<!'S Ιη !/w! CaSΡίδn Sea basln <ιπα the cιevelo;Jmenl of prosρeetlve ρrοjeζ!S requlre the coordination ο

activllles In the ene'gy seclor ιImooO the 85EC Member SIi'JleS ",nd. whene"er ρosslble, (he formulaιtιon of common st~

SuCh a coord("alion sh"uld lake ιπιο accounI the posslb.Itles 10 i'Jchieve Detle, υΙIIIΙ"ΙΙοη of enet"gy re:>ources.

Ener9Y procluctlon and ene'gy oonsumpllon are bolh cruelal to the BSΕC countries. Oellm.zallon and efflclency lπ Ihe υs

encrgy rcsources caιΓI be acnleved through the fιJlllntegratlonοΙ both produce,s <ιπό ζοnsumers οΙ the region ιο the
Interl1δtlonaleflergy markcts. Ιη th's ΓCSpect, whlle coordlnatlng the actlvitlcs in the enerOy sector. ίΙ should be tilken Ιη

account that environmenIal taetors, among whlct1 the prevenllon οι marine ροlΙlιlίοn, <ΙΓι' οΙ paramount Impo'tance.

The νoorlι already <ΙοπΙ! by Member SIates 10 de"eI"p ιtιe p'OJects 0/'1 Inlerr:"nneClίon οΙ ΕleζιrΙζ Po....l!r Systems οι Itιe Β.

counlrles sl10uld be oontlnul!d and Pi'JSS δS ςοοπ 1'1$ ρosslble 10 λι;tυλl implementallon.

The slrenoth"nlno ΟΙ 'eolon,,1 coll3boration ar>d (nleπslrk:lIIIOΠ of bus,ness contacts among encrOY oroιonilalions and
comPlInles οι the ΒSEC Membcr StaII!S would Iacilllate Integrallon 10 ....orld marlι:ets and generale ('CΟΠΟΜIc elficlency.

θΓίΟ91119 the imballInce bet ....een the prooucll"n "πα (οηςυΜριίοη οΙ energy, reductlon of ene'gy proσuetlon oosts, aecre
of ccologlcel impact by eleetrlc power entllles ίς the ΙουηαλΙlοη "f a ,eglonal O!nerqy m"rl<.et.

Hlgher energy efflciero:::y ίη Ihe Merπber States. and wider Introductlon of energy savlng Ie<hr>ologles equipment must ιιι.

Imρortant ρart of Ine 8SEC energy potΊCy.

TΓilnIIPOrt

The stren\ltl1enIng of Γe9Ioπιιl cooρeri'Jlion ίπ Ihe f!cld of transρort and the eSli!bllshment of reglonal inf,(lstruCI",al netw
almed <ιι laclllUlting inIra-6lack Sea reglon trade flows are slrongl.., reCommended Ιn o,de, το create <ιπ efΊΊclent rl!Qloni!
t,ansport system.

Τhe Member St"tes wlll a;m to promotc suslainable transΡOII syslems wnich meet the eζοnοmΙc, !>QC1i'J11'Ind envlronmet1
needs of the people οΙ Ihe Black SCiI rcg'on, 10 'educe rcO,onal disp"rities and το )ίη" the ElSEC regloπ's transport
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j~fr~stru~ture ΙΟ Eurooean ιιΓld Asl"n NeIworks th,ough B~~k Sea PETrA. TRACECA ΙΙΓlσ other proJOO& "Γlσ pn:ιg,ams.

ΤΙΙοι! main dιree;tlons for cooρe,,,,ΙίoηQf tl!C Membe, StatC5 ιη the tieJd of transport<ιtion""e ΙΙΙοι! fQllowIng:

• el<ι1:lor"'tΙOn ot ooncrete measures tor ιΜ Imρjement",tion οι prιority ρrQ]Ό"cts aimed "'t the deνelopmenI οι Ihoe
interMIionλl t'IInsρo,t infrιιslru~tu'e in the BSEC ~ίon;

• αειιΙίοη οι f"'νQr",ble inνestmer.ts ~ondjtions whl~h would Ia<:IIIUιte the ριιrιίClρ<ιtlοnof the ι:>rινιιΙοΙ! se<:tor ιη ιtoe

construe;tlon ιιησ oρeΓ~Ιίoη οι mode,n tι1JInsPO,l Int'IIstructu'e:

• dl,Vl,loρment I'Ind IIιιrιnoηόz<ιΙίon οι tl1e legisl<ιt,on ίΓΙ tl'le fleld οι If3ΓIsPQrt ιιησ cross-border ,egime;

• coordirnιtion οι measι.ιres for the ope,atlon "ηα Inte'actlon οΙ ditferent modes οΙ transρortation;

• incre~se tr~rn;POrt6tion securlty "ησ cιιrgo sIIfety;

• int,odue;tlon οι new technologies promoting IransρortatlonοΙ carg0e5 and accele'IIIion οι theιr dellνerγ.

Το work νο!ΙΙΙίη the BSEC οη t,IInsρoΓt problems IIccordlng ιο IΓlO: ρersρectl'νe A(tίOn Plan on Transρort dlvl(led Ιη ΟΓΙοι! Υeι

perlods.

Telecommunication8

ΤΙΙο: ΒSEC should further p,omote modern teleωmmunk:atlon.sΙΙΓ\σ ρostal sy&tems whlch meet e<:onomIc <Ιι'lσ so<:i<ιl

requl,emenls of the people οΙ the Blllck sea regIon, help Ιο reduce reglonal dlspaιitles ιιησ col>nect the BSEC ,cg;on'&
telecommunlcII!IOn ,ιlftastructure Ιο the Ttans-European IeleoommunlcaIlons netwotks IIIrouςιII new projects 11r:lo:ln9 BSE
couιllties.

ΤΙΙο: counIrles οΙ the Γeςιloη Should joln thelr etforts so that they (ΙIΙ esUιbllsh a tele<:ommunicιιtions Md ρost<ιllegalttιIff

)η hιιrmon)zaotionιο ΙΙΙο: Euroρean telecommunlcatlons systems, ιη oraer το:

• facMltale the tfansltion IOW(!l,OS <ιη infOI11\(IIion·orlented ,0ςίεΙΥ;

• ό'!1ΡΓoνe the comρetitivenessof enterprΊSesand ιο moσemi2e thc BSEC countrIes' ma'ko::t;

• stirnulate new Ktlνltles leιIdinςι ιο Job creatlon:

• ίdentlfy ιe"slble proJecl$. which wlll att,act II'Ie ρ<ιι1:ldρatlοπ οΙ Ihe prlvate sector In tMlr (Qnst,uctlon and όΡεΓ;'

• explolt ΙΙΙο: Ιmρ<ιct οι σε,εςιι,ΙΙΙΙlοη ΟΙ the lelecommunlcIItlon Industry Ιη the oontext οΙ globalluιtlon.

The toIIowing criterIa should ι.e applied within the aboνe BSEC framework:

• ιο stimulate aPPII~IIIionsmatchlng the sodo - economlς needs οι indlvidual citizens and οι 5ΜΒ, and όη partlcul.

thelr ettectlνe network'ΓIQ wlth publlc iluthorltles. (~scomersand suppllers:

• 10 SUpJXlI'\ '9εηεΓ\<: serν\ce-s ". ρr.ma,ily Ιntetneιbascd, whlch ιIre the commoιl tools lor the development Md
Implementatlon ot ~pplk:ιItions;

• to aςsess ιhoe sttat~k: developmenl <ιησ inte,acι.lon οΙ ίnΙΓ<!sιrυι:turenetwotk$, elther tixed, moblle Ot sMell)te, Ι

con!ext ΟΙ emerging glObal tele<:emmunications netwo,ks.

Environmental Protection

The problem of thc cnv,ronment cont.nues ΙΌ be ιιη issuc οι major concern Ιοι the teglon and 11$ ρeoples.

In o,der ιο σειιl more etfectlvely wiIh ιηοΙ! problem of reducln9 pι:;>lJutIInl$, whιch a,e disch(!l,ged Into Ihe environmeιlI, ιιι

5SEC wlll cooρerΙΙΙoI! 'oνιtII t!'le Commission οη the PrQtectίQn ot the Blacl< SeII Agalnst PDllution οη the Implementatlon οι

SIr(!lteglc Ac:tlon l"I(!1n (οι Ihe RehabίllIatίOΓI ιιησ Proteetion of Ihe 81<ιclo: SeII adopte<l ίη 1995 by the Ministers of Envlronrr
~oI! 8tI'ICK Sea (ΟΜΙιιl ~II!e-s - Bu\g(!ltia, GeoΓ9ΙΙΙ. Romanla, the Russian FederaIlon, Tu,key and Uk,<\lne ΟΓι behall οι the
resρecι,νl! Goνe'nments.50 IhιιΙ its worl< INoold be more etteetlvely σrlented towa,ds int,oσUCIng new technolOQles, bull.
w/lSte waler t,eIItment ρtants, ρromotlr.g envl<,onmeιlt,,1education οι the ΡOΡUlatoσn and othe, 'elevant ιIetlνltles.

The ettorts Ιοι eΙΙΊclent envlronmental prote<:tion shoUId ΙΙΕ! consolldated ~ησ strengthened by ρolicies. progrllms Md <κι

that wlll follo.... sρecific tlme SChe(lules.

Ιη Ihls framework, ΙΙΙοι! establlshment οι ''t!echιιnisms iιπσ mon,toring nctworks. ΙΓΙο: exchan9c οΙ sclentitic researςh <ιησ

eXρetlence, as WCII /IS ΙΙΙο: promQtlon and extensive ImplementιItlonοΙ cleIIner methOdS and techιlolollίeS wlll constitutc
tools for II'Ie reduction,leliminatίOn οι air ροllυΙΜΙ emιssions ιιησ sol,d wast" and wιIstewater productlon. whlCll wlll impr
the QUιIllty οΙ IIfe of BSEC count'ie5 cltΊZens ίη a cIeaner ~πσ safer envi,onmenl,
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]η tt>e new (εηlυrγ ιπε maln goal ΟΙ ιπΙ! BSEC Ιη tnis Ιίοισ "'ίll οε ιο ρυι ~ΓIOwledQI': to ιπε forefronl σΙ ,ι.s ilcIi"jtieS by t<ιl

ildvilnt!ge οΙ ΙΜ ιatest acnievemenls in science ilnd tεφnοlogΥ. SΡO:COill ρrogrilms snould bι! develoρed by lhe 6SEC w,
Group οη COoρer!tion Ιη Sclence and Τecnnology witn lhe aim οι surveying οη-οοίηςι Π!Seilrcn, <ιηιΙ Odentlfylng promisln,
areas relilled 10 lπε real necd5 ο( lπε Member Slatei. )η tnls resρecI, tne contrIbul,on ΟΙ ΙΜ ΙCΒSS <ιΠι! οιηεΓ Relilted Β

('Ind A"iliated Center$ .. 111 be subslilntiill.

