
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Κεντρική Μακεδονία 

Δυτική Μακεδονία 



Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

Βασ. Σοφίας 2 

106 74 Αθήνα 

Τηλ. 01Π251 000 

Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 

Εικονογράφηση: Anne Howison - Lionel Koechlin 

Ευχαριστούμε θερμά τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών για το 

φωτογραφικό υλικό που διέθεσαν. 

Εκδότης: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Λουξεμβούργο 1994 

© ΕΚΑΧ - ΕΟΚ - ΕΚΑΕ, Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο, 1994 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της 

πηγής. 

Printed in Greece 



Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα 
μια δύναμη με πάνω από 340 εκα
τομμύρια κατοίκους που ανήκουν 
στα δώδεκα κράτη μέλη της. Παρου
σιάζει μεγάλη ποικιλομορφία που 
οφείλεται στην ιστορία και στη γεω
γραφία της και εκδηλώνεται στις πε
ριφέρειές της, οι οποίες αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα πλεονε
κτήματά της. Ωστόσο, όλες οι πε
ριφέρειες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο 
ανάπτυξης και η εσωτερική συνοχή 
αποτελεί έναν από τους σημαντικό
τερους στόχους της ευρωπαϊκής οι
κοδόμησης. 

I. Η ποικιλομορφία των περιφερειών, 
ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την 
Ευρώπη. 
Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαφέρουν σημαντικά η μία από την άλλη. 
Υπάρχουν πλούσιες και φτωχές, μεγάλες και 
μικρές, βιομηχανικού ή αγροτικού χαρα

κτήρα. Τα προβλήματα που παρουσιάζο
νται σε ορεινές περιοχές, σε παράκτιες πε
ριφέρειες ή στις μεγάλες πεδιάδες, στις με
γάλες αστικές περιοχές ή σε περιοχές όπου 
γίνεται βιομηχανική μετατροπή δεν μπο-

ρούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Σε αυτές 
τις διαφορές οφείλεται το πλήθος των πο
λιτισμών και των εμπειριών, που είναι συ
νώνυμο του πλούτου για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Αλλά οι διαφορές δεν είναι μόνο γεωγρα
φίκές, κοινωνιολογικές ή οικονομικές, είναι 
επίσης και θεσμικές. Οι περιφέρειες ανή
κουν σε κράτη με δομές που ποικίλλουν 
όπως ομοσπονδίες και aποκεντρωμένες ή 
ενιαίες περιφέρειες. Έτσι προκύπτουν και 
οι διαφορές στην εξουσία και στις αρμο
διότητες από τη μία περιοχή στην άλλη, κα
θώς και η διαφορετική σημασία που έχουν 
για την Ευρώπη. Ορισμένες περιφέρειες 
έχουν πράγματι πλήρεις αρμοδιότητες σε 
διαφορετικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, 
οι μεταφορές ή η γεωργία, ενώ άλλες πα
ραμένουν πρώτα απ' όλα διοικητικές μο
νάδες. 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων, ο 
φυσικός χώρος έκφρασης και συμμετοχής 
των πολιτών, αυτών των περιφερειακών 
οντοτήτων, ήταν μέχρι σήμερα κυρίως το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί ευρωβου
λευτές έχουν και ένα δεύτερο αξίωμα στη 
χώρα τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 
εκλογείς, πέραν του νομοθετικού έργου, να 
ταυτίζουν την εργασία του βουλευτή με μια 
δράση για την περιφέρειά του. Τ ο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε έτσι ένας από 
τους χώρους όπου αναπτύχθηκαν οι ιδέες 
σύμφωνα με τις οποίες η επιτυχία της ευ
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται στενά 
από την ομοιογενή ανάπτυξη των ευρωπαϊ
κών περιφερειών. 

Αυτές οι περιφέρειες συμμετείχαν σε μεγά

λο βαθμό στις διαβουλεύσεις που έγιναν 
πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι ορισμένες από 
τις ιδέες που εξέφρασαν περιλαμβάνονται 
α' αυτή. 

Εδώ και λίγο καιρό, οι περιφέρειες συμμε
τέχουν απευθείας στις αποφάσεις όσον 
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αφορά τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένω
σης μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών. 
Αυτό το όργανο που δημιουργήθηκε το 
1994 είναι πράγματι , με τα 189 μέλη του, 
το αντιπροσωπευτικό όργανο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης των δώδεκα κρατών μελών. 
Έχει συμβουλευτικό ρόλο στις μεγάλες κα
τευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκ
φράζει την άποψη των περιφερειών για τα 
μεγάλα θέματα της μελλοντικής Ευρώπης. 

Αλλά πέρα από τον πλούτο που αποτελεί 
για την Ευρώπη η ποικιλομορφία των πε
ριφερειών και η ολοένα και μεγαλύτερη 
συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικοδό
μηση, μία από τις προκλήσεις που αντιμε
τωπίζει η Ευρώπη είναι να μειώσει τις προ
φανείς διαφορές στο επίπεδο της ανάπτυ
ξης. 

11. Η εσωτερική συνοχή, μείζων στό
χος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. 
~συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
αρχισε να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1993 
επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δό~ 
θηκε στην πολιτική της οικονομικής και κοι
νωνικής συνοχής. Η πολιτική αυτή έχει ως 
στόχο να μετριάσει τις ανισότητες στην ανά
πτυξη και να δώσει τη δυνατότητα στις πε
ριφέρειες να επωφεληθούν καλύτερα από 
την ενιαία αγορά, και στη συνέχεια, μεσο
πρόθεσμα, από το ενιαίο νόμισμα. Η επι
τακτική ανάγκη για αλληλεγγύη εκφράζεται 
με την εφαρμογή φιλόδοξων περιφερεια

κών πολιτικών, που έχουν ως στόχο να βοη
θήσουν τις λιγότερο ευημερούσες περιφέ
ρειες να κα,λύψουν την καθυστέρησή τους, 
να μετατρεψουν τις δραστηριότητές τους 
ή να διατηρήσουν τον τρόπο διαβίωσής 
τους. 

«Η συμμετοχή των περιφερειών στην οικο

δόμηση της Ευρώπης αποτελεί βασικό πα

ράγοντα εππυχίας. Μ' αυτό τον τρόπο πλη

σιά~ουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένω

σης που αντλεί, κυρίως, τη δύναμή της από 

την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

παράδοση των περιφερειών και τη συνοχή 

της από το σεβασμό αυτής της παράδοσης. 

]acques Delors, Ομιλία στη Βουλή και στη Γε

ρουσία της Βαυαρίας_ Μόναχο, 1.2.91. 

Αν συγκρίνουμε το βιοτικό επίπεδο των κα
τοί~ων ,των περιφερειών της Ευρώπης, θα 
δουμε οτι το επίπεδο των πλουσιότερων πε
ριφερειών της Κοινότητας, του Αμβούργου 
και της Ιle-de-France, είναι τέσσερις φορές 
υψηλότερο από το επίπεδο των φτωχότε
ρων περιφερειών, που βρίσκονται κυρίως 
σ;- τέσσερις χώρες, στην Ελλάδα, στην Ι σπα
νια, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. 
Είναι σαφές ότι αν εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν αυτές οι διαφορές, ο κίνδυνος 
για το μέλλον της Ένωσης θα είναι μεγάλος. 

Είναι επίσης σημαντικό να εξυψωθεί το βιο
~ικό επίπεδο των φτωχότερων περιφερειών 
ωστε να μπορέσουν οι κάτοικοί τους να 
έχουν πρόσβαση στα προϊόντα των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών. Δεν πρόκειται 
μόνο για ένα πρόβλημα αλληλεγγύης αλλά 
και για μια οικονομική αναγκαιότητα που 
αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Γι ' αυτό 
ένα τμήμα του πλούτου ορισμένων περι~ 
φερειών ανακατανέμεται , μέσω του προϋ
πολογισμού της Ένωσης, προς τις πιο μειο
νεκτικές περιφέρειες. 



Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στις περιφέρειες της Ελλάδας το 1991 

Χώρα ΑΕΠ 

EUR12 100 
1. Βέλγιο 108 
2. Δανfα 
3. Γερμανία 106 

4. Ελλάδα 49 
5. Ισπανία 80 
6. Γαλλία 115 
7. Ιρλανδία 72 

8. Ιταλrα 106 
9. Λουξεμβούργο 131 

1 ο. Ολλαvδfα 104 
11. Πορτογαλία 60 
12. Ηνωμένο Βασίλειο 98 

Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 
1. Αμβούργο (0) 209 

2. He de France (F) 172 
3. Βρυξέλλες (Β) 1 71 

4. Βρέμη (0) 159 
5. Έσση (0) 149 

ΣΗ Μ.: 

Περιφέρεια 

ΕΝ\ΑΔΑ 

ΑΕΠ 

49 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 45 

Κεντρική Μακεδονfα 47 
Δ υ τι κ ή Μακεδονία 48 

Ψttrέιρος 38 
Ιόνια Νησιά 44 

Δuηκή Ελλάδα 43 
Πελοπόννησος 49 

1\!f'τική ss 
Θεσσαλία 45 

Στερεά Ελλάδα _ 60 
Βόρειο Αιγαίο 36 

~ο1'ιο Αιγdrο ' 49 

Κρήτη 45 
λιy(iτερο αvαm-υyμέvε~ περιφέρειες 
1. Alentejo (Ρ) 36 

2t Βόρειο Αιya'ίό 36 
3. Ήπειρος 38 

4. Guadeloupe (F) 38 
5. Centro (Ρ) 42 

7. Το ΑΕΠ εκφράζεται ως ΠΑΔ (πρότυπο αγοραστικής δύναμης-

κοινή μονάδα, που αντιπροσωπεύει τον ιοιο όyκο αyαθών και υπηρεσιών yια 

ι<άΘέ χώρα), με κοινοτικό μέσο όρο = 1()0 ' 
2. Τα νέα «Lander» της Γερμανίας περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των στοιχείων. 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT 

Αυτή η δράση συγκεντρώνεται κατά προ
τεραιότητα σε τρεις άξονες που αντιστοι
χούν σε τρεις σαφώς προσδιορισμένους 
τύπους περιφερειακών προβλημάτων: 

• Ανάπτυξη των περιφερειών στις νότιες 
και δυτικές περιοχές της Κοινότητας (τα 
2/3 της Ισπανίας~ η Νότια Ιταλία~ η Ελ
λάδα~ η Πορτογαλία~ η Ιρλανδία και η 
Βόρεια Ιρλανδία~ ορισμένες περιφέρειες 

της Γαλλίας) στις οποίες προστίθενται τα 
νέα γερμανικά Uinder. 

• Αναδιάρθρωση των περιφερειών όπου 
παρατηρείται το φαινόμενο της βιομη
χανικής παρακμής~ οι οποίες συγκεντρώ
νουν περισσότερο από το 16% του κοι
νοτικού πληθυσμού. 

• Προστασία των ευαίσθητων ή με μειω
μένο πληθυσμό αγροτικών περιοχών~ 
δηλαδή το 5% του κοινοτικού πληθυ
σμού. 

Οι ενισχύσεις που παρέχονται για την πε
ριφερειακή ανάπτυξη στηρίζονται σε τρεις 
αρχές που εγγυώνται τη σωστή χρήση των 
κεφαλαίων: 

• Η επικουρικότητα συνεπάγεται ότι οι ευ
θύνες πρέπει να ασκούνται στο επίπεδο 
που βρίσκεται πιο κοντά προς την πραγ
ματικότητα. Κατά συνέπεια~ οι αναπτυ
ξιακές ανάγκες στις οποίες προσαμόζο
νται τα προγράμματα που χρηματοδοτεί 
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η Κοινότητα~ προσδιορίζονται από τα περίοδο 1993-1999 ο προϋπολογισμός του 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Ταμείου Συνοχής θα είναι 15,1 δισεκατομ

μύρια ECU. 
• Η εταιρική σχέση σημαίνει ότι όλοι οι φο-

ρείς~ εθνικο~ περιφερειακοί και τοπικοί Τα διαρθρωτικά ταμεία, από την πλευρά 
συμμετέχουν στην προετοιμασία και τους, αποτελούν τη σημαντικότερη συνει
στην εκτέλεση των προγραμμάτων και αφορά της Ένωσης στη μείωση των περι
φροντίζουν για τη σωστή υλοποίησή φερειακών ανισοτήτων. Αντιπροσωπεύουν 
τους. περισσότερο από το 25% του προϋπολο-

γισμού της και κατανέμοντα ι σε τρεις ξε-
• Η προσθετικότητα προϋποθέτει ότι η ενί- χωριστούς τομείς, το "Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
σχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστί- Ταμείο (ΕΚη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι
θεται στις χρηματοδοτικές προσπάθειες φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρω
της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά δεν τις παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού 
αντικαθιστά~ συμβάλλοντας με αυτόν τον και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). 
τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Τα 2/3 περίπου των χρηματοδοτήσεων των 
Πάνω σε αυτές τις βάσεις, η Κοινότητα πα- διαρθρωτικών ταμείων αφιερώνονται στις 
ρε μ βαίνει με δύο κύρια μέσα που είναι το περιφέρειες προτεραιότητας που υπάρχουν 
Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση το Λου-

ξεμβούργο και τη Δανία. Για την περίοδο 
Το Ταμείο Συνοχής, που εξειδικεύεται βα- 1993-1999, ο προϋπολογισμός των διαρ
σικά στις υποδομές μεταφοράς και την προ- θρωτικών ταμείων θα είναι 141 δισεκατομ
στασί<!:Ι του περιβάλλοντος, πρέπει να βοη- μύρια ECU, που θα διατεθούν για διαφο
θήσει τις τέσσερις φτωχότερες χώρες να ρετικές δράσεις όπως η επαγγελματική κα
προσεγγίσουν τους εταίρους τους με μια τάρτιση, η προστασία του περιβάλλοντος, 
κίνηση οικονομικής σύγκλισης. Αυτό απο- η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο 
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συμ- αγροτικό περιβάλλον, η βελτίωση του επι
μετάσχουν στην τελική φάση της Οικονο- πέδου των εξοπλισμών σε υποδομές ή ο 
μικής και Νομισματικής Ένωσης και στη δη- εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η 
μιουργία του ενιαίου νομίσματος. Κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δη-
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μιουργούν θέσεις απασχόλησης. 

Έτσι η προσπάθεια αλληλεγγύης της Ένω
σης προς τις φτωχότερες περιφέρειες είναι 
σημαντική. Παρόλο που αντιπροσω
πεύουν, το 1993 μόνο το 0,3% του Ακαθά
ριστου Εθνικού Προϊόντος του συνόλου 
των κρατών μελών, οι πόροι των διαρθρω
τικών ταμείων καθώς και τα άλλα μέσα πα
ρέμβασης μπορούν να αποτελέσουν το 3% 
και μάλιστα το 4% του ΑΕΠ ορισμένων χω
ρών, συνεισφέροντας σημαντικά στην οι
κονομική ανάπτυξή τους και στη βελτίωση 
του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τους. 



111. Περιφερειακές πολιτικές πριν απ' 
όλα στην υπηρεσία των πολιτών 
Η σημασία των περιφερειών για την ευρω
παϊκή οικοδόμηση και η προσπάθεια για 
την περιφερειακή ανάπτυξη την οποία κα
ταβάλλει η Ένωση, είναι αναγνωρισμένη 
και ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό οφείλεται κα
τά κύριο λόγο στο ότι η κοινοτική δράση 
θέλει να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών 
και να βοηθήσει στη βελτίωση της καθη

μερινής ζωής τους. Έτσι πολλά κοινοτικά 
προγράμματα αναφέρονται στις πιο διαφο
ρετικές πλευρές των δραστηριοτήτων των 
πολιτών. 

