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Φίλες και φίλοι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, 
εδώ στον Βόλο. Μια όμορφη πόλη, μια πόλη με μεγάλη ιστορία, μια πόλη 
που γνώρισε προβλήματα, μια πόλη και μια περιοχή που επανασχεδιάζουν 
δυναμικά το μέλλον.

Σήμερα, στις αρχές του 2000, ολοκληρώνεται ένας 
εικοσιπενταετής κύκλος μεγάλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
μετασχηματισμών στην Ελλάδα.

Ο 21ος αιώνας βρίσκει την Ελλάδα στην αρχή ενός νέου 
γόνιμου ιστορικού κύκλου.

Η χώρα μας, χάρη στην προσπάθεια όλων μας έχει επιτύχει 
τους μεγάλους της στόχους.

Μπαίνουμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας.

Ανοίγεται μια νέα εποχή, ασφάλειας, σταθερότητας και 
ανάπτυξης για την χώρα. Στην νέα τετραετία 2000 - 2004 έχουμε 
εξασφαλισμένους πόρους:
• 15 τρις για την ανάπτυξη
• 9 τρις για τον αγρότη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου
• 45 τρις, κοινωνικό προϋπολογ]σμό .για .την επέκταση, της. κοινωνικής 

προστασίας, για την κοινωνία της συνοχής και της αλληλεγγύης.

Η νέα τετραετία 2000 - 2004 δημιουργεί νέες προοπτικές και 
ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερη ευημερία και σιγουριά για 
κάθε Έλληνα πολίτη. Το κοινωνικό κράτος ολοκληρώνεται υψώνοντας μια 
ασπίδα προστασίας σε κάθε πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη.

Αλλά η νέα τετραετία είναι πριν απ’ όλα η περίοδος στην οποία 
προχωρούμε αποφασιστικά προς την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας.



Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν υπάρχουν “δύο Ελλάδες”. Αυτός ο μύθος 
αναλογεί στις πολιτικές άλλων. Όχι τις δικές μας.

Το τονίζω και σήμερα. Όταν ήμουν υπουργός Γεωργίας από το 
1981 είχα εγκαθιδρύσει ως βασική αρχή:

“Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα”.
Αυτή ήταν και είναι η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στην δεκαετία του ‘80 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ένωσε την Ελλάδα. Την 
ένωσε πολιτικά, καταργώντας τους διαχωρισμούς που είχε επιβάλλει το 
κράτος της Δεξιάς. Ενώσαμε την Ελλάδα κοινωνικά και οικονομικά 
στρέφοντας την προσοχή μας στην περιφέρεια, στην ύπαιθρο, στα μεγάλα και 
μικρά έργα υποδομών απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι,
Όλα αυτά τα χρόνια, χρόνια δημιουργικού έργου στην 

περιφέρεια, οι Κασσάνδρες της Νέας Δημοκρατίας, που κατασπατάλησαν 
τους πόρους του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, προφήτευαν ότι χάνονται 
οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι αποδεικνύεται σήμερα; Αποδεικνύεται ότι δεν χάθηκε ούτε μια 
δραχμή, ούτε ένα ΕΥΡΩ από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που εκτελείται 
στο σύνολό του.

Τα χιλιάδες μεγάλα και μικρά έργα σε όλη την ελληνική 
περιφέρεια είναι η απόδειξη για κάθε Έλληνα πολίτη ότι διασφαλίσαυε 
υψηλούζ ρυθυούο απορρόφησης και αποτελεσματικότητα στην παρέμβασή 
μαΦ

Τι προκύπτει σήμερα, με αδιάψευστο τρόπο, από τα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
• Ολοκληρώθηκε η δέσμευση το συνόλου του μεριδίου της Ελλάδας στον 

Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς, το 100% των κοινοτικών πόρων του 
Β’ ΚΠΣ έχει δεσμευτεί πλήρως για την χώρα μας. Εξασφαλίσαμε και το 
τελευταίο ΕΥΡΩ, την τελευταία δραχμή.

• Οι εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 1999 
κυμαινόταν στο 83% των συνολικών πόρων που δικαιούται η χώρα. Ως το 
τέλος του 2000 αναμένεται να έχει πρακτικά εισρεύσει το σύνολο των 
πόρων.