Τπε Int'Oductlon or 8dViInced P8ιεπΙS δl'ld tecnnologles ίη produ<tiorι p,ocesses wlll ennance llIe Inle'hiltional comρeΙIIΙν
ΟΙ B5ec Member 51ates.

lnnovation ilctivilγ ShOUld berome iιποιηεΓ ρήΟΓlιΥ lπ lπο str!tegy οΙ lurtner develoρmenIοι lηε BSEC. !l'IΠovalive

tecAnoIoςιies o"er mulllple oρρortun,tles for redesIgnlng exlstln'J produι:t:$ Md proo;esses: ""ιη reduced ιιmσυηl!> οΙ Π!SOU

cre"ting producls more atl'active (Ο!" I~ consume' iιηιΙ more comρetltlve Ιη tne milrl::et. The eKlsting c05tS οι resean:n .
devcloρmenl couplcd wltn tnc ,apid ΡδcO iιηιΙ compleKllies σΙ tecnnologicilllnnoνillion ."e Ihe realiUes faced o~ Ιπε 6SE
MembeI Sιates.

Alllhls confirms a ηι:«l to COOpe'ilte moΓΙ! closel~ IΠ Ident1t'ylng πε .... forms <ΙΜ\! dl'ections of 'e-Qlonill sdenllflc <Inιl

tl!d1nologlc<tl collabor<ιtion, ίη cKchanglng through !Πι! θsec torm,H inh)rmation and eKperler1(e, sna,ing t>est p,actices i

uncJertaking jOinI D'OJe(1S ΟΙ oommoo inte,est ιο all Memoer Sliltes. The develop~nt ΟΙ mullilater<ιl cooperiltιon amonc
il<ildemlC communllles snould also οε illme<I δl ilppl;ιlno the achievemenls οΙ world science iιηιΙ lechrιology 10 me ρflorh

fι~IdS οι economic (OIl~bor<ιlIon, ΙΓΙ thls ,espeet, necessarγ ilttentlon may t>e qllten ιο ιπε establl!>Γlmenl οι a BSEC
Inte,natlonal Cenle, οη lnnovillion Τecnnolooics10 ρl.1ιy a leading <οlε Ιη ρ,on,οιιηρ lπηoyIIΙiνε reseilrch 8ΓIι::l deveiopmer
ΙedΊησlOQy·

New me~su'es iιιε al50 needed (or ιπε supρort ΟΙ Dasic res~iI~!>, suc!> <'Ι!> the (ΓεσιioΓl of ~ specl~1 Fund ID' tlnilndng ΙΙΊ.

promlslnl;l reglonal prOJCcts; strcnglhenlng eoo,ι::Ilnatlon ~ηι::l eooρeriltion Ιη τηl!> lIeld ilnCl Iilunch,nv oollabo,,,llon Pει_~

(εlε"~ηι BSEC iιηιΙ Ευ oooles.

Ιη thl$ ,espe<t, the ilrtention shoUΙd be cοncentrilιεdοη e,eiltίOn οΙ condltlons fo, effecllve Inler~cllon οΙ the natloΠIII

Innovallon Sys\emS οι Il>e BSEC Membι!r Stales, understiIΠding natlonal ίηηονδιίΟη sΓSlems δ!> systems ΟΙ interactlve
orgilniziItion$ ιο, crealing, Io:eeρing and DilsslnV knov,ledve; profession"I sl<ίlls ιιηιΙ e~perience, whicn define new te.::l>nol

Jnformation and Communk.1tlon Technology

,",ε effectlve use of SIlCh IKπηolog~!> should be promoled by t:he BSEC withoul delil~. Memb~r 51ates are caιllει::l υρon lι

nece5sarγ measures Ιη ιπι!> dlrectίOn.

Α major lask Ιη Ihis connectlon Is ιο iiI5SOC'illC ΙΠ'" privilte sCdo' Ιη CleveΙOρing ΙΜ use οΙ inform"r,Ol1 ~ηιI communlcatio
tecl1nologles ιη τηΙ! BSEC reglon by attr<ιctlng Investmenls ίη ne.... Ie.::hrιologies, δnι::l ιο develDρ neιworklng t>et....een Vilfl
oonce,n~d communitles,

New ΟIΟΟλl buSiness opportuniti@!;, growlng intrαfuctlon οι e·commcrce al'ld informilIlon lecnnok>Qy ίηιο business p,act.
place addltio....,1 t~SkS h), tlΊe actlvlties ~nd functionIng of tI'Iε BSEC Business Councll.

The followlnsι Immedlate pno,Itles may be Introduced:

a) Creatlol, οΙ Register iιηιΙ diltilb<lse οΙ Inlorl11alιon re~ource~ <ιηιΙ tιιchnologies lσΓ Jοlnι usage;

b) Elilborat,DΠΟΙ normative oa5e ilnd lecnnologies for ilpplicalion ΟΙ 'nlo'm~Ilon p,ol~clίQn measU'e5 iιηιΙ

il9alrn;1 nοn'iιυlhοήιed ilccess 10 lπε Inlorm,)\oon systems ΟΙ va,iιws pUrρ05('S, dev('lopment of produetlon and
Inlroductlon of In(o,miltΙOn protecιlng means:

1:) CreatΙOn ΟΙ nctWQ,k οΙ Inlormatlon <ιηιΙ ΠlδΓIιeΙίηρ centers iιηιΙ eleclronic IΓ<ιι!e centers ΙΟΓ promotinv goods
<ιηιΙ servlces το the Bsec Member Stiltes' milrkets.

asEC ΓεςιΙΟηιιl network οι lπΙormaΙiοn "nd marketing centers ilΠCΙ electlΌnlc ΙΓ",ιΙε cente's will οε creil:ed.

Jnvestment Ιη Education and ΤΓιιlηlηιι

The er1lrγ οΙ ιηΙ! BSEC Membe, States ίηιο lπε era οι τπε iΓlformatlon SOCiety makes πίςιΙ> demilnds οη lnelr cducatiQnal,
ι,~lηIηςι system. I>roviι::ling more iιΜ bette, )obs ilΠσ pro(I'\Q!lng sod~1 cohesion ~15O requlres οειιε' educalIon σηιΙ Ir~Inl'

More atteΠΙion sΠould be attδChed ΟΥ I~ ΘSEC 10 voc~tlon~1 I,ainlng 50 thill f~vorablecondllions ιιr>ιI oDρorlunlties be
creilted for tne ~ιwηIIεΓ ςιεηεΓ~lloη, Indudlng sclentlsts ιιηι! scholars ΟΙ ιηο esec ιεςιίοη, ",ηο wlll hilVC 10 ilS5ume gre<M.1
,espoπslbilitles Ιη rele"ant lleld$ ΟΙ science and tecnnolcιgy.

It wlll ιι.e ilιI"ΙS;ιOI'" ΙΟ devekJp ίη the yeilrs 10 come speclal ρrοψams addressed ΙΟ lπε most Import~nl ilsρe<:ls οΙ edUC<l'
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rel(!vθl1t ιο ιΙιΕ! Irlll1'OllJolI ΟΙ tιΙΕ! BSEC reglon 1\1 a ~110WIeO')e based 'Oociety;

• oeflning lutuΓe objectlves i'lM t<lrgets Of i'ldvanccd cduCllt,onlll 'Οv<;ιel1Ί5;

• tr'/lll1ll1g oUllllfleo st./lff I'or lεθdιlηII C'Ou~es on new InfomΊaιlοn <ιηι:! communici'ltions technoloς1ln 111 5CnooIs θl10

unlvers,tlc5:

• est<lbllsh,ng C(luc<ltlon <1110 IrnininQ centcrs for voul1g ρeoplc;

• IΓ<lίηίnι;ι more ιωoεηιs lη m<lslerln" new diQit;ι1 ΙechnοlOQV;

• ιεηιίιlZ<ιιlοη and tΓ<ιlnlnο for IIVlng iιΜ W<lr1<llIg ίη the InfQrmaIj(j11 Socie1:y;

Thc 'Oucce'Osfullmplementlltiol1 of thoe'όe t<lslo:.s w;11 requlre st.ronger synerQV betweel1 tI1e θρο«>οrl<ιte autho';tl~ ΟΙ the Μ

Stθtes δΠΟ their bus'ness ano aCiIdemlc communltles, IιΜ enhlll1ced contiIct wlIh ΙΙιε Ευ iIno wlIh te<:hnotogiCilllY <'Idv<ln
COUI1Irles. 1η thl5 respect, programs οΓ cxch<lΓIQcof stuι;lel1ιs iι5 νοεll <Ι5 meeΙIΠ,,5 οΓ uniνerslIy recιοrs <ι11O Or!llInlri'ltlorι (
academlc ,,<lmC5 m<ly be erιςouraged.

RegionaI Strategy for Agrlc;uItural DeveIopment and Pood Se<:urity

AgrΙCUlture ρlθΥ$ an imρortant role ίπ the BSEC economy, νοlιιι iI share of ΙΙ% In total GDP ilnd 20% σι' ιιιc totallabor f,
The sl\are of ΙΙΙΙ! labOr force employed ίl1 itQr!culturc h.as bccn wnSl$tently hi"her th<ιn the slιare οΓ IIΡΓlcι.JlιυΓI! ιιι GDP,
Implyinι;ι ΙΙιllΙ lIQΓiculture has remillne(l a lQνο productlvιtv <ιιιι:! labοr-ίηιenslve se<ΙOr οΓ tlM! ecol1omy.

ΑιΙΓ'ιouςιιι proQre5S has oeen msde Ιη the tri'lnsItlon from a pli'lnned 10 iI market-orienIe<! ecorιomy, ιΙιΙ! ΡUQlic 'Oector colll
to mιIintilin a Γ'ιlgh ΡΓοΓIIΕ! 111 investmcnt ατιι:! Irade, e'Oρedally ,η ΙΙιε eXPO"t 5cctor. Govemment'O' InlerνenIiorι ιη iιιιήςυlι,

ooudcs IO::CII5111Q of mllJor ςΓΟΡΙ, 5CΙΙlroςι procurcmcl1! prices for key .!IQriculturll1 commOdltles, (ΙίsΤΓίOuτιοη οΙ procluC!~I)

Inpu1S lΙπο credit.

These forms of lnterνcntlon nJIve cγl!ateσ dlvcrgerιces Iιctwccn ΙΙΙΙ! prιces recClvl!d by farmcrs θΠι:! Intern<ttlonal milrkl!t
although such diνergeπce5 ΙιλνΕ! 1ιceΓ' ΙΙΓilαυθllΥ reduced lπ recent vellrs.

IΙ Is neι:c55!1Γγ to e~DiIl1O cooρeraι~π Ιπ these ιιιεδ!' ιιηα recol15ί(1cr ρειlocllcιιlly the prlorltle'O οΙ cooρeraIloιι wltl1ln IΜ

frllmewor~ ΟΙ the BSEC Worklng Grouo οη iIgriculιure.

BSEC Coul1tries havc lπ general ροοα potentlal 10 furthcr dcvclOΡ Ihc,r aQrlC"lturc I1l1d IIquδcUΙture ...nd enhilnce tI1elr 1'0<
sccurltv_ CIose coooerJItlon wlth ιιιΕ! Ι'ΑΟ, wΓ'ιlCh Γ'ιδs ιιlιe<ιdy liIkcn <ιπ Inltllll shaρe. 5hould be reQardeα a'O δ very ρrσdυc

'όιερ lπ thls dirl!CIlon,

ΤΙιε growIh οΙ 1000 Iradc w'll be a key slrateg,c fealurc ror Ihc Imp«>\Iement of fQod supρlles, In ΡIΙΓΙΙςυlιιι lor tt1e Stlmul
d proouctlvlIy ~ι:! οη the complementilritv and comparatJve adYiIΠIagC5 οι ΙΙιι! rcsoectJvc counlrles.