Οι νέοι, μελλοντικοί πρωταγωνιστές της 
ζωής των περιφερειών πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Αυτός 
είναι ο στόχος του προγράμματος ERA
SMUS, που προσφέρει σε φοιτητές από δια
φορετικές χώρες τη δυνατότητα να συνε
χίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να αποκτή
σουν γνώσεις και ιδέες τις οποίες θα μπο

ρέσουν αργότερα να αξιοποιήσουν στην 
πατρίδα τους. Τ ο ίδιο ισχύει και με την εκ
μάθηση των γλωσσών της Ένωσης, χάρη 
στο πρόγραμμα LINGUA. Αλλά ο συνδυα
σμός ιδεών και τεχνογνωσίας εκφράζεται 
ακόμα πιο έντονα με τα προγράμματα
πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης, όπως το 
SPRI ΝΤ, που δίνουν τη δυνατότητα για στε-

νή συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων, πανε
πιστημίων και επιχειρήσεων και μάλιστα 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε 
τεχνολογικά προγράμματα για το μέλλον. 

Έχει επίσης σημασία οι πολίτες να αισθά
νονται ότι υποστηρίζονται στην εύλογη επι
θυμία τους να ζουν και να εργάζονται στην 
περιφέρεια καταγωγής τους. Έτσι η δη
μιουργία διευρωπαϊκών δικτύων, τόσο 
στους υλικούς τομείς, όπως η υποδομή με
ταφορών, όσο και στους άυλους τομείς της 
διαβίβασης των πληροφοριών, θα διευκο
λύνει μεσοπρόθεσμα την άρση της απομό
νωσης των πιο απομακρυσμένων ή περι
φερειακών περιοχών, και θα περιορίσει το 
φαινόμενο της εγκατάλειψής τους. Επίσης, 
στο ίδιο πνεύμα δίνεται προτεραιότητα από 
το πρόγραμμα LEADER στην παραμονή των 
αγροτών στις πλέον ευάλωτες αγροτικές πε
ριοχές όπως είναι οι ορεινές περιοχές, αφού 
ληφθεί υπόψη ο προφανής ρόλος τους για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η κοινοτική βοήθεια αποβλέπει επίσης στο 
να προωθήσει την πρόσβαση νέων κατη
γοριών οικονομικών παραγόντων στην ερ
γασία. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση 
του προγράμματος NOW που αποβλέπει 
στο να ανοίξει περισσότερο τον κόσμο της 
εργασίας στις γυναίκες, στις λιγότερο πλού
σιες περιφέρειες της Ένωσης. 

Η συμμετοχή σ' αυτές τις δράσεις θα επι
τρέψει στους πολίτες όλων των περιφερειών 
της Ευρώπης, με τις ιδιαιτερότητές τους και 
το δικό τους πολιτισμό να γνωριστούν κα
λύτερα, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αμοι
βαία κατανόηση και να προωθήσουν την 
ιδέα μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης 
με όλες τις ιδιαιτερότητές της. 

ccΓια να είναι αποτελεσματική, ζωντανή και 

πιο δημοκρατική αυτή η Ευρώπη, θα πρέπει 

όχι μόνο να ενώσει τους λαούς και να συν

δέσει τα κράτη-έθνη, αλλά και να βοηθήσει 

στη μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφε

ρειών στην κοινοτική ζωή». 

jacques Delors, Παρέμβαση στην 73 Διεθνή 

Εμπορική Έκθεση της Λυών, 6.4.91. 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Από τον πρώτο χρόνο ένταξης της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1981) οι περι
φέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από ση
μαντικές εισροές κοινοτικών πόρων, προερ
χόμενων κυρίως από τα Διαρθρωτικά Τ α
μεία. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός, τόσο 
από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, 
για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, 
ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ
γράμματα (Μ.Ο. Π.), που ξεκίνησαν το 1986 
και ολοκληρώθηκαν το 1992. Τ α ΜΟΠ έθε
σαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίη
σης στην πράξη, μιας ολοκληρωμένης με
σοπρόθεσμης προσπάθειας για την ανά
πτυξη των περιφερειών της χώρας. 

Ορόσημο για την αναπτυξιακή προσπάθεια 
των περιφερειών της Ελλάδας αλλά και όλης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτέλεσε το 
έτος 1988. Τότε αποφασίστηκε η ριζική με
ταρρύθμιση της λειτουργίας των Διαρθρω
τικών Ταμείων και η σταδιακή αύξηση μέχρι 
διπλασιασμού των πόρων τους την περίοδο 
1987-1993. Η μεταρρύθμιση επιπλέον προέ
βλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προ
γραμματισμό, όσο και για την υλοποίηση 
των αναπτυξιακών δράσεων και προγραμ
μάτων, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, μοιράζονται αφενός οι εθνικές 
και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφε
τέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με αυτόν 
τον γνώμονα συντάχθηκε, εγκρίθηκε και 
υλοποιήθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(ΚΠΣ) 1989-1993, το οποίο καθόρισε τις προ
τεραιότητες ανάπτυξης της Ελλάδας και τα 
ποσά που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
για το σκοπό αυτόν κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο. 

Ο απολογισμός από την εφαρμογή του ΚΠΣ 
1989-1993 για την Ελλάδα και τις περιφέρειές 
της είναι αναμφισβήτητα θετικός. Έγινε δυ
νατή η απορρόφηση του συνόλου σχεδόν 
του ποσού που είχε διατεθεί για την Ελλάδα 
δηλαδή 7,2 δισ. ECU ή άνω των 8 δις ECU 
αν συνυπολογισθεί η συμμετοχή της Ελλά
δας στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Επιτρέ-
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πεται λοιπόν κάθε αισιοδοξία, και για την 
περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του 2ου 
ΚΠΣ συνολικού ύψους άνω των 19 δις ECU 
για την περίοδο 1993-1999. 

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1989-
1993: Ένα μεγάλο βήμα μπροστά! 
Σήμερα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν πε
ράσει από κάποιον νέο δρόμο ή έχουν ήδη 
χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο νέο έργο που 
χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαί
σιο Στήριξης 1989-93. 

Τ α έργα του μετρό της Αθήνας, τα έργα 
στους οδικούς άξονες Αθήνας- Θεσσαλο
νίκης και Αθήνας - Κορίνθου, τα έργα εκ
συγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα 
Αθηνών- Θεσσαλονίκης και η αγορά των 
νέων συρμών «lnter city», ε ίναι τρία από τα 
πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγά
λων έργων, που αποτελούν τμήμα του «Κοι
νοτικού Πλαισίου Στήριξης» 1989-1993. 

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί ένας με
γάλος αριθμός επιπλέον έργων μικρότερου 
μεν μεγέθους, μεγάλης όμως σημασίας, τα 

Έργα του ΜΕΤΡΟ της Αθήvας 



οποία πραγματοποιούνται σε κάθε μία από 
τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Δρό
μοι, νοσοκομεία, σχολεία, aρδεύσεις, 
υδρεύσεις, αποχετεύσεις, μονάδες βιολογι
κού καθαρισμού, λιμάνια, αεροδρόμια συ
μπληρώνουν την αισιόδοξη εικόνα ανάπτυ
ξης που προσδίδει το Κ.Π.Σ. στις περιφέ
ρειες της Ελλάδας. 

Όμως, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1989-
1993 δεν εξαντλείται στα έργα υποδομής. 
Περιλαμβάνει ακόμη, τέσσερεις κύριους 
άξονες: 

Τ ην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και 
των αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανά
πτυξη των ανθρώπινων πόρων. 