• Ο υπερτριπλασιασμός των-δημοσίων επενδύσεων κατά την περίοδο 1993 
- 2000 δείχνει ακριβώς την πρόοδο που συνεχώς σημειώνεται στην 
υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης.

Όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει σε πολλούς 
ρόλους. Απέτυχε η ίδια στην αξιοποίηση του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Απέτυχε και στο ρόλο της Κασσάνδρας για την απορροφητικότητα στο 
Δεύτερο ΚΠΣ.



Απέτυχε η Νέα Δημοκρατία στις προβλέψεις της, πέτυχε όμως η 
Ελλάδα τους στόχους της. Σήμερα η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, η 
ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας είναι μια πραγματικότητα.

Φίλες και φίλοι,
Η επιδίωξη για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας δεν 

στηρίχθηκε μόνο στα έργα του Β’ Κ.Π.Σ.

Γύρω απ’ αυτό τον άξονα οργανώσαμε συστηματικές πολιτικές 
που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις μεταφορές, τις υποδομές υγείας, 
την εκπαίδευση, την μεταβίβαση εξουσιών στην περιφέρεια.

Επιτύχομε την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας επειδή 
δώσαμε στην περιφέρεια αυτοτελείς θεσμικούς μηχανισμούς και αυτοτελείς 
πόρους για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Είναι δικό μας έργο, έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η αποκέντρωση και 
αποσυγκέντρωση της εξουσίας από το κέντρο στην περιφέρεια.

Ο αιρετός νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι ισχυροί 
Καποδιστριακοί Δήμοι, τα Συμβούλια Περιοχής, αποτελούν τους δυναμικούς 
πολιτικούς μηχανισμούς ανάπτυξης και αυτοπροδιορισμού των τοπικών 
κοινωνιών.

Σήμερα η ελληνική περιφέρεια έχει την δική της φωνή, τους 
δικούς της πόρους, την δική της δύναμη, έχει μια ισορροπία σχέσεων με την 
κεντρική εξουσία.

Στο διάστημα των τελευταίων ετών, οι συνδυασμένες αυτές 
πολιτικές έδωσαν ορατά αποτελέσματα. Ανατράπηκε η εικόνα όπου τα δύο 
μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, συγκέντρωναν τις 
κυριότερες δυνάμεις ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξουσίας της χώρας.

Περνάμε τώρα σταθερά σε ένα πολυπολικό σύστημα
ανάπτυξης.

Πέρα από τις δύο μεγάλες μητροπολιτικές πόλεις, την Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά αστικά κέντρα ως ισχυρές 
περιφερειακές πόλεις, με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική.

Αναφέρω ενδεικτικά την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Λάρισα, τον 
Βόλο, του οποίου, μάλιστα, η πολιτιστική δυναμική ξεπερνά κατά πολύ τα 
όρια της περιφέρειας, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο, την Κοζάνη, τις Σέρρες, την 
Καβάλα και τόσες άλλες πόλεις που θα μπορούσα να προσθέσω.

Αλλά ούτε αυτή η ανάπτυξη θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχαν 
παράλληλα τα μέτρα στήριξης της γεωργίας από εθνικούς πόρους. Αν δεν 
υπήρχε η πολύπλευρη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Αν δεν είχαμε 
εισάγει την πολιτική των επενδυτικών κινήτρων για την περιφέρεια και την 
πολιτική των αντικινήτρων για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πραγματοποιήσαμε



επίσης εκτεταμένη μεταφορά δραστηριοτήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
στην περιφέρεια, αποσκοπώντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση των πιο φτωχών 
και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Φίλες και φίλοι,
Είναι γεγονός, ότι ιστορικά η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ πίσω από 

το κοινό μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλους τους τομείς και στο κέντρο και 
στην περιφέρεια. Αυτό υπήρξε μια ιστορική πραγματικότητα που όμως 
ανατρέπεται διαρκώς τα τελευταία 25 χρόνια.

Ιδιαίτερα τα τελευταία έξη χρόνια σημειώνονται καταλυτικές 
αλλαγές και αλματώδεις ρυθμοί προσαρμογής. Το συνολικό επίπεδο της 
χώρας προσεγγίζει συνεχώς το μέσο