Touri_m

Given the ,;ch, a.ιlturill ...nd hmoιi~ heritiIge οΙ tI1e βlack Seil reglol1, tI1e deνetoomel1t οι tourism is οπε οΓ the mΟ$Ι ρro,

fields of ςοορεΓilΙ'ΟΠ among the BSEC countrleS. Urgcnr attel1tiol1 shoUΙd be paid to the f,nilllz...tlon d tne Tourlsm Actlor
iιΙ a comprehen51ve (jet1Nal frsmework ΟΙ fosleriroςι cοllδb~tiorι Ιη thi'! lield. The oevelopmenr ΟΙ intra i'lnd InιeΝC"IΟΠ

mass tourl'Om, Ιπε orgill1'lJItiOI1 ΟΙ trJIlnlno progrilms lor manaocr'O οΙ hotcl5, ΙOUΙl5Ι dgel1Cie5 iln" other releνi'lntentitles
tI1e formulat,orι of speclflc PrΌje<t5 δηα InltlMivl!$ ",Iml.,,, II-t (Ιενεlορlπςι reglOniIl tourlsm ΙΙΓΙ! PIIrt1culδrly ImporUιnt ίf1 thl:
regard. ΤΙΜ! wklenlng οι the ptaC!1ce οι or"anί2ing ρerloι:lic Tourism Τrade and TourI'Om tnvcstrnent Fai~ open to other ~
Member StaIes ilS well <ιs ΙΙιίιι:! countrles wHI also be cffecι;vemeal1s of deveioplng tOUri5m In the Black Sea reglon.
Cooρeratlon Ιπ thls area 5hould !>e lurther encourilged i'l110 supported.

Strengthenlng of the BSEC Buslness Dlmenslon - SMEs

Α BSEC blueprinl thal will ensure Ι! grealer Involvemel1l ΟΙ thoe ΡΓίνllΙε sector ιη the deνeloPml!r\tand implemcntiltlOn οΙ

concrCΙe proJecΙS. 'Ohould be Clilbo1i1Icd, ." coordination wilh thoe ΒSΤDΒ <ιπι:! otIιeτ 50und flnllΠcilll il1$\it\ltIons, ΙΙιε BSE(
its Buslnc5S CounCΙI ShςoulO lI$sUrιΊe 11 lelldlno «>Ie ιη 'bulldll1g bridgcs" between ιhI! bιιslness commul1ltle'O of ΙΙιε BSEC r,

Onc of the !il5ks will bc to relnv;gorate Ihe BSEC BusJness Coul1dl 50 Ihat it will ιι" θ$ a catalvsI <ι11ι:! IδcίlίωΙI! lnvolvem·
the buslness communltieS 111 tI1e 8SEC proces'O <ιnσ provl(le (OΠ5υlιaΙίνε serviι:1I!$ ιο tΓ<ldc.. ilηd investors_

New developmenls also αem<ιnd the strengthenino οΙ the Business CouncII, Includll1g through parlldDδtlon ιη IΙ5 βoδrd C
Olrectors οΙ Ρ«>mίnenι businessmen,

Al10ther miljo< to1sk οΙ ΙΠΕ! BSEC 'Ohol)l(I bc the morc i'letlνe Involνemcnt οΙ thc bU51ness community 111 BSEC dCCISIOI1·ma
<ιηι:! the Implemel1tatlon of lolnt ρrojects, Representlltlve5 of ρrlvaιe companlcs could be Invltcd to mcetings of the rclc~

workln" bOdies of the BSEC to present tbetr ριoρosal5 lοι JoInt P«>Jects when necessarv, ΑΡρrΟΡr'i'ιΙf: buslness instituιlo<
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Α,ΚΛΡΛΝΤΚΟΛΛΣ

<111 the B5EC Member sωteo δΓΙ! urged το conI,lbute ιο the Budqet 0/ ΙΙΙι: BSEC Business Councll,

ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ
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J

AS SMfJ consIltute ΙΙΙι: οverν/helmίngmδjοrίΙγ ΟΙ buslnesses, δnι! <lS Ihe ρ<lce οΙ ρrlνδtlΙiltlOn ίnςn::δses 11' trilnsltlon
economieJ, such enIe,prίςf.$ δΓe ae$lIneι;l Ιο ΡI;ΙΥ;Ι mil)or <ο1ι: 11' Ιh<ιsI! economies, The cilPδblllties οΙ the mUIIltllde οΙ

InsIilυtlon$ whιch δΓΙ! already δCtίνI! 11' the seetor οι sma" "nd nιe<!'Um-Slledbυ$lne55 such "$ kκδl <ιηι! regionaI SME
AsJoclaIiot\$, Centrιtl and ΙΟ<:δl ChiImbers οΙ Commerce <lnd /nd\lstry, SME Centers, etc, should alSo be slren9thened, 51
they uιη ΙUnetlon more effeClίvely.The ΘSEC Buslness Counι:~ wlth the suρρort οΙ $UCh InsIiIutίQns. when deemed
"pρropriiIte, should contlnue develoρing activit,es "Imeσ "t asslstόnςJSMEs ίι> BSEC CQUntrιes δnι! report to Ihe Council c
Mlnlsters οΙ "oreιgη ""ffιlirt. ΟΙ' the όXIrse οι thelr Imρlemenι"t;οn.

Το ρertorm Its functlons the BSEC should d.aw οΙ' the exρerleπceand kπow-how οι bυslness "00 inslltuIlon ίΙ> Ihe Ε.υ.

$ho"ld ~K their ς/Ο$/! engIIςIement fn ίts "ctIvllJes.

The maln focus οΙ the business iICtIvltles should contlnue belng Ihe c.ealiOn ο/ν"lυΙ! ΙΟΓ the small and medIum'$lze
eπlerpr1se$,SME$ hδve δ greδt need for "S$ISΙδnι:eand quldaπ~e• .15 trtey ι"α Ihe resources biqger "ompMIes Mve ΙΟ

C3pltailze Οι' the oPPCrlυπltles δnι! meet ιrιe "hiIIlleπlles οΙ the qlob<ιllzcd New Eronorny,

85EC ΡΓοgΓamsaίmίng at the benefit of the busίnesscοmmunίtyshall focus οη:

• PromoιlAIι reforms δΟΟ tr.e ",eiItlon οΙ δ level ρlδΥlnςι fleld Ιοι bOIh 10<:"1 busines$Cs δηι! for fore,gn inve5Iors.

• Αι:tin,. as promoter οΙ the reo;ιion's buslness ",οΓΙα 10 ιΙΙι: iπternatlonallnvestor "ommunltles, δι:tlνelΥ selllnςj Ine

r~lon's busln~ss strengths "πα opporIunlllell_

• Fa<:il;tallnll neIworlιlng, "oopcralion, mutuaI helρ δnα ~~<:hiIIngc οΙ e~pcner><:es"nd I<now-how, thus ront.lbuling
Ihe Inι:reiI$C σf inten1eIJCnσen<:eιn ΙΜ reglQn. The ΘUslne\lS ΟρροΓΙυπίΙΥ E~changeNetwo.k, ",ΙΙίι:Ι> has ό/lIΓeδdγ Ι

($\a.bllsl>ed οπ Ιhe Inlemel 10 ρroνldI! ό/ln effiι:;enι <ιηα e"ect\ve coopeιationIeιrum, slΊoul<! be IUrl!1er s\renqthen

<ιnι! eκρanαed.

• Proνldlng, through ConfererKC'S, ExhlbitίQns, FtO<ιdshows ό/ιηα sρe~Iό/lllntemet sltes, Sl1Qw(:alle Ιο. the .ellion's

prOOucts. servlces, know-how, 2ι«οmΡlishmeηl$and human Ialent ΤΟ the resl οΙ the "'ΟΓlα.

• Traίr>inll νουηςι entreprer>eurs. as well as women MΙΓεΡ~ΠCYΓ!"nd ΓΙεlΡίnΟ) them st"rt υρ new tJusinesses,

Exchange and HarmonIzation of Statistlcal Data and Economic Infonnation and Adoption (
Common ΑccοuntίngPrincIples

E~chδnge οΙ st<l!ίsIίcιlldala and economlc Informatlon <ιnι! adoptlon οΙ 'cornmon &cαJυnΙίrιg prlnclples" should be amon!
,niIJor measu.es οΙ economιc collaboΓ<ιl!on,An ec<ιnιιmΊC otιseγvOIItorγ functIoπlπg wlthin Ihe esEC friIImework would "naιl

h"rmonlzatlon <ιnσ collection οΙ <ιpρroρΓίδΙE' informaIion, PΓoΠΊOlioηof I"stest IrιιnJitΙOn οΙ enterprises and bank InstiIu\i,
the BSEC Mem~r 5ta.les to Ihe rornmon Inte.Γlilll.loπ,,1 <ιι:ςοιιπιlπςι StιlMiIIrds, deνdΟΡmcπι σf ~Ieνilnt economl" Indlcat"
SlJoseque"t stages ΙiΊ\: ρtJbl'~iIlion οι perl<>dlc report5 Οι' the eoonomΊC ρe,fοrmδnι:e οι eδι:h memtιer Jtate Μι! Ihe Γeglo

..hole, "'!ΊIι:!Ί thc BSEC ewntl1es <ιro encou'ilged 10 ρrovide supρort ΙΟΓ, wlll be IIserul.

[ι' thlS resoecI, the <:ont.lbutlon οΙ the eSEC CoordinaIIon Center Ιor IΓΙι: Exchang~ οΙ SIiIIIlstluιl ΟδΙδ iIIr>d &:onomίC

InΙσnηδΙίQn -.ν1'Ι be sutιsI..πtliIIl.

11. Cooperation Ιη the field of Institutional Renewal and Governance

ΑΙ' economic "'9Cndό/l (δnnοι be addrC'5$Cd ίn ΙΟΙΙδΥ'5 ι:lrcumstanι:es ",jthouf the essentliIj PtJbllC Inslilutions, as hi!s been
wldely rewgnited by Ιhe maJor ίnιernδtiοnδl or1jilnitalions aπα marιv natlonal governments. ΤΓΙι! Irιtern<ιIionalQlιnerι:o;lol

economl" δCΙΙοns δnσ qrowΙh οι rornpeting Inle,esIS demanσ reliilble ..nσ "usled 1joyernanc<".

The RSEC ShiIIIC5 ΙΓlε νίε ... tT1al governments ρlδΥ δ νίΙδl role ίΠ promoling economic devclopment, a,I(I, thal lhe way by
that rolΙ! is exerci5ed, ;s οΙ "eΠI'iIl imρortiInte ιοαδΥ. MIIιeνίηIι eff~tive governance ίn Ihe ',xe d Ihe dyniIImiι; foγces ο

new ~enlury may ..,ell Ιιε ΙΓΙε blggest challenge being facea by νίΓΙυδl1y "11 governmenl$.