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, οι πα
ρεμβάσεις του Κ.Π.Σ. 1989-1993 αφορούν 
κυρίως μέτρα αναδιάρθρωσης καλλιερ
γειών καθώς και τοπικής ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών, έρχονται δε να προ
στεθούν στις γνωστές εγγυημένες τιμές των 
προϊόντων και στις άλλες ενισχύσεις τις 
οποίες λαμβάνει ο Έλληνας αγρότης στα 
πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(Κ.Α.Π.). Έτσι, με το Κ.Π.Σ. 1989-1993 υλο
ποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αρδευτι
κών έργων σ' όλη τη χώρα, υλοποιήθηκαν 
τα προγράμματα «φυλλοξήρα)) στην Κρήτη 
και «βερίκκοκα)) στην Πελοπόννησο, οι δρά
σεις ανασύστασης των ελαιώνων και προ
στασίας των δασών σε εθνική κλίμακα, κα
θώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιο
δότησης των αγροτών. Εξάλλου, με το 
πρόγραμμα 'ΊEADER" δημιουργήθηκαν 26 
συνολικά «ανώνυμες εταιρείες τοπικής ανά
πτυξης)) σε όλη τη χώρα, που δραστηριο

ποιήθηκαν για την προώθηση του αγρο
τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για 
τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και την προστασία του περιβάλ
λοντος. 

Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν ή βελτιώ
θηκαν βιομηχανικές ζώνες, χρηματοδοτή
θηκε η επιδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο 

του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 και τέλος 
υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
«ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης)) του προ
σωπικού των επιχειρήσεων, το οποίο συ
νέβαλε σαφώς στη βελτίωση της aνταγω
νιστικότητάς τους. 

Στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρώπι
νων πόρων, οι παρεμβάσεις που έγιναν τό
σο για τη βελτίωση της υποδομής κατάρ
τισης και εκπαίδευσης αλλά και οι ίδιες οι 
ενέργειες κατάρτισης που έγιναν σε όλους 
ανεξαιρέτως τους τομείς (δημόσια διοίκηση, 
ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες και ασφα
λίσεις, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, κλπ.) εί
ναι πολυάριθμες και αφορούν δεκάδες χι
λιάδες νέους, ανέργους, σπουδαστές και 
στελέχη επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα 
για την περίοδο 1990-1993 διετέθησαν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ελλη
νικά προγράμματα 1,6 δισ ECU. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι θετικές επιπτώσεις αυτής 
της συστηματικής προσπάθειας κατάρτισης 
δεν θα αργήσουν να φανούν, τόσο στην 
ελληνική οικονομία όσο και στην ελληνική 
κοινωνία γενικότερα. 

Η Πρόκληση του 2000 για την Ελλά
δα: Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Κ.Π.Σ.) 1994-1999 
Συνέχεια και κορύφωση της κοινής προσπά
θειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ανάπτυξη της χώρας και των περιφε
ρειών της, που ξεκίνησε εδώ και δεκατρία 
χρόνια, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των 
πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
(Κ.Π.Σ.) 1994-1999 και του Ταμείου Συνοχής 
(τ.Σ.) 1993-1999. 

Η διαδικασία κατάρτισης του 2ου Κ.Π.Σ. 
βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση τις προτάσεις 
της Ελληνικής κυβέρνησης. Οι μεταφορές, 

ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον και 
καθώς και η ενίσχυση του παραγωγικού δυ
ναμικού και η αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας είναι οι κυριότεροι 
από τους τομείς στους οποίους θα δοθεί 
έμφαση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 
χώρας μέχρι το 1999 με την βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 

Τ Α Υ10ΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Η περιφέρεια της Α. Μακεδονίας - Θράκης, 
καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο 
της Ελλάδας. Αποτελείται από τους νομούς: 
Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας και Κα
βάλας. Είναι η τέταρτη (4η) σε έκταση πε
ριφέρεια της χώρας, με επιφάνεια 14.145 τε
τραγωνικά χιλιόμετρα (ποσοστό 10,7% της 
συνολικής επιφάνειας της χώρας) και πλη
θυσμό 574.300 κατοίκους (απογραφή 1991, 
που αντιστοιχούν στο 5,9% του συνολικού 
πληθυσμού της Ελλάδα~. 

Ο πληθυσμός της περιφέρειας, μετ-ά την 
έντονη μείωση (12,3%) που σημείωσε τη δε
καετία 1961-1971 (εξωτερική μετανάστευση), 
την αύξηση (6,6%) κατά τη δεκαετία 1971-
1981 (παλινόστηση) και τη μικρή μείωση 
(0,16%) στη δεκαετία 1981-1991, παρουσιάζει 
σήμερα τάσεις σταθεροποίησης. 

Το 46,1% του εργατικού δυναμικού της πε
ριφέρειας απασχολείται στον πρωτογενή 
τομέα, το 22,3% στο δευτερογενή και το 
31,6% στον τριτογενή. Κατά συνέπεια η πε
ριφέρεια εξακολουθεί να έχει κατεξοχήν 
γεωργικό χαρακτήρα. 

Όμως ο πρωτογενής τομέας, μπορεί να 
αποτελέσει τον βασικό άξονα για την ανά

πτυξη της περιφέρειας, διότι εκτός από την 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής και των 
αγροτικών εισοδημάτων, μπορεί να δη
μιουργήσει αξιόλογες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των μεταποιητικών δραστηριο
τήτων με βάση τα αγροτικά προϊόντα. 

Ο παραμεθόριος χαρακτήρας της περιφέ
ρειας αυτής και η απόστασή της από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα δημιούργησαν κά
ποια εμπόδια στην ανάπτυξή της. 

Η περιφέρεια διαθέτει άφθονους και σε με

γάλη ποικιλία φυσικούς πόρους (πλούσιο 
υδατικό δυναμικό, μεγάλες αρδευόμενες 
καλλιεργούμενες πεδινές εκτάσεις, ορυκτό 
πλούτο, σημαντική γεωθερμική ενέργεια, 
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εκτεταμένη παράκτια ζώνη), οι οποίοι όμως 
εμφανίζουν χαμηλό βαθμό αξιοποίησης. 

· Έτσι, ενώ δικαιολογημένα κατατάσσεται 
στις πλέον ευνοημένες από άποψη φυσι κών 
πόρων περιφέρειες της χώρας, παραμένει 
μία από τις σχετικά φτωχότερες περιφέρειες 
της Ελλάδας (Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν 376,4 δισ. δρχ., δηλαδή 4,8% του 
συνολικού ΑΕΠ της χώρας) και της Ευρω
παϊκής Ένωσης. 

ΑΝΑΠJΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα που εφαρ
μόστηκαν στην Περιφέρεια Ανατολι κής 
Μακεδονίας - Θράκης κατά την οκταετία 
'86- '93 συνθέτουν μία ολοκληρωμένη ανα
πτυξιακή προσπάθεια. Με την υποστήριξη 
και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, εγκαινιάστηκε όχι μόνο η επί
λυση χρόνιων προβλημάτων, αλλά και η 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά
των της περιοχής. 

Τα σημαντικότερα έργα, στα οποία εστιά
στηκε η Κοινοτική συγχρηματοδότηση, 
αναφέρονται στους ακόλουθους κύριους 
στόχους: 

i. Άμβλυνση των συνεπειών που προέρ
χονται από τη γεωγραφική θέση της Πε
ριφέρειας. 



ίί. Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων για την οικονομική ανάπτυξη. 

ίίί. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι
κού. 

ίν . Βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοί
κων. 

Άρση της απομόνωσης 
Στα πλαίσια του πρώτου στόχου, το Ευρω
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
χρηματοδότησε μεγάλης κλίμακας έργα για 
τη βελτίωση του δικτύου μεταφορών και 
των τηλεπικοινωνιών. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν σημαντι
κές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, τόσο στον 
«οριζόντιο» άξονα Θεσσαλονίκης- Τουρκι
κών Συνόρων, όσο και στον «κάθετο» άξονα 
Αλεξανδρούπολης Ορμενίου- Βουλγαρίας. 
Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, έγιναν επεμβάσεις στα 
λιμάνια Πόρτο Λόγους και Μαρώνειας και 
άρχισε τμηματικό η κατασκευή του νέου 
διεθνούς λιμένα στην Καβάλα . Στο ίδιο 
πλαίσιο, χρηματοδοτήθηκε η βελτίωση των 
υπηρεσιών των αεροδρομίων της Περιφέ
ρειας, στη Χρυσούπολη Καβάλας και στην 
Αλεξανδρούπολη. 