Memher SI"tC'S wlll need to ςιlνΙ! ΡΓlorltγ iIltention to the αΙΙδlitγ οι gονeΓηilnι:e ίΙ Ihe5e forces "τι! 10 ΟΕ' meI. Thl$ Is <ιll ΙΙ

more 50 l)eCiluse miIIny of them "re undergolng ρroΙoυnσ ΡOlljlQt or st'uctural ct>an\le. when est"blished InSIitUΙions <ιη,

deciston l"kIng "ome under ,eal stfiIIln. Mσreove, nοι onΙΥ must 0000 ΡOIIcy declslons Ρι! ιaken, οοι tI1e "iIIpac:itγ Ιο impl.
ιhem hιt5 Ιο be malntained, δnσ "ttitens musl h"νe confίd...nc... ιΓI~Ι InStltutions σο indeed operate Ι"ίΓIΥ. !ncreaslnllly
governments δΓΙ! iIIlso fiIIced by crises, whlch mav be Inesι:aΡδ~~. IreQuenlly inιraι:t"ble "nu long Ierrn, anCΙ often
in(:οnι:e,vablebefo,e they strI"e - COnfh~t. terrorlJm, n"tur,,1 d,s"sters, dlsease, demographl" movemeπts, etc, Effectlve
m<lπallementhit5 t"ken 0fI m"jor ίmΡOΠiInce IOddt.

ΤΓΙι! distrlbution οΙ po"ers ",>ιj ~ sound legallramewotk to enforce ςιove.nmenτ ilction coηsIi!ule τΓΙι! b<ιsic:: Infr"SIructurt
needed. Αι th... nε.ι lev...1down Ihe central managemenI svsIems requlre PδΓticular attenllon, thiIl Is the sγstems for
ροlkγmδklnςι, re<;ιulatino;l, budgeting ~Ωι! ....pendIΙU.e management, δυΙΙIΙ δΑι! control, admlnlsl'iIllνeρrocedures δΠι!

ΟΓςΙδηlΖδΙίοn, toumar> reSΟUΓΙ:es m"f1aςιement ό/ιηα "pplicatίQn σf Inlprrnation tecπnololly.As reoiIIrds prog.ιιrn Imp!emenIz
petler υ5Ι! shouJd t>c m",de οΙ the m"nt Jnstrurnenl$ avallable for deliverlng poIICie's scl that govertlment5 can ιaι!o' Iheir
intervenIiσnsmore preclsely ιο the f1eeds.
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Given the cond,IΙOflS sh~red by m"ny BSEC Mcmbt!rs, cooper"t,ve (lCllvltle<; shoulo be bu,lr ~'oιιηα ~ Iew key Qu,,~ties ΟΙ

9Ove.nance δ:> set 001 below.

le9iJIity and Le9itimiiICY: T,,,nsillon p,~sses ι" "πΙ' coιontry ofren Γ"ΙΚ' qUe5I,OΓIS οΙ lC9itιm~cv ~ηα confidence
I~ws "ηα Instltutlons, ]! Ι:> partlCularJy releval1t when m"Jor pollt,,,,1 ch"nge Is ιιηαεΓ w"y, "πα ,nstltulίOrtS,dedslon ΡΓOC,

p.-oceoures ~ΓIα pr"ςtices η"ν, vet ιο be consolιdaled.The reSU1ts are uncer!alnly, Ineqult"blI: ΙΓε"I~ΠΙ "ΓΙα scope: for
COrΓ\lp!IOI1. L(lCk οΙ leoitim"cy m"y (lISO rCSUI\ more tundamcnlillly from inadequ(lte leo,,1 <ιηα regul"!ory frameworks, (ιΓ

inilblllty ιο Implemwt. Such condltions deter pc>lentllll InVEstors. undcrrnln.e cxtCrnlll ΙΓδα, "πα Inh,b,1 the development
effIclcnt rnilι1<ets. Be~seQf ΙΠΕ! strQI"IςI connectlon between Inese IδΤTorς Μα successful econorn,c development, 6SEC
Member S\iItes snould pool recen\ experlence ln ad(!resslnglnese Issues under COΓΙαΙIΙΟΜof openlng m(lrkets δπα

glol,allzation. Μα develop a Ilst ΟΙ common lnsllturίonillobjectlves 10 enilble proo.ess ια be m;M!e t11' Member coυnt.ies
benefl\ αΙ ΤΙΙε exlstln\! exρcrlence αΙ Inre'ΓIilllO~1Qrg"nlzatloπs such "5 OECD ,n ΤΠι:> ilΓCiI,

P"v(ltI~"tion could also be t.1~en lπια conslderllt,on In thrs rt9l1rd Ι... order ΙΟ moblliJ:e dl"crenl resouιιesof society lroclu.
ΙαΓεiςιη pa,tne,s,

Effective Partnerships: Govt!rnments lIre ηο longer lIble ιο pΓQdυτE! lIll the serνlCes thllt In c",lle, αecaαes were Ι

fQr g."nle(l, iιIΙΙΙΟΙ'<,ιΙΙ expect"llons relΠlIin iι:> h10n lIS eνer, lI"a (,tlzens hilve t:ιccome in<:re"s'ΓIQIYdeman(lirog. othcr <ιτι

play "Iso imρortllnl roles Ιη Ihe ~onomy lInd socletγ. "ηα relatlons with tnem lIre ,,,Ρ><1IΥ chllroging. \π oιder to obt"ln
mllx,mum νδlΙΙC (or money, lIS νιεll as 10 ensurt" stroπgt"r Involvement by sιa~eholders, ",ovemments "re m"klno more,
partnersI'llPs νιίιη sub-nllt,onal :eνels ΟΙ gove.nment, the ΡΓίνθΙΕ: sector (ΙΜ not-for·profil OrOllnlzlItions. Thls (Ieveloρme

refiects τΜι' vle'" that publlc ιΙτΙlαη has a better ~hance of succeedlng ΙΙ ιι Is unιlerlilken tI'Irough II n.etwork οι oΓqilnlzall,

sh",lng II common 'nte'esl, raIher th"n ΙΜΓΟιιοΜ lορ·αονιη \rlldltIOΠill comm"nd "πα control approacl,es. !π ΙΠΕ' p".tIWlll
e<:onomlc ιοηιεχτ οΙ Ihe BSfC Membcr States there is a necd to brlng toςιether Infonπallon <ιΙΙουι νιΜill "'αι~!> besl, ",ηε

why lInιl ho"'. 5ectol"$ οΙ ρlIΠlτιιlδΓ Inleresls would Inclucιe small DuslnC$$ developmenl; environmcnl; scfent,fic <ιιια

tl!(hnoloo'cill research.

New ΤI!(ΓΙηΟIoΙΙΥ Ms bι"OIloηι "bout m"jor ch"nges ,η ουΓ soe,etles ονεΓ ιπε pι!st decadC$_ Νcνι insιltullonlll<ΙΓ~ngemcn

t1elw~n differen\ lIrells of government <ΙΓΕ! neCe$lIry ιο ,mpro~e pollcy cohe.ence δΓΙα COΠS,SICncy In 9ove.nmenl (ilρll<

Pollcy Inte9riJtlon: Milk,ng οαοα Qovernment ρollcy (αι economlc ClCveloomcnt has become Infinitely more comple
DeQSIOΠ tllkcrς hllνe 10 conslaer αlΙΓιcιιlΙ sclentLfJc, It"Chnical <ιηα moro'll issues, delll ",Ith Intt"rnlltlon"llzlIIIOn οΙ virtuillly'
field ΟΙ publlc ρoIICY, ~ddre55 the concerns Of ~ multiplicily of slilkenoldeIl> lInd Interests, <ιnα, assess lhe economic lInd
aamln:stro'ltlve ImρllCls αl the;r prOpos~IS, Ιη Pllrtlculil', "ew pollc;es snoold πρι unαenπine esIabllshed οrοοr<ιΓΠS. Recog
thllt the ΙSsut!S ΟΙ ροlΙιγ lnteg.atlon δηα cohe.erιce lIrc crucIlIl for ΤΜΕ' economy Ιη lIn InterCDnnccteαenv,ro"ment. ""α Ο

τιι". ""lαΕ! atιcntlon lη"ι Ι:> already beln9 pilid 10 them, BSEC "';11 (\evelop Μ InfoΓΓt!"1 h,gh-Ιeνel α,,,ιοl/ιιι' "πα exchal1ge ο

e~perlence.

ResponsibIe 8udgeting: Α kcy dlmensΙOn Ιη achlevlng economlc developme!'lt in Member Statcs, δΓΙα Ιη ρ,ονlαlη,

Irllmeworl< for needed ln~estment Ι:> sound Ilsclll ρoIlcles. Errectιve moblllz~tIOl'Μα allQCalion οΙ resources 10 optimal
projects, e5pec;lIlly IJubllc InfrlIstΓ\lcΙUre, <ιnα inlerΓ1iltloι'\i'lllY Ilnked IlI(llities Ιη trllnsportllt,on lIrιcI e"er9Y lπ pa"leu1ar, w
νll;!!. Realiz;n9 tr.eso aims ",111 (lepend Strongly οη the πίοΙΙ ~II~IIΙY ~nι! resllience α' I'IlItlon~1 budgetIng sysIems, "00 ιη,

rnllnaQcment δtΊd Cc>nlrol of publlc expenditure. Countrιes Should ICilrn from c~~h other lπ developlng tt1elr (IIPlICity to e
resPOnslble budgetlno ofIen lπ" tight fis<:al fr"mewor~. "ηα ΡOOllhelr $olutions "πα II'1ΓIovatlons Ι,, "common forιιm.

InvostIng Ιη Government CiiIpiiIcity: BSEC strongly endorses the imΡO;Ι"lInce αΙ aevotlng enougn lIItentloπ ιο

belng aσequa«, government caPlICity lα mllnllge governmenl "ctlon. W,thc>ut ΤΙΙδΙ (ap~clly, ΡΙΙ~llι pollcles. howeve. wetl
coπcclved, νιlll ΟΟ unlmplementea. σΥ capaclty Is meant not 01'111 tinllncial resources, but (11$0 S\ICh elemenls iI$ technlςa

competence, publlc servlct: moll~alion, oOOCΙ p,ocedurcs, Ihe judicious usc οι i"format'on 1111<1 communlC~tlonς technolo,
,mprove ~dmlnlstral.on.Thc degree of t'uSI ίπ IΙΙε IntegήtΥ <!ΙΓΙα etMical Stllndilrd$ οΙ BSEC gl)vernmcnt systems will dep,
",111.ngnCSSIO invesl Ιn these lInd othe. element5 α' the Institullon,,1 ,nfrllstΓ\lcture. BSEC Member States, and cooperall,
belwecn them, >11111 bener;t ΙΓο.η hllvln9 $tΓOrog capablliιy lIt ΙΠΕ center of 90vt>rnmCnl ιο ιηotΊlτoΓ <ιη" renew publlc Instl~

115 neede(l. E~ch(lnge of e~per>encc αn lhese αlΙfΊcul1 bul ~ital ilsρecΙS οΙ gove.nance w,11 be useful,

81iJck Se.ιι Cities E)tchiJnge: 11'1 recoonition οΙ ΙΜ continulnO Qrowttι 1Irια demo",r"phlc chllnges Ιη the d!!es οι th'
ΒSf.C regΙOn, there Ι:> strong potcntial Ιαι produet;l~e InlerllC!,an bot:!tween them lICross the Bllltk 5e1l. (llics can act <ιΙ δ

lIΓId Ιη wavs, Which ""ο ImpassLble ΙΟΓ nlllionlll ΟΓ re<.Jiol'llll gOWΙ.nmcnts. However to ar~w mIIximum ~e<'Ief't, eJ(chlltΊgeS

be SI,vclu.ed ",nα sele<:tlve.