Εξαιρετικής σημασίας για την βελτίωση των 
υποδομών μεταφορών της Περιφέρειας εί
ναι η κατασκευή της Εγνατίας Οδού, η οποία 
αποτελεί ένα εθνικής κλίμακας και σημασίας 
έργο που συγχρηματοδοτείται από την Κοι
νότητα. Ήδη άρχισε τμηματικά η κατα
σκευή της (π .χ. η παράκαμψη Καβάλας). 

Με τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών 
της Περιφέρειας, επιτυγχάνεται όχι μόνο η 
άρση της απομόνωσής της από τον υπό
λοιπο εθνικό χώρο, αλλά και προωθείται 
η αξιοποίηση της θέσης της, ώστε να λει 
τουργήσει αποτελεσματικά ως η «προς Ανα
τολάς Πύλη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων 
Οι παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων της Περιφέ
ρειας είχαν τρεις άξονες : 

• Ο ένας άξονας αφορούσε στον πρωτο
γενή τομέα, που αποτελεί τη βάση της 
οικονομίας της Περιφέρειας, με δράσεις 
που αναφέρονται στην έρευνα - αξιολό
γηση του υδάτινου δυναμικού, στην 
έρευνα του υπεδάφους (μάρμαρα, μαγ
γάνιο, κ.λπ.), στην αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών (καπνά, αμπέλια κ.λπ.), 
στην προστασία και αξιοποίηση του δα
σικού πλούτου, στην μετεγκατάσταση 
κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και 
στην ανάπτυξη της αλιείας. Στα πλαίσια 
αυτά ιδρύθηκαν και λειτουργούν το Ιν
στιτούτο Αλιείας Καβάλας και το Κέντρο 
Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊό
ντων. Μέσω του προγράμματος LEADER 
δημιουργήθηκαν 3 όμιλοι σε Έβρο, Ρο
δόπη, Καβάλα για την προώθηση του 
αγροτουρισμού και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στην ανά
πτυξη της βιοτεχνίας και στήριξε την κα
θετοποίηση της παραγωγής με την κα
θιέρωση ειδικών κινήτρων. Επενδυτικό 
ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στους κλά
δους εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμά
ρου, μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 
(βαμβάκι , είδη διατροφής, χαρτί), χημι
κών προϊόντων, αλλά και προηγμένης τε
χνολογίας. 

• Ο τρίτος άξονας αφορούσε στην ανάπτυ
ξη του τουρισμού, με την πραγματοποίη
ση ανασκαφών για την ανάδειξη - προ
βολή των ιστορικών - αρχαιολογικών 
στοιχείων της Περιφέρειας (Σαμοθράκη, 
'Αβδηρα, Φίλιπποι) και με την υλοποίηση 
έργων και δράσεων για την αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας με 
στόχο την ανάπτυξη και διαφόρων άλ
λων μορφών τουρισμού (μαρίνα Οάσου , 
ορεινός - χειμερινός τουρισμός Φαλα
κρού Δράμας, ιαματικός τουρισμός, σπή

λαιο Μαρώνειας) . 

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού 
Βαρύνοντα ρόλο για την πολιτιστική και οι
κονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας δια
δραματίζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε τόσο 
για την ανάπτυξη της υποδομής του, όσο 
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και για την υλοποίηση ερευνητικών προ
γραμμάτων με σκοπό τη σύνδεση της έρευ
νας με την παραγωγή. Χαρακτηριστικά ανα
φέρονται το Ενεργειακό Κέντρο της Πολυ
τεχνειούπολης Ξάνθης και το κλειστό 
Κολυμβητήριο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. Επί
σης, χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες σημα
ντικών νέων έργων, όπως είναι η Νομική 
Σχολή Κομοτηνής και το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 

Για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυνα
μικού της Περιφέρειας πραγματοποιήθη
καν προγράμματα επιμόρφωσης, με τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοι
νωνικού Ταμείου (ΕΚη, τα οποία συνέτειναν 
στη βελτίωση του επιπέδου εξειδίκευσης 
του εργατικού δυναμικού, ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγ
χρονης αγοράς εργασίας. ταυτόχρονα, 
χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία κτιριακής 
και τεχνικής υποδομής των ΤΕΙ Δράμας και 
Καβάλας, καθώς και μονάδων Μέσης και 
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. Το συνολικό 
ποσό που διατέθηκε από το ΕΚΤ ανήλθε 
σε 21 εκατ. ECU περίπου για την περίοδο 
1990-1993 ενώ συμμετείχαν στα προγράμ
ματα περίπου 22.000 άτομα. 

Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην αντιμετώ
πιση προβλημάτων των παλινοστούντων 
ομογενών Ελλήνων, κυρίως από τις δημο
κρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με 
την υλοποίηση έργων υποδομής (όπως π.χ. 

10 

στη Δράμα) και προγραμμάτων κατάρτι
σης. 

Βελτίωση επιπέδου ζωής 
Ένας σημαντικός αριθμός έργων που ανα
φέρονται στη βελτίωση του επιπέδου ζωής 
των κατοίκων της Περιφέρειας, στοχεύουν 
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη
ρεσιών υγείας. Στα πλαίσια αυτά κατα
σκευάστηκε το νέο νομαρχιακό νοσοκομείο 
Ξάνθης, δυναμικότητας 300 κλινών, έγινε 
επέκταση του νοσοκομείου Δράμας και εκ
συγχρονίστηκε ο εξοπλισμός και η νοση
λευτική υποδομή των νοσοκομείων Καβά
λας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Δι
δυμοτείχου. 

Επίσης, σημαντικά έργα έχουν συντελέσει 
στη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, με έμφαση στην αντικατά
σταση και επέκταση των δικτύων στα αστι
κά κέντρα (Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλε
ξανδρούπολη, Ορεστιάδα) και στη δη
μιουργία εγκαταστάσεων βιολογικών 
καθαρισμών στις μεγάλες πόλεις (Καβάλα, 
Ξάνθη, Κομοτηνή) και σε πολλούς, παρα
θαλάσσιους κυρίως, οικισμούς (π.χ. Θάσος) . 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί η έμφαση που 
δόθηκε από την Κοινότητα στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέ
ρειας όπως π.χ. τα προστατευτικά έργα λί
μνης Βιστωνίδας και του Δέλτα Έβρου . 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τ Α Υ10ΤΗΤ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατα
λαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Βόρειας Ελ
λάδας. Με επιφάνεια 19.146 τετραγωνικά χι
λιόμετρα (ποσοστό 145% της συνολική 
έκτασης της χώρας) είναι η πρώτη σε έκταση 
περιφέρεια της Ελλάδας. Ο πληθυσμός της 
ανέρχεται σε 1.737.000 κατοίκους (απογρα
φή 1991) γεγονός που την κατατάσσει στη 
δεύτερη θέση από άποψη πληθυσμού (με 
πσοσοστό 17,2% επί του συνολικού πληθυ
σμού). Αποτελείται από τους νομούς: Σερ
ρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 
Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε σύ
γκριση με άλλες περιφέρειες της χώρας, εμ
φανίζει περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη 
μεταξύ των διαφόρων τομέων και ευνοϊκό
τερες προϋποθέσεις συνολικής ανάπτυξης, 
γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στις πλού
σιες γεωργικές περιοχές της, στους σημα
ντικούς φυσικούς και aνθρώπινους πόρους, 
στην ευνοϊκή γεωγραφική της θέση («πύλη» 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Βαλκα
νικές χώρες), στην ιστορική της παράδοση, 
στην ύπαρξη της Θεσσαλονίκης (δεύτερη 
πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα της Βό
ρειας Ελλάδας, βασικός εθνικός και διεθνής 
συγκοινωνιακός κόμβος στη διασταύρωση 
των αξόνων Βορρά - Νότου και Ανατολής 
-Δύσης), στην πλειάδα δυναμικών και δρα
στήριων αστικών κέντρων που είναι κατα
νεμημένα σε όλη της την έκταση, στην 
ύπαρξη πολυάριθμου εργατικού δυναμι
κού, στη δυναμική βιομηχανική βάση της, 
στη διάρθρωση και το δυναμισμό των πα
ραγωγικών της κλάδων. 