Antlclpatln9 Crisls Management: UndlrniniShed turbulcι'lce lI"CI unpred;ctabll,ly both 11'1 domeαlc "ηα !nlernllli
enVIronments oHen bt;ng new proDlems reQulrlnO immedlate, "ell-o,ganlzed rC'Snonst!S. Globlll,zatΙOn compOUnιJs Ihe S(
for comρte~lty and uncert~inty. The ρrlΙΕ for Ineffe<:llve responscs may be Pllld '1'1 slepped υρ medlil. ΡOlil.ClII Ο' POΡUlll'

pressu.e. τηι' Qoten!,al ΙΟΓ crises. ilΓIS;Π!I from II v".lety of Sόurce5 In the Blac~ Sea ilrea is cons,derable. ]η ordcr 10 ΙΙε

lIdequlItoly p.eρared In the 'CςΙlorι, 6SEC should relnforce procedures 10 flIςe ιηι' chlll1engc. From "" Internalional perςp,
tt1ere is II nee(l foι ρreparlltlon Ιπ three arells: first, ensurln9 that II functionlng sysrem Is 11'1 pl"cc ιο ηδrισlι' cri$IS
mal'lllgement; seconα. instlllllng effic,enl communlClltions lnfrastrueture and .eleVilnt nelworks of key lnslltutίons, <ιnα I1
estllblishlng ΤΠΕ necessllry ",QΓI<ιπo rclationshlp between Member States,

8uiIding Key Networks: "'ΜΥ examQIeS Ιη BSEC Mcι"ber Slates lInd eIse"Mere den10rtS(rate ΙΠΕ' utllltv οΙ eι'l'ectl·
rιeι",orks οΙ publ1c ρersor.lIlitles Μα ιορ officι"ls Ιη concretlzlng IrιternllllOΠllIcooperatlon, lInd ,nsυιίηο Imp1cmentat1on
",clions agreed υΡοη, Pυtιll.: OfflCI"IS Μ&νε 10 wo.k undc. Intense, multlρte p.essures, Ihey <ΙΓΕ soτηetlmes Inlldcqu~tely

sup[)OrIed lInd ,nfo,med, ilnd they hllve Ilttle ορρο""ηl1γ '!! .efIacl οη their responslbilltlCS. An imΡοήllΓ\Ι (IlmeMlon οΙ ι,

169
ΠΡοοΠΤΙΚΕΣ ΑΝΛmγΞΗΣ ΤΟΥ Ν.ΈΒρογ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΛΣ ΝΕΛΣ ΔlAΠEPIΦEPElΛKHΣ

ΔιΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣγNEPΓΛΣlΛΣ



Α.ΚΑΡΑΝ ΚΟΛΑΣ ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ

j

J

]

]

J

j

]

co"pero/ltioo "'111 conslst Ιη creatlng 0/1 few key networks (for e~illmρle όf officlillls resρollslble ιο, celltrill budgets, ΟΓ, ΙΟΓ

,rn;tltutlonal deνelopment) Ιη order to rernlorce unoerstand,ng and concertilltlon, iIInd fιιcIlitillte the communlCilltion ο, ldei
,nnoV8t,ons ilr'H3 e~ρerlence,

111. 50ft 5ecurity Measures ίη the Framework of MuitlIateraI Economic CooρeratIon

CooρeratIonΙη Combatlng ΟηιanίΖe<!Crime, IIIegaI Τraffίckingof Drugs and Arms, ΤerrorI:
Corruρtionand Money LaunderIng Ιη the Wider EuroρeanContext

The latest pollllCilll, economic and securlty developments'ln Europe clearly IndΊC<lte that peace οη the ςοηιιηιιηιdepend (
stabillty and j)rosperity οΙ Ils reglons, ηιιιγ i11lso demonstrillte ΤIIλt the Blill(k 5eill region IS ΙΠ rl<!ed of fuιthercflorts towa
5Ccurlty iIInd Stillbl~ty.

AS a re910nal econom'c orgillnlzation, τΙΙιι BSEC is ηοι dlre.::tly Involved In peace-ke('plng and ι:nnπιet managemenl, makl
contribυtion ιο scι:urlty through ecanam,c caoperiltΙOn. However, 111is (ontributlon of the BSEC to European seι;urity ilnd
stallίlity m05y bC' <ιπ act οΙ maJOf po!ilical,mpGrto/lnce ilnd aπ iIInsw",r ΤΟ the InvltilltlQn e~tended to the BSEC by τηιι

Intemiltlonill communlty ιο ΡartίCΦiιte Ιπ the SriltιHlty Pillet 1'Qr Southeastern EuroPe.

""rtδlΓI ΒSEC countrles sufler from elthe, Inιemillllonalterrorism, e~rrernism ar <lggresslve separ./lttsm A
• undermlnlng sε

pOli!;cal stablllty, ecoηόΓΠlC cooperatlon ./Ind welIillΓe In the ,eglOn,

Wh<ltever I~ moιίνιι, terrorlsm Ιη illl 115 /Qrms ilnd e~tremlsm ίη 0511 Its mιιnifestiltions Μνιι to be condemned <ιnιl el'illdk
Τηιι BSEC Member Stilltes should enh./lnce thelr effor1$ ιο prevent 1he financing ilnd commlsslon ot such ilcts οπ 1neir
territorteS and deny perpel'iltOfS s./lfe hiIIvens.

Illegcιl IralTίc;klnςι οΙ dn.ι9S ilnd 115 relilltionShip with iIInT1S smugg!ing a"d internat;onal terrorism όπ the Ν!ς)IΟΠ should be Ρ

P3rtlcula, iIIttention by BSE<:: coun1rIes iIInd effectlve reglonilll meChillnlsms το comoot these growing SOClill threats Should
estabtished.

EQually Important ιο, the establlshment of iIIn e~onomic: envlronmenl, <IΙΙΓ{lςιlνιιω Inter~tional cooperatlon and ιο rorel
ρrινillIιι Investme"t, 'S ιηιι p'oblem ο, the organired crime, especlally ιη the ΙOrm οΙ corruption, affectlnςι, Ιπ some C./lses,
900(1 governMce. ιΙΙε terΠ\S cI lair trilόe ilnd the $O<;ίal 'ilbrlc.

H./Ivlng embarked on "soft" security measures, the B5EC should inlenslfy ίιι; coopcralion ιπ ΙΙΙιι fields co~red by the
Agreemenr among thc GovemmCnl$ ίιι Combating Crlme. Ιη Pillrtic:ulillr Ιη IIS orgillnlzea mrms as well iII'; the Agreement f
the Governments οι lhe Partlclpallng Stales οι the !!SEC οη collaborallon In ΕmergenςΥAssI$tance and Eme'gency Resp
ΙΟ Natural iII"d Man-mιldeDisillSters.

Talting Into ilςcount all acts, me1hods ilnd p'ilctltes οΙ Internilltional terrorlsm, ιιι <ιll theιr torms <ιnσ m./lnlteslatlons, lπ

paΓtic:ulillr those Whlch οουld threaten Internilltlonilll ρε./lςε and securlty In the ,eglon, BSEC Member Stiltes Should coope,
..Itt> e<lch other Ιο μΓενιιηι and supprcss <ιll acts of le"O'15m, 1ΙΙΙεlt t'iIIlTίc;klng of drugs, weillpons iIIιιd rilldloillaive melerii
Illeg",1 migratlon.

Ιη (hls regan:l. coll"'!Joration ilmong ΤΙΙc respectlνc nallonal iIIuthorόl;les in these nelds should be continued and ,oncretc!
be unαertaken wlllΊ iI νΙ""", ιο claborating practlcill me<;hi!lnlsms for impleme<ιtir1g Ihe Agreement ilmong ιηε Goνernmen

the Blilck Se1l E(onomlc CooperalίQnPartΊCipatingS!ates οπ Cooperatlon ίπ Comb<ιtir:g Crime ilS iI framework ΙΟΓ further
3Clivllle$ aςιa,nst org....'leCl (rlme in thc Black Sea rI!'9,on,

The proposill ιο set υρ a Pollce Liillson Cenrer In order to combilt crιme, ίη par!r(ular In Its organlled farms ShCIuld be st,
<ιΙ e~pcιt levcl.

8SEC Membcr Slales are ΙIπnly resolve<.l Ιο combat corNPtlon In thei, 50CΙclies and ,n publlc liIe. There are many
drcumS!iιnςesίη the (:Urrent state ο, thei, demoςraticeconomles, Whlch Iacilltate corrupt prilctices. Τhose countries 001'
tl'ιrough rap!(I processes ΟΙ lrans;tion <ιιιι pilrtΙCulilrly vulnerable. The imρact ΟΙ corn.ιptlon Cilln tle all-ρe'Vilslνeand Is
perceived to be on the Increase ίη many co.;n\r,cs. .ln partίcular IΙ contrlbutes Τ" dec;llne οι trusr ίη public: lnstlιutlons iII'"
the iIIςtlοns οΙ govemments. It has hindered the development ΟΙ erfectlve Γυιc of law, ,cspect lor property rlghtS and
admlnlstrative processes dnd procedures. Ιπ ρaΓtlcular It has serlously inhitl,Ied oo"fidence amo"g ρotenti./lllnνeslorsiIIΓ

trillders, thereby undermlnlng caρa~11Ies 10 achleVf: economlc growth.

Member states underllne thelr aetennin./ltlon το fl9ht ./ΙςΙ./lίΙΙ$Ι ,orruρt.lon ΟΓΙ a Jolnt bo/Isis through poollnQ of Inlorm./lt\on,
resources ilnd exper1ence. Το be e!fectlve. cooperatlon "'ίll be de.eloped comprcher.slνelyO5cross ιι wlde Irant. wtιcrebv

dlrterent ΡOllcles ./Ind meillsure5 wlll, In the long ΓΙΙΓΙ, supρort "ch other.

BSEC wiII deνeIop Its actIon at thrH IeveIs, ίη partIcuIar:

• Nilltlonilll iIIntl·corn.ιptlon prog!"illms: bulkllng οη those prog!"illms whlch i11lreilldγ e_1st, iIInd creiltlng ΓΙε", OIleS 1IS η'

so <ι,; 10 ιιιινιιlορ ονΙΙΓ time the full rillnge ot legisl./lllon, Inst1tutlons ./Ind p!"illctlces "eeιIed Ιο combιlt εoπupllon, <
chillnge the ΡΙΙΓιιιρΙίΟΠ ilnd menlilKtles, whlch nouήSh ΙΙ. Increased oρenncss and IransparenςyIn qovernιnent

activities, δdmlnistratjyeprocedurιs δcts, stringen1 publlc procurement ru1es. co(les ot conduct, ImprovIng clvll!
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ar,-ang",ment ΙΙnι:l remun",ratlOn <lrt! Ju~t ;J few t!xampl~ of ιlι... ιΤιlIΠΥ measure5 neι:ded, "Ι οΙ which requlre ιΌ b
;κtίνelγ Implemented.

• EthlcS lnfrastruclure: Introducing <ιη ethlc~ inlra~truclure Ιη nalJonal Ρυδlί, scrνices. including mQre <"xplΊCII ροlίl

commItment, stΓO"gt!r le<;ιal backlng ~Γ standards οΙ behaνlor, be1ter aι:countιIbilόty. >Y()rkable codes ΟΙ conduct
devcloping the mellns, the instilutions <ιnι:l the PubllC ,nteresl lη sociely το supρort such <ιη infrllStruclurc.

• lπI"'ΓηllIIOΠ/lΙ iιςιίοη: ίοίηίπ!! υρ wIth International sction ίη thls field, lοr example by drIIwing οπ ΙΙΙ... adv,c", <ιπ"

asslsIance ΟΙ T'ansparency lnternatlonal,

BSEC Member States consi<:lcr ιlι ... quCSIion of nghtlng corruptlon ΙΟ be a maIIer of such vltal urgenc)' δη" releνance to.
tlιeir f'(onomles. tlιat they have iJllreed ιο consult e<,lCh other closely οη the practlcal measures 10 be underlaken, ancl τι

concert theIr ef10rts wherever ρossible. ΤΟ ΙΙΙlι end, they wiII meet reIIularly <ιΙ exPf'rl level.

ίh!! promotion of ιιι... ΘSEC goals also reqUΙ ....'S <ιπ intenslflc.ation οΙ Ιοίηι etrorts το combat the launderIng of money obla
ΙΙιΓουςιΙΙ organized c"me, "rιιgs. weapons <ιη" radloactlνe m"lerIals ίll"'9<'11 traffickJlIQ. (oΓΓυρtioη <'Ιη., other illicit operaIi,
such "s ΙιΤΙυςιςιlίηςι οΙ motor vehicles, Illίςίτ IraffickinQ οΙ human belnQs ίη IΙιε reg:on.

De~ΙOpinQ closer cooρeratlon ΙΙιTIoηςι ιhe competent authorilies ΟΙ the ΒSE<: counIries Ιι a maln means οι atlalning Ihis
object1νe. ιτ ίς also ne<:essary ΙΟΓ ιιι ... ΘSEC states 10 consider implementlng Ihe Forty Recommenι:lallons οι the finiJnciaI
Actlon Task focce (fΑΠj on money l"underinQ. and adhcring το tne CQuncil οι EυΓO~ COnvention οη Money l.aunderlng
OECD Conνentlon οη Comb<lting BriDer)' οΙ foreiςιn Ρυδllς Dff\c1"ls ίη Jnternation,,1 Business Transaetlons, as well i'IΙ OΙtΙ<

pertinent interΠ<'ltίOn~1 instrument5.

Cooperation ϊη Emergencv Sltuations

Effectlve pre-rentIon st'~tegies mIIY ιaν ... lives ςιΜ reduce mate'I~llosses. Mυ~Iι c.an be doη... δι. thc loc.<ιl <'Ιηό re\lion<,llle
wllh modest fιnandlll resources. δυτ maJor risk reductlon ~nd d,sasler prevention progr~ms m,y requlre International
asslstance.

Dis"sler prevention requlrcs be!ter ei'Jrly warnlnςι systems. It i'I1S0 reauires more effeι:ιlv... POIΊCy resPOnse ΙΟ disaSters.

ΤΟ IΙιδ! <"ηά practic.<ιl cOQperaιion 'η enhancing <ιcΙΙοπ Ιπ emergency slιuatlons couk:l be carried ou! IhrouQh tne joint acti
almed ",Ι:

• networklnςι οι naIlonal oΓςιaιΊlzόIl'onι Ι rescue υπΙΙι Ilocal points;

• IrIIining <ιηά CllPilClty buHdtng in preparing ΙΟΓ combatlng the consequences οι dis3sters;

• ΙΓιιίΓΙίηιι CΣUlSes "ηά worl<shopS;

• settlng ΟΡ a <:1a!i'J bank lor spec,al proqrams <ιη" e'mail distributIonIexctιangeοΙ informatlon.

ι\ plan οΙ actlon aimed <ιι deflnln9 ways <'Ιπ" means 10r ρrOιTIσιίnςι de<:isions ~π" pnnctples ref1t!cιed Ιη the Multl\ateral
Aςlreement 0fI CoII"boration ίη Emergency Asslst<,lΠCe <'ΙΠά Emergency Rcsρonse to NIItural δη" Man-made Dlsaslers ίη tl
esEC Reςιίοη ιΙΙουlά ιι ... wo,ked out.

The Idea οΙ elaboratinl;l ιιπ" adoptinQ sιandard documenιs ίη of(ler 10 ensure further progress ίη thc impl",mentation οι!

aboνe Agrf'f:ment ιtιoUΙ" ιι... sUDPQrted.

JY. BSEC: towards the Mature Partnership, common Endeavor and Shared Yalues

Tht' Iransformat,on οΙ the BSEC Ιηιο <'ι more effecti~e <e<,ιIOn<ι1 economic organluotlOn capable οΙ oealiπg more suι:cessfuI

current iιΜ ΙυΙU ..... chIIller>ges reauires mo.e contΓ1butlon<ιιιΙΙ supρort οη the Pδrt οΙ Itιe Member Stales. Το be etfecliνe

purρosefuI. tMlr efforιs shouk! be orlented withln ΙΙΊ... framework οΙ ΙΙΙι! ΒSEC Ιο Ihe fQllowing;

• brOMer ςιη" boIder l,ISf: οΙ Ihelr IntelleCΊual POtentl<,ll, and οΙ scientific <ιπ" technologiciJl de~elopments from <ιll 50
10 coπcrcte i'Ireas σΙ economic COoperalion;

• greater Involveml!Πt oi the priv<'lte ~ectQr ίπ Ihe ΒSEC prOCe5S:

• furtlιcr de~elopmenl ΟΙ thc lramework and legal basis of the BSEC;

• wIder appli,a!ion Of 50ft secunty measures 10 the areas of multilaleral (λ)Qρeri'JtIon;

• broadcninq the b<lsfs Ιο, mull'li'Jlera+ eαιnomic CQoperMίOn;
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• "ιs!nO pι.ιb!ιc .""ιι..-ι; IIt>out ιΜ ΘSK. ίn(ernιιII ... 3nd exιe~Jly;
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1IroιI0e-<*>9 ιtιe βIIsiS'OΙ HultllιιterιιI Cooperatlon ιomon!l Goverrvπent.1ιιnι:ιι P.rllδJTIent<ιrySttuttures, NGOs, ΒUSIΩeSsm

.Ωd A(:~ΙC COmmurιlt\eS

Τtιe s.υ«ess οι tne BSEC ..111 deρend 10. greIIt utιo:ηι οη ιhe 1n~1 ., Ιlιe ρrocess οι rr.ultil<ιtenιJcooperiltίQnοι n
ιιcuνe Ωe'!wo,k$ rrom ιtιe Member Stil!~. b<JSInesS. PQllticII'••c..ιtIemlc: .nd OΙt>er !lttlUps.

ι.oc.ιl .υthI)t1Ws. prlville businHSe5 ιιΟΟ NGOs sl\oι.ιld ~~ ιιctίν'ely enι:ιollQeCl In the ΒSK ρrocess. Coιιιl!tions οι the!
prtv.te .nd ItOn~mment.ι'sectOf'S m .... be σeoJled Ιρ ΙΙeιιl jOInI.r... W1th some Issues ρ«t.ιlnl"!! ιο BSEC coopertItiorI..
ιΝ! encl, the PERHIS .nd ΒSEC tNI"eII bodits shou!d Nbol1l:e ΠlHSures<Iimeα.Ι oIISIi$tιη; reφoΙWΙι ιιnd ΙOUΙI

ιιcI:n"'~IιonsIn tsΙΙb!lSl'Ιιnc ΙΙί~ con~.nι:ιι cdLabotlt1(lΩ.

The tsIabtlsl,lmlffit of Euto-reqlons, oIIS~ by ιtιe Coundl ΟΙ Eυ~, _1on9 Il'Ie border ~oIIS of ΒSK neόgllt:ιoιing·

could Οι! cons.ιdered as part οι a str.n~1' fot erιcov~Jngreolonιιl~..ioη ιι the lιΧaΙ leνeιs. Trlns botdcr COOρet'itt

...ne~ ΙΠΙΙ! irιιerested Her\'lber SΩte5 ..., "IIree 10 ωlιe necesury ,Ieps IOWln:!S It, "'Ι" help 10 erιstIre syt1e!'9y amon,
Π!Q1ons δd)ΙΙΙClffit to Doundιιries, foster huιιwιnιιιιή..... IIt>d ewnomΙC tlts and shIItlng the exρetlenα ΟΙ ΙOUΙΙ IIuthOήtie!;a,
tluslnes" oIISsod.1ιΙIo~.

Τhe RoIe of the PABSEC IIInd National PariiiiImenΙSof the BSEC Member States

plruc:lIl,t .ιtenIJon sl\oυk:l be ριιίι:! l)Υ Ihι! "ember Statts to uP(Jt3dinςι exΙSΙlnςι legal and Π!QυIOΙΙι>ryIO~~ ... ιιl\ a "Ie....
removing those ρroyIsioηι....twctι contrIIVI!M the 90"'15 οι broιιιOeηίnςι ιnιι~Ilιιte,IIJ economιc: (OOιιerιιlofΊ ~ adoptlng
ltQistation f.νor1ng iI.

Whi!e rec09f>ί:rίng 11\1: r>eed to preseve tlle ίnόl!ρenι:!oenπ<ΙΙ nιιIίOιwιlle9l5lιιιllofΊ.PA8SEC Should 8SSI$:1: 11'1~ st~t"" ~rιιI th
ηιιιΙίonοιΙ pιιrtl_nIS 10α~ SlδQe-try-SΙιιoe ~isf~liw; ΙΙΙCI! f<l(:lfίtaιtng mιιflilιιtl!f"~1 emnomIc (OOβl!t~lίon, sρeedIΓIII u
κσι,omlι:. ρQ.ΙιC~1 ~ncI sα:I&I reΙOrms and ",tιeneνet pos.sIbIe to ιιρρroxl~ΙI!~rιO h.ιιrrn<ιnlze Il\em WLU> EU le<1isliltion ιιη

IOt<ιnιlόt,άI; ,... thι: ρtQIPl!Ctnιe areH ο! ιΓιoe BSEC-fU eooperalion. N~Ιionιιl Pιιrllιιιmentssl>oulcl be ur~ ιο eonιιct Ie!llslatio
ΙΓιΙ! ,",plemen~tlon of ΒSEC projecιs, <ιηιΙ 10 moniΙOr the tatiIic.lιon proctsS οΙ ΙΙ'>Ι! mullllllleral documenΙS ιιιιoρted by ι

Coυncll οι MtnΙSIel"$ of Fo,elgn Arf,'llι's, encoυrage ~oo suρρort IIetk>ns οη harmonlzatlon cι' r;oςoπomlc: IeglsJatiorl with ιι νι

Slleed;ng υρ I!CO"omlι: ...\<:\I<lIIio" \" the re<;Jloo.1'he PABSEC SΓSlem 00 the Ex.cnιι~of ι.<:φιl and NormιιtNe Dιxumen
SllaM be fUHy Involνed ίπ thΙS pnxesS.

fhe pre'tnt stδg<: οι develOprnent ο( cO-Oρerallon Ιη the Black Seιι tegion Ιη Ihe new ceΠΜΎ teveIIls ιη<: need for greab
invol~m<:ntof ΝiιΙίο",,1 P"rl,amenιs ιιηιι tl\e PABSEC Ιη It>e el..borII!lOΠ ιιιηιι Implement,'ltlon οΙ ,nultll!lferal oo-opet3tion
ptolects.