Η περιφέρεια συγκεντρώνει αξιόλογες οι
κονομικές δραστηριότητες και παρουσιάζει 
ανεπτυγμένο βιοτικό επίπεδο. 

ΑΝΑΠ1ΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
Η αναπτυξιακή στρατηγική για την Περι
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την πε
ρίοδο '86 - '93 απέβλεπε στην ισόρροπη 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και με 
τη βοήθεια της κοινοτικής συγχρηματοδό
τησης, είχε ως βασική επιδίωξη την επίτευξη 
των παρακάτω στόχων: 

1. Ενίσχυση της παραγωγικότητας του 
πρωτογενή τομέα. 

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
δευτερογενή τομέα. 

3. Βελτίωση βασικών τεχνικών και κοινω
νικών υποδομών. 

4. Συντονισμένη τουριστική και πολιτιστική 
ανάπτυξη. Προστασία του περιβάλλο
ντος. 

5. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
(με μέτρα εκπαίδευσης-κατάρτισης) και 
προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας. 

6. Βέλτιστη αξιοποίηση του ενδογενούς δυ
ναμικού. 

1. Ενίσχυση της παραγωγικότητας του 
πρωτογενή τομέα: 
Η εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων 
στα πλαίσια υλοποίησης του πρώτου στό
χου, επιτεύχθηκε, μέσω προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊ-

11 



κό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και από τις Δημόσιες 
Επενδύσεις. 

Οι παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν στο
χεύουν κυρίως: 
• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

του γεωργικού τομέα με μέτρα που αφο
ρούσαν: 
- τις αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών. 
- τη δημιουργία υγιούς ζωϊκού δυναμι-

κού . 

- την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών 
βελτίωσης της ποιότητας των προϊό
ντων (με τον εξοπλισμό του Περιφε
ρειακού Κέντρου Προστασίας Ποιοτι
κού Ελέγχου των Φυτών Θεσσαλονί
κης/ την κατασκευή και τον εξοπλισμό 
του Ινστιτούτου Μελισσοκομίας Ν. 
Μουδανιών). 

• Στον εκσυγχρονισμό των Γεωργικών δο
μών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης 
εφαρμοσμένης Γεωργικής Έρευνας1 ενί
σχυσης επενδυτικών δραστηριοτήτων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εγκα
τάστασης νέων γεωργών. 

• Στη βελτίωση της παραγωγικής υποδο
μής/ 
- με την κατασκευή έργων αξιοποίησης 

υδάτινου δυναμικού (π.χ. Αρδευτικό 
έργο Χαμηλής ζώνης Αραπίτσας - Ν. 
Ημαθίας/ Ενωτική διώρυγα Αλιάκμονα 
- ΑξιούJ Στραγγιστικά αντλιοστάσια Γέ
φυρας - Χαλάστρας - Ν. Θεσσαλονί
κης). 

- με την αξιοποίηση ήπιων μορφών 
ενέργειας/ αξιοποίηση γεωθερμικών 
πεδίων/ κατασκευή θερμοκηπίων. 

• Στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμο
γή των δομών μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων. 

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
δευτερογενή τομέα 
Για την οργανωμένη ανάπτυξη της βιομη
χανίας και βιοτεχνίας στην Περιφέρεια χω
ρίς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

πραγματοποιήθηκε σειρά έργων σε Βιομη
χανικές Περιοχές (ΒΙ . ΠΕ.) και Βιοτεχνικά 
Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.) μέσω των Κοινοτικών Προ
γραμμάτων. 
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Λιμάνι Θεσσαλονίκης 

Στην επίτευξη του παραπάνω στόχου , συ
νέβαλαν: 

• Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων της ΗΕLΕΧΡΟ-ΔΕΘ από 
το πρόγραμμα INTERREG. 

• Η δημιουργία και ανάπτυξη περιφερεια
κών φορέων παροχής υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις/ ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 
που προσφέρουν πολλαπλή στήριξη σε 
όλο το φάσμα των λειτουργιών τους και 
προωθώντας τη διείσδυσή τους στις χώ
ρες των Βαλκανίων/ της Ανατολικής Ευ
ρώπης και της Κοινοτικής Αγοράς. 

• Η βελτίωση του εξοπλισμού/ η επέκταση 
των εγκαταστάσεων και η δημιουργία 
νέων βιομηχανικών μονάδων και επιχει
ρήσεων του δευτερογενή τομέα1 που 
υποστηρίχθηκαν και μέσω του Νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου 1892/90. 

• Η κατασκευή από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Τεχνολο
γικού Πάρκου Θεσσαλονίκης με συγχρη
ματοδότηση από το ΜΟΠ Μακεδονίας 
- Θράκης. Η δημιουργία του Κέντρου 
Καινοτομιών Θεσσαλονίκης. Η εκπόνηση 

Ερευνητικών Προγραμμάτων, που συν
δέουν την έρευνα με την παραγωγή, από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο
νίκης και άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα. 



3. Βελτίωση βασικών τεχνικών και κοινω
νικών υποδομών 
Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου το Ευ
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
χρηματοδότησε έργα μεγάλης κλίμακας για 
τη βελτίωση του δικτύου μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών, την αναζήτηση και χρήση 
νέων μορφών παραγωγής ενέργειας και τη 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται: η κατα
σκευή αυτοκινητοδρόμου «Εύζωνοι - Θεσ/ 
νίκη - Λάρισα- Αθήνα», η κατασκευή της 
Εγνατίας Οδού, εντός των ορίων της Πε
ριφέρειας, τα έργα εκσυγχρονισμού και 
βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου 
(ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, αμφιδρό
μηση), τα έργα βελτίωσης και υποδομής του 
Λιμένα Θεσ/νίκης, η μετατροπή του σε Ευ
ρωλιμένα, η αύξηση της λειτουργικής και 
μεταφορικής ικανότητας του Διεθνούς Αε
ροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (επέκταση Αί
θουσας Επιβατών, βελτίωοη εγκαταστά
σεων, συνεργείο συντήρησης Ο.Α., Εκπαι
δευτικό Κέντρο, βελτίωση διαδρομών). 

Εξάλλου, επιδιώχθηκε η εξασφάλιση της πε
ριφερειακής συνοχής με την κατασκευή πε
ριφερειακών και τοπικών δικτύων και με
ταφορών. Προς την κατεύθυνση αυτή στο
χεύουν τα έργα: α) οδικής σύνδεσης 
περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος με 
τους κύριους Διεθνείς και Εθνικούς οδικούς 
άξονες και το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
(π.χ. οδός Καλλικράτεια - Μουδανιά, Γα
λάτιστα, Πρόδρομος, Θεσ/νίκη - Μηχανιώ
να, Αλυκές - Κατερινόσκαλα), β) εξυπηρέ
τησης των ενδοαστικών μετακινήσεων στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσ/νίκης και βελ
τίωσης των συνδέσεων με τους διεθνείς άξο

νες, το Λιμάνι, το Αεροδρόμιο και τη Βιο
μηχανική Περιοχή, γ) οδοποιίας και λιμε
νικά, για την αντιμετώπιση των τοπικών και 
επαρχιακών μεταφορικών αναγκών. 

Στα πλαίσια του ίδιου στόχου, βελτιώθηκαν 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και πρό
νοιας με ενέργειες που αφορούν: ενίσχυση 
της κτιριακής υποδομής των Περιφερεια
κών και Νομαρχιακών Νοσοκομείων (επε
κτάσεις, διαρρυθμίσεις, νέα κτίρια, Νοσο
κομεία ΑΧΕΠΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΠ-

ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσ/νίκης, καθώς και Νοσο
κομείο Κιλκίς), βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
του Νοσοκομειακού εξοπλισμού, κατα
σκευή νέων υπερσύγχρονων Νοσοκομεια
κών Μονάδων (Νοσοκομείο Γιαννιτσών δυ
ναμικότητας 180 κλινών το οποίο ήδη λει
τουργεί, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου το 
οποίο έχει προγραμματισθεί να λειτουργή
σει το 1995), ίδρυση Κέντρων Υγείας, Αγρο
τικών Ιατρείων και Καταστημάτων του ΙΚΑ, 
κατασκευή νέων παιδικών και βρεφονηπια
κών σταθμών καθώς και έργα βελτίωσης 
και εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων. 

4. Συνδυασμένη τουριστική και πολιτιστική 
ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλο
ντος 

Με βασικό στόχο τη διεύρυνση του του
ριστικού χώρου και την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου με παράλληλη βελ
τίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και 
ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του φυ
σικού περιβάλλοντος, έχουν προωθηθεί έρ
γα και ενέργειες που αποβλέπουν: 
• Στη βελτίωση των βασικών υποδομών 

εξυπηρέτησης των τουριστικών αναγκών 
(δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμιο, τηλεπικοι
νωνίες, βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείρι-

Εργα για την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Αγίου Όρους 
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ση απορριμμάτων). 
• Στη δημιουργία ειδικών υποδομών, οι 

οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη εναλλα

κτικών μορφών τουρισμού όπως είναι η 
αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων 
(Δίον, Βεργίνα, Αμφίπολη) ή διατηρητέων 
οικισμών και μνημείων(' Ανω Πόλη Θεσ/ 
νίκης, Βέροια, Αρναία, Βυζαντινό Μου
σείο) κ.λπ. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση 
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Αγίου Όρους με έργα και ενέργειες που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊ
κή Ένωση. 
Στον τομέα της προστασίας του περιβάλ
λοντος θα πρέπει να αναφερθεί η λειτουρ
γία του Κέντρου Βιοτόπων!Υγροτόπων για 
τη μελέτη και συντονισμό των δράσεων για 
την προστασία και διατήρησή τους. 

5. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚτ) χρη
ματοδότησε μεγάλο αριθμό προγραμμά
των εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπλη
ρωμαrικά της εθνικής επαγγελματικής εκ
παίδευσης και της ενδοεπαγγελματικής 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ, που υλοποιήθηκαν 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την Το
πική Αυτοδιοίκηση και Εταιρείες μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα. Η συνολική χρημα
τοδότηση του ΕΚΤ για την περίοδο 1990-
93 έφθασε τα 48 εκατ. ECU, ενώ στα προ
γράμματα συμμετείχαν περί τα 15.000 άτο
μα. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ιδιαίτερη βα
ρύτητα δόθηκε στην ενίσχυση των υποδο
μών, ώστε να καλυφθεί μέρος των επιτα
κτικών αναγκών σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, σε όλους τους Νομούς της Πε
ριφέρειας (π.χ. έργα κτιριακής υποδομής 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των Θεσ/νίκης και Σερρών, έργα κατd
σκευής και επέκτασης Κέντρων Τεχνικής Εκ
παίδευσης και Τεχνικών Επαγγελματικών 
Λυκείων σε διάφορες πόλεις της Περιφέ

ρειας). 

Ιδιαίτερη θέση, από πλευράς χρηματοδο
τήσεων, κατέχει το Αριστοτέλειο Πανεπι-
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Αvέγερση του Βυζαvτιvού Μουσείου Θεσσαλοvίκης 

στήμιο Θεσ/νίκης (έργα ενίσχυσης και επέ
κτασης της κτιριακής υποδομής του Πανε
πιστημίου, όπως, επεκτάσεις κτιρίων Πολυ
τεχνικής, Φιλοσοφικής, Νομικής Σχολής, Κέ
ντρο Αποκατάστασης Παραπληγικών, 
Ανέγερση Κτιρίου Δασολογικού Τμήματος 
κ.ά.). 

Εξάλλου, στα πλαίσια των προγραμμάτων 
ERASMUS και LINGUA την περίοδο 1989-
1993 ενισχύθηκε η μετάβαση 2.120 ελλήνων 
φοιτητών σε πανεπιστήμια χωρών της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης ενώ 1.575 φοιτητές από 
τις χώρες αυτές έκαναν μέρος των σπουδών 
τους στη Θεσσαλονίκη. 

6. Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού 
με ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης 
Με κύριο στόχο την αξιοποίηση των ανα
πτυξιακών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο, 
ενεργοποιήθηκαν οι φορείς της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης προς κατευθύνσεις όπως η δη
μιουργία μικρών τοπικών επιχειρήσεων, η 
επιμόρφωση του τοπικού πληθυσμού, η 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και η διατήρηση της τοπι κής 
παράδοσης. Οι ενέργειες αυτές συγχρημα
τοδοτήθηκαν από τα προγράμματα ΕΑΠΤ Α 
και LEADER. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΑ YJOTHTA Δ ΥJΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει 
συνολική επιφάνεια 9.451 τετραγωνικά χι
λιόμετρα (ποσοστό 7,2% της συνολικής 
έκτασης της χώρας) και πληθυσμό 292.800 
κατοίκους (απογραφή 1991, ποσοστό 2,9% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας). 
Αποτελείται από τους νομούς: Κοζάνης, Κα
στοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών. 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών 
και κλιματολογικών συνθηκών που επικρα
τούν στην περιφέρεια (το 52% της έκτασής 
της είναι ορεινή και το 30% ημιορεινή), πα
ρατηρείται σχετική απομόνωσή της από την 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας 1981-1991 ο πλη
θυσμός της περιφέρειας αυξήθηκε κατά 
1,3%. 

Η συμμετοχή του κάθε τομέα στη σύνθεση 
του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊό
ντος είναι: πρωτογενής 19,3%, δευτερογενής 
44,8% και τριτογενής 35,9% (αντίστοιχοι μέ
σοι όροι κάθε τομέα στη σύνθεση του συ
νολικού Α.Ε.Π. της χώρας 12,9%, 30,2% και 
56,9%). Διαπιστώνεται επομένως, πολύ με
γάλη συμμετοχή του δευτερογενή τομέα, 
ενώ αντίθετα, συγκριτικά, χαμηλή συμμε
τοχή του τριτογενή. Αυτό οφείλεται στο γε
γονός, ότι, η ανάπτυξη της περιφέρειας βα
σίζεται σε δύο σκέλη: στον άξονα Κοζάνης 
- Πτολεμαίδας, που παράγει το 75% της συ
νολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και 
στον άξονα Καστοριάς - 'Αργους Ορεστι
κού με ειδίκευση στη Γουνοποιία (σε επί
πεδο που ικανοποιεί διεθνή πρότυπα και 
καλύπτει ανάγκες σε διεθνή βάση). 

Η περιφέρεια έχει παράδοση και παρου
σιάζει φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας. Εξάλλου, αξιόλο
γες προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζει και η 
εκτροφή γουνοφόρων ζώων. Οι πλούσιοι 
εδαφικοί, δασικοί και κυρίως υδάτινοι πόροι 
της περιφέρειας επισημαίνουν τις σημαντι
κές δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενή 
τομέα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιφέρεια 

Αρδευτικ6 έργο Κοκκιvιάς - Κιβωτού 

Δυτικής Μακεδονίας, αν και είναι η μόνη 
περιφέρεια της χώρας που δεν βρέχεται από 
θάλασσα, διαθέτει το 60% περίπου των 
εσωτερικών υδάτων της χώρας (λίμνες), πα
ρουσιάζοντας αρκετά καλές προοπτικές 
ανάπτυξης της αλιείας. 

ΑΝΑΠΥΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
Οι αναπτυξιακοί στόχοι άμεσης προτεραιό
τητας της περιφέρειας είναι η βελτίωση της 
προσπελασιμότητας από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, τις γειτονικές περιφέρειες και τις γει
τονικές χώρες καθώς και η βελτίωση των 
υποδομών. 

Τα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα συ
νέβαλαν στη μερική άρση των περιοριστι
κών παραγόντων, την ανάδειξη και αξιο
ποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
και πλουτοτταραγωγικών πηγών της περι
φέρειας, ενώ συγχρόνως βελτίωσαν σημα
ντικά τις κοινωνικές υποδομές. 

Στον τομέα των Μεταφορών βελτιώθηκε το 
ενδοπεριφερειακά οδικό δίκτυο και παράλ
ληλα σχεδιάστηκε η διαπεριφερειακή σύν
δεση, η οποία θα σχετίζεται με το εθνικό 
έργο της Εγνατίας Οδού. Συγχρόνως, βελ
τιώθηκε η υποδομή και στα δύο αεροδρό-
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μια της περιφέρειας (Κοζάνης και Καστο
ριάς) για τη διευκόλυνση των αεροπορικών 
συνδέσεων. 

Ενισχύθηκε ο κλάδος της γούνας με την κα
τασκευή του Εκθετηρίου - Δημοπρατηρίου 
Καστοριάς συνολικής επιφάνειας 250.000 
τ.μ. και την κατασκευή Βιοτεχνικών Πάρκων 
(ΒΙ.ΠΑ) στη Σιάτιστα και την Εράτειρα. 

Χρηματοδοτήθηκαν μελέτες για την αξιο
ποίηση του ορυκτού πλούτου και κατα
σκευάστηκαν σύγχρονα εργαστήρια στο 
Ι.Γ.Μ.Ε. στην Κοζάνη. 

Προωθήθηκε η τουριστική ανάπτυξη με την 
αξιοποίηση των ορεινών όγκων της περι
φέρειας, με σημαντικότερο έργο το Χιονο
δρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και με την ανά
δειξη της παραδοσιακής και κλασσικής κλη
ρονομιάς. Το Λαογραφικό Μουσείο 
Κοζάνης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αια
νής αποτελουν χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα. 

Στον πρωτογενή τομέα μεγάλα αρδευτικά 
έργα, τα οποία βρίσκονται στη φάση της 
ολοκλήρωσής τους, θα αυξήσουν σημαντι
κά το ποσοστό των αρδευόμενων εκτά
σεων, θα συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών και θα υποβοηθήσουν 
στην αναστροφή της σχέσης μεταξύ της φυ

τικής και ζωικής παραγωγής. Τέτοια αρδευ
τικά έργα είναι: του Καρπερού- Δήμητρας 
και Κοκκινιάς- Κιβωτού. 

Από τα ΜΟΠ ενισχύθηκε η εξυγίανση του 
κτηνοτροφικού κεφαλαίου και βελτιώθηκε 
η κτηνιατρική υποδομή (Κτηνιατρικό Εργα
στήριο Κοζάνης). 

Με διάφορα δασικά έργα επιδιώχθηκε η 
εντατικοποίηση και ορθολογικοποίηση της 
εκμετάλλευσης των δασών, τα οποία απο
τελούν σημαντική πλουτοπαραγωγική πη
γή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Για την ανάπτυξη και την προστασία του 
οικιστικού περιβάλλοντος υπήρξαν σημα-
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ντικές χρηματοδοτήσεις και έργα. Αμβλύν
θηκε το πρόβλημα της ύδρευσης και απο
χέτευσης πολλών οικισμών, ενώ η Ζώνη 
Ενεργού Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης 
και οι Τηλεθερμάνσεις Κοζάνης- Πτολεμαί
δας είναι έργα πρωτοποριακά για την πε
ριφέρεια και τη χώρα και συμβάλλουν στη 
μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιδράσεων στην περιοχή. 

Στον τομέα της Ενέργειας χρηματοδοτήθη
κε η κατασκευή των δύο μονάδων του 
Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Αμυνταίου 
καθώς και η εγκατάσταση ηλεκτροστατικών 
φίλτρων στους ΑΗΣ Πτολεμαίδας κα ι Καρ
διάς για την κατακράτηση της τέφρας σε 
ποσοστό 99,9%. 

Στον τομέα της Υγείας, χρηματοδοτήθηκε 
η ολοκλήρωση του Μποδοσάκειου Νοσο
κομείου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Πα
θήσεων Αμυνταίου. 

Στην Εκπαίδευση βελτιώθηκε η κτιριακή 
υποδομή. Παράλληλα, για τα προγράμμα
τα επιμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Κοινω
νικού Ταμείου (ΕΚη τα οποία είχαν ως στό
χο την βελτίωση του επιπέδου εξειδίκευσης 
και προσαρμογή στις νέες δυνατότητες 
ανάπτυξης του αγροτικού, εργατικού και 
επιστημονικού δυναμικού της περιφέρειας, 
η συνολική κοινοτική συμμετοχή έφτασε τα 
9 εκ. ECU στην περίοδο 1990-1993 ενώ συμ
μετείχαν 12.000 άτομα περίπου. 

Στοv τομέα της Υγείας χρηματοδοτήθηκε 
ολοκλήρωοη του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαίδaς 



Χρήσιμες Διευθύνσεις 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασιλίσσης Σοφίας 2,106 74 Αθήνα 
τ η λ.: 01 - 7251 οοο 
Fax : 01 - 7244 620 

Γ ραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Βασιλίσσης Σοφίας 112,115 28 Αθήνα 
Τηλ.: 01 - 7718 883-6 
Fax : 01 - 7771 817 

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Γ. Κακουλίδου 1, 691 00, Κομοτηνή 
Τηλ.: 0531 - 224 61 
Fax : 0531 - 289 97 

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Αλ. Παπαναστασίου 63,544 53 Θεσσαλονίκη 
τ η λ.: 031 - 938 948 
Fax : 031 - 939 609 

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Πνευματικό Κέντρο 501 00- Κοζάνη 
Τηλ.: 0461 - 369 61 
Fax : 0461 - 326 33 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις 
Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα 
τ η λ.: 051 - 833 964 
Fax : 051 - 835 946 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, 
546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 031 - 539 817 
Fax : 031 - 541 491 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Μιαούλη 15, 681 00, Αλεξανδρούπολη 
τ η λ.: 0551 - 335 65 
Fax : 0551 - 335 66 



* * * 
* * 
* * 
* * 
* * * 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από περιφέρειες πλούσιες και φτωχές} 

μεγάλες και μικρές με βιομηχανικό ή αγροτικό χαρακτήρα. 

Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική κ.αι κοινωνική 

συνοχή} η μείωση δηλαδή των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατέθηκαν την περίοδο 1989-1993 στα 

πλαίσια του α ' πακέτου Delors για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της πόροι 

ύψους 8 δισ. ECU περίπου} για τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού έργων 

υποδομής} προγραμμάτων κατάρτισης και δράσεων γιο την ενίσχυση της 

γεωργίας. 

Οι πόροι αυτοί σταδιακά aυξανόμενοι θα ανέλθουν για την περίοδο 1993-

1999 σε περισσότερα από 19 δισ. ECU. 

Το φυλλάδιο αυτό επιχειρεί να ενημερώσει για τα σημαντικότερα έργα} 

προγράμματα και δράσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης} Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας και χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα 

Μ.Ο.Π . 1 καθώς και από την πληθώρα των κοινοτικών προγραμμάτων όπως 

αυτά που αφορούν το περιβάλλον} τους νέους} την έρευνα και τεχνολογία 

και τα πολιτιστικά θέματα. 