Τhe PABSEC should ίπ addition focus its attention οπ the followlng:

DemocriIICV, HumIIn Rights and the Rule of Law

• 10 mobillz<: tne Νοιιιοη'" PIIrll8ments tClwal'dS elabot!lrίOn of taws 1100 t~ulIItlιltls ennanι:lng develOpment οι

demoι:tatoc: InstItUtl0f"ι5, ΝΙ<!: ο, Law οιπσ ("ίν~ SOCiety buildltιQ;

• ιο monLtQf Ihι! implemenliltlOt"I οι "'9'eemer>ts ιιrnot\9 BSEC "ember St:IIttS οη c<ιmbIItlng o'i",nizι'!d ultne οιι we

tne P~fC's p,oρosalson (ombatinq ~H:9<ι1 t'iιffιι:k"'Q οι hum!ltl belnllS.

Sodal and Cultunιl Development

• to foαιs on Imρrov!ng IeQls&ιιtion on sor;Jιι, ρoliόl!s aimι'!d ιι cooιno ",,111'1 DQVefty. grow\rlll unemployιnerιt ilnd ου

h.ιιtdshφs οι t.he t'ilnsition ρenod;

• to pυnue Ihe ImplementatlofΊ of Ιhl! PA8SΕC'sRecoιnrntndat_on 5Ο(ΙΙΙ ριτI'fectlr.Wl οΙ ρensioners, cl'lίltl ρroteι

Ind displa(1!CI ρeoρle;

• ιο ~ke cιre ΙΜ the ρrotectton.ooresρeetoIlhe sodIIl and WIIuriJl rtg/1otS o/Ihe mignιnl worIte'rS ιn the mernbe

countrles;

• ιο encoιιrage Ind SUρρorι C(>ntλα/ be!Wten ιιωdcmIι: commιιniUes,υηhιenιtJtsοιΜ slOOlffits,'ln(f NGOs;

• 10 In"'*"i! the "ΙΙ$$ Hedi!lln ρn:ιrnotinQ ΙΜ C;Ιoιιls ot~rMlon ιη Ιl\e alι<:k Seι R~ιon.

Further DeνeIopmentand Improvement of the BSEC ImplementiiItlon and Coord/nation
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Α.ΚΑι)ΛΝΙΚΟΛΛΣ

MechlJnisms

ΠΑΡΛΡΠΙΜΛ

ΤΜ., e~ΊStlno instltutlonal sl,ucture οΙ lhe ΒSEC 'I~II lurt.her stl'@'ngtheni~g Ιιι th", ~ςιMι of t~ ""Ρ"',ίenc",of OII>",r ....glor
orgilnb:iltio,\s $0 tl>ilt οι wlll fu~ctlon mo,,", ",ff",ct1v",ly, bι! b",Itι!r mllnδgι!d, bett",r coordonιιted δlld respond mor", efflcl",nt
new challeng",s. ΤΜ 90blS Of i~stitutlons, their lυnctions δηι:! οl)lψΙlοnsshould Ι)ι> moΓ! c~rly cIefin",d.

The Councll οι ΙΜι> For",ign Mini$ters <ιπι:! the ,otatlng Chalnnanshlp, <Ι$ νι"'ll '" th", PERMIS <ιηι:! 6SEC relaΙed bodles ilr",
requeStM 10 tak", n",cessIIry step$ for Ιhe InlΡί",menιaιlο!\ οι ιιι", ~ew eωnomlc aOenda. AccordIΓ>li ..... 1!.lstlng ρrogrllms

Oliln$ οΙ <IςtiOΙΙ$ "''11 bc r",VI$ed and adjust"'d ΙΠ ord",r to "ccommodate provίsionsof the agendll. ι:oncr",I", prOj",cts <I~ι:!

ilcllvll,es prOPOsed ΙΠ 11.

Onf: of the most Important tilskS 10r the BSEC should be ΙΜ ImproνementΟΙ the implement.at;OI1 !;ον MenΊber St<otes σι

~OΙυΤIOM iιηι:! d~slons. ActlvltleS"should be deslgned to be IIction σr;",nted. Wίth these goal, ίπ mi~d the Cou~CiI οι Fo
MI~ΙSt",rs ,Μουlι:! aS$ume the function οΓ monitorir>g the ,mplementation ΟΙ adootea 'esolutlon$ ilnd dec!slons. iιιιι:! Memb
Slat",s 5Μουld be encou'ilOed ιο instlIute eff(!d:lve central CQordlnilting mecnanlsms. ιη view οΓ tt>e fact ΙΜόΙΤ HeildQuilrte
I\g,,,,emenl <;δm", >nto etfecι. i!S σι Αυου,l 201)0. respectlve counlries i!re e~CQur"gl!d Ιο estilbllsh pe'ma~"'M mlsslons iιιι

accredit ρ<':rmanenΙ Π'Ρresentatίν"" to Φ., BSEC SecretilrIl1t.

!t ιιι recommended thllt δ ΠόΙΙioΠόιl Y/otk plan for the Implement/lllon ΟΙ the new BSEC economlc aqenda t>e deνelop"'d, δ

as admιnlSΙraιινe nation~1 structures deallng wltn 8SEC IIft"l" be sιrengιhenedby cικΙ; member stIIte.

The obIeι;\ives of the aSEC eι;onomlc ilgenda "'ill οε achleved throuOh mo.e reou"'r ιneeΙI~!lII ΟΙ th/1 lea!kr.; οΙ Ihe Mem
St/ltcS "nσ thelr mlnisιers οπ the basls of iI broad dialogue, oonsultatlons, Jοίl1Ι prOQr"ms οΓ aΡρropriaΙc BSEC ",orklng t
'"$ ",ell <Ι$ through regular doplomIItlc chllnnels.

Ιιι the futu,e oιf>e. mechanlsms lα cooperatlon should be encouraged ιπ o,der to ",χρalld the ΙιelΙ:Ιs of CΟΟΡeraΙion 1I~ι:! ~

greater emphllsls οπ coordlnlltlon between the vanous aSEC bOdles.

ΙΟ e~SUrC εΠeι;Ilνι! monltonng <ιηι:! Iilcilotat<! oιr:pleme"t"tlon οΙ the ne", eco~omlc ~IIιπόόI, Ihe PERMIS. usong ιπε Inforoτ

'εxιlveι:ι Irom τπε Member St<ltι!s (100 BSEC reliltcd boΙ:Ιies, shoold submlt <Innual progrl!,s rePOrts ΤΟ ΙΜι Council σι' Forι

Minlsters. For thc monlto,Ing <ιπι:! Imple:TIenIatlon οΙ ΙΜε proJects iιρρ<ονΜ by the BSEC statutorγ orψlns, Membe, StilΙ~

directly involved In the projecIS <IΓC encourilged, υροπ Ihe reqUδΙ οΙ ΙιΜ! BSEC PERM1S. to p,ovlde ιιιl! rl!Qulred ρersonn

Ιh(! PERMIS. οπ Ijroject t>eSi$, ΙΜ.. ~Ievant exρenses Incurred thcreoI belng CQvered by I~ sender stilte.

Τhe Role of the B5EC PERMIS

Ιη conformlty ",llh Ih/1 BSEC Charter, the PERMIS .should ild: 115./ι dynamic.!lnd efrecti~e or9l,n ilt (he co""' ΟΙ ΙΠι! BSEC
"eti.ltles, T1Ίe 9(1)",in9 need tO ι:r"MΙOΓΠI ΙιΜ! BSfC Into iI p,oJect-OI1ented etldeaVOr ,eQulrcs furthe, ,tre"mlining σι' its
'ΙΓυctυ~! iInd enhiIndng Its capacity Ιπ pιoJl!ct elabo,ation, promoιίOnand Implemenιat;on.

10 Ihis cnd. the 'οlε οι the BSEC PERMJS ~' ιο bc re\leflned, ... order to be on Hne ",οτΙ> τπ., neνι ph<ι;ι: οι the BSEC
ι:reνelopπ'ε~ι. The PERMIS 'Μουld ilCt as a center for communlcatlon, exdΊanoe of info,miIt,on θ~ι:! cPOr(lonatlon οΙ jοl"ι

actlvltl"" in illl spheres ΟΙ muItIIIIter,,1 cooper"tIon. PERMIS should "Iso ensure ιιι.. follow-up οΙ resOΙutlons iιπι:! declslons
.!<IOpted ΟΥ tne ζoo.ιncU. <;Ic~IOp and prornote p,ojects and programs οΙ CQmmon Intercst <ιηι:! Ρ'Ι;ΡΟΙ"" (Ioι:;...rrιents for
CQnSlderahon by Member Sιaιes.

o~ ΙΠι!: basls ιιf th", consolldlltlon proc:e5S thllt ι; b",inQ ca'ried ουι Ιιι ΙΜι: 8SEC. consultatlons bet"'cen the BSEC Rela(ed
Bodles aOO ΙΜ BSEC PERMIS Sh(lι;ld be InIensIfied Ιιι orde' to "110'" ΙΜI! ~clpro<;al Γioνι ο, Infor1J1aιlοrι concemlnO the"
"C!lvltll!s. Furt~rmo~, Ιπε Courιcil of Mlnlsters, througn the SecreUlιy Gene,al. shoulcf monΙΙor Ihe lιal.ΙΙlδ IInd follo'"
cfecislo~·maklngproce5$ of thcse bodle" ίπ o'der to malntIIln practlcιιl inι.erιιction and coordir.aIIon ",IIh lI1em.

ν. Extemal ReIations of the B5fC Organization

Α s!rong, (o~s()Jidbted "''''' νlδΟΙ.. BSEC OrgιlniZiltlon wlth fasι develoρlng nallo~al ιx()~cmles ΟΙ Iti Ml!mber States wlll t
to plily" prominenI role οιι the ....orld eoonomy, "πι:! ΤΜυς ιο (οπιΓ1t1υΙι! ιο lηιε,πόΙΙlοποιl peace. securlty iιπι:! stabIllty.

The 85fC Role ίπ the New ΕυroρυπArchitecture

ΤΜ dyrιamICs οΙ the eme'g\I\\jl\ew EurcιpeanA,o:h\tectu,c ODcn υρ the poll!nl\el for effl!rtive ρartnershΙΡSwllh BSEC. τι

Eu,ope or ΙΜι: luture shOuld be frec ιιf nCVI dlνldfng lines. BSEC CiIn ρlΙΙΥ a ma;or roIe I~ p'ovldJrιg the ~cccssary Ilnl(s be
the enl<Ι'\jed Ευ <ιπι:! Εas:ιe,n Europe. ιtιe Ceipien regίOn ~M EMtern Hedlterrllnean.

Α sιtol'oO and el'fectlve partnersh,p between the BSEC <ιιιι:! the ευ based οη colnclding ιnιerests iI~ι:! common econom~ ν

resped: foι hUΠΊi\n rlghts and hJndamental Ireeι:l",m, mu,t be (IeνcioDed and mainιained. On ΙΜι: OΙher tlancf, cooperatiol
Qeιween τΜ PABSEC ιιrιι:! the Europea" Ρaήi"ment ",μι oont"bute 10 ΙΠ'" i\ΠlmoIlon οι ,uch a ρart.nershlp.

TόIkίrιςι Into aocount "'''' \jco-POlltkal Importance <ιπι:! IΜι: I"rge economi~ ρor.ential of !he BSEC area. both ΤΜ BSEC iιΠ\!

Ευ should have a major ΙηιεΓδΙ Ιη i\'omotlno prosperIty /I~ι:! pOΙltical St"Pllily Ιιι the reglOll. Το Ihis ,"rιι:! BSEC Member S
should mil;~til,n "n In\ensive ρoIltkal Ι:Ιlοιlogυl! "'ith ΙΜ Ε\.Ι Υ/lτΙ; iI view ιο ~eler"te the D,oι:;ess or rιlembershop οΙ ΙΠδε
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cOtJntrles ίn EU.

Ι1ΑΡΑΡΤJ-ΙΜΑ

Ι

1

]

The Ilme 1'05 (1150 come for (11'1 eff,cient and brQad Interaetlon betWe('n Τhε.- BSEC δnιΙ the OSCE. They shoukJ claborare a
common pl/ltforιn fOl StrenQthenlng their Interaι::llon δnιΙ exam)ne the 5COρe for jolnt proJecιs.

The BSEC shoυld (οπΤίηιΙΙ! deweloplnQ mutuilllY beneflciill COOρeriltion ....ίΙΙ'! olher relevanl orgaηlIIItlons ilnd furil~ such iI

CentrlIl Eυιoρe..,π Inlliiltiwe. Soυlhern EurOρeiln Cooper/ltive Initίiltlwe, τη.:! Europe",n BilΓlk for Rt!αInStructloniιηιΙ

Development (ΕΒΡ.Ο), the EuropeIIn Invcstmenl BII"k (ΕΙΒ), the (ounι;11 ι.ιι Billtlc Sea Stales <ιηιΙ the Nordit (ουηιΙI of
M;nisters.

The BSEC - Ευ Platform of Cooperation

GuΙι1ε.-d by Ιhε.- 90al ιο conlribulc 10 ι:hI! formal,on οΙ rhe rιew Euroρearι lIrchlteeture, t!le BSEC drew υρ in 1999 a BSEC-I
I,latfo,m οι cOQpe,al,on.

ThlS defines means ΟΙ cooρeΙδτlon tor ImplernentinςιιΜ srratellic objectives of the BSEC tor closer InleQ'lIlion 11'1 the ecc
lIre<! cons!ltuted t>y Ihe BSEC and the EU. In Ihe comln ... yea's pιlorlιγ muSI be 9,ven το the developmenl of a balanCed,
mutua"v bencfiCial coope,,,tlon between the BSEC δΓΙιΙ the EU.

This cooperation should be built υρ Ιη the following prlorltv areas:

• ι!eveΙOpmenI of nelWQrk inf,asl,ucIure (I'MSOOl1, encrqy δΜ terecommuηlt<Jtloηs):

• ΙΓδιΙΙ! <ιπό "e<ιΙΙOπ οι ΙδVOΓιιbΙe cooditions for forelqη dl'ect. InVCSImeηts:

• suSl.<linable deνeiopmenI ilnd PrQ!c,\ίQn of \he enw,rcιnment, Including ηυcle<ιι s~fety;

• science "nd ια:hnolΟΙJΥ;

• ccιmb~tin9 terroΓism ~ηιI different fQrms cιΓ cιrganizcd crιme.

0r1 thc t>asls or the Platform rcleνlInl subsldllIrγ boιlles sllould elilbcιrate conc,ele QrQposals 1'(1, ι;oopcriltlon.

JcιίΓIΙ meetings οΓ relev<'ln! ..ι.or~IΓI!! OOdles of the 8SEC and the EIJ ilS well as (Ol1le'eηces, wo,kshops <'Ind seminIIγs of ΙΙ!)

In concreιe I'Ields ot com,non Intercst would plily a use(ul rQIe Ιη buHding υρ new OPPOrtunltles of ΡΓΟΙΙυαΙνc rooρeΓ<olιOη

between the twO orgaηΙZatlons

Thc 9SEC s1l01.lld furthermore bl! crelItl~ <100 svsιcmalic ίη idenIlfylng <lnd develoPiηll promls1nQ proJects of muιual inl!
01'1 Ils slde, 1I is cxρected tllClI !he Ευ wlll work towa,ds, h<'!vlng λn Integr",ted <IpprCΙlIch Το the Black Sea regιon, as ιn Τι'!

ΟΙ τιιι' -Barcek>na ProceS$" and Ihe "Ncιr\he,n Dimenslon"

ΙηΙ,cιdυωon οΙ appropriate <'Idjusτments to existin... Ευ ilsslstance prog'ams INoulι::l be welc<:ιmed by Ihe BSEC ilS δ u.sefu

B5fC and the World - Cooperation with Other International Organizations

ι3e1no acccιrded an Obserνe.r Stiltus ιn UIe. υΝ Gcnefill Assembly, the BSEC ..... ;11 fu,t1Ioe, develop, 01'1 tlle bIIsls οι

complementilrlly, compilralIve adVlIntilge iιnιΙ su~iιliilritγ 115 (Ιl,ε<ιαγ establlshed coope,atlon with ιΜ UN and IΙ5 speci21
Aςrιencle5,

Cooper.tlon ο,. pra<;tI<;al natυre mav be develoρedbe1ween 1he 8SEC and the followlng organlzatlon5 ιιηιΙ

reglonal ςιΓουρlημ,such ΙΙ5:

- World Bank

-OECD

-WTO

- CIS

- ECO

~ MERCOSUR

- Energy Cha"er Conference

- ΙΕΑ and ΙΑΕΑ
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J
Ι
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"'he greCIt importiIrn:e <Itlache4 t>y BSEC Member States 10 the new Image οΙ the Qrg<ιn;zatlon requ1res 11 renewed "ame
ΟΓ mllΙU,e par1nership, based οη <ι hlghf!f 'evel d collabor.ιIion <ιηό effecbvel1e$s. Improνemeι'lt οΙ esEC's Ilnlo,S wilh th.
JΊει:ιlδ, IInd ΙΙΙΙ: search fo' mo,e modern meaι'ls Ιο' Informlng both ΙΙΙΙ: iι'lternCIlional communIty aι'ld τιιι: generlll ρubΓ;c Ir
~emberStlltes οη BSEC IsSιteS Is imρe'8tive for <ιη effeetive and fnιitful 6SEC ΡOlicy ίη ΤΙΙΙ: future.

~o less ίmροrtδnt are the t,lInsnlltional contacls bet ...een socleIIes, ΙΙι,οιιιιιι educational and (υIΙυΓ<Ι1 etchaf\i3es. trainin!
>etwffn towns, cO<;lρeration between ρQlίtiι:δl ρarties, medlll <ιηό ac:tive cit,zens. Through such contitcts, core grouρs .....11
iuffoc:ient ίηIΙ:II~Τυ<ι1 <Ifflnitles IInd commoniIiity οΙ inte,ests IInd vlllues ,.,111 b<!' fo'Π1i!ό, .....hich ",' their ιυΓη 1'0'111 tιoosι regl
:ooρe,atlon,

ΓhI!: 6SE( muItIlate,al process has constn.ed ..,.,indo.....s of opportunitγ"for broCIder economlc αιope,ation, but ιhese

' .....In::lo....s· must ΙΙε oρened ....ide ίη ΟΓόεΓ το brlng ιΙιι: ,.,όηά! οι chιιnge, ρeδce, slaιbllity <ιΟΟ prosρe,ity lηΙο ΤΙοί$ rcgion.

A.nnex 1

Reserνation of the Republίcof Armenia

~rmen,a findli inllPprop,iate the use οΙ te,m "aggresslve separatism" irI ΙΙΙΙ: 6SEC Economlc Agendιι ιιηό believes that ιιι

>f such a If!rm is "ncommon ίη internalional p,actice, Ροlίtίe<ιIIΥ ch,1ιrged an(j reflects s"bJectlve Q,,&lification for ono;ιoing

:onfilcIs ίη the BSEC 'eglon.

• A,menlll'S 'f!$f!rνation 1$ attachea as Annex Ι to ΙΙιε document.
• Arrnen~'s ,eserνlltlon ί! 8tt8ched as Annex Ι to ΤΜ document.
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ΕλλιινόΧλωσση βιβλΙΟΥραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒωΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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.:. Ανδρικοπούλου,Ε. & Καυκαλάς,Γ. (Ι 999),«0 νέοςΕυρωπαϊκόςΧώρος. Η διεύρυνση

και η γεωγραφίατης ευρωπαϊκήςανάπτυξηρ>,Αθήνα: Θεμέλιο

.:. Adapt (1997), «Οργάνωση επιχεφήσεων νομού Έβρου». ΚοινΟΤ1κή Πρωτοβουλία
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κατευθύνσεις πολπικής της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και δtασυνOριαKή συνεργασία: Η

περίπτωση της Ελλάδας και της Βουλγαρίαρ>. ΔιαKρατtKό Πρόγραμμα AναπτυξtαKής

Συνεργασίας κω Boήθεtας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον τομέα του Περιβάλλοντος. Αθήνα:
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NoIO. Θεσσαλονίκη: Βαλκανικό Κέντρο Τύπου

.:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002). «Συνεργασία χωρίς σύνορα: οι διαρθρωτtKές πολΙΤ1κές

και τα εδάφη της Ευρώπηφ,Λουξεμβούργο:Υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των

ευρωπαϊκών κοινοτήτων

.:. Ευρωπαϊκ'ί ΕπιτΡοπιί (2002), «Χάρτες πορείας για τη Βουλγαρία κω τη Ρουμανία»,
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Βρυξέλλες COM(2002) 624 τελικό

.:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), «Στρατηγικές για τις θέσεις εργασίας στην κοινωνία

της πληροφορίαρ>. Ανακοίνωση της Εππροπής. Βρυξέλλες: COM(2000) 48 τελικό

.:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (200Ι).Ανακοίνωση της Εππροπής σχετικά με τον αντίκτυπο

της διεύρυνσης στις πεΡlΟχές που συνορεύουν με υΠOψήφtες χώρες. Βρυξέλλες:

(2001 )COM 43 7 τελικό

.:. Ευρωπαϊκιί ΕπιτΡοπιί (1998), «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κω η Ευρώπη: ΠραKτtKός

Οδηγός Αδελφοποιήσεων». Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

.:. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (l996),«ΣχετtKά με την εφαρμογή της διασυνοριακής

συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης κατά το Ι 994». Ανακοίνωση της Επιτροπής. Βρυξέλλες: Υπηρεσία Επίσημων

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

.:. Καζάκος,Π. (Ι 994), «Οικονομικές μεταρρυθμίσεις και επιδόσεις στη νοτιανατολική

Ευρώπη, απολογισμός και ΠΡΟΟΠΤ1κέφ, Αθήνα: Ι. Σιδέρης

.:. Καστανίδ"ς,Χ. (1997).«Η ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών ως προϋπόθεση γtα

οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια». Balkan review Νο Ι ο. Θεσσαλονίκη: Βαλκανικό
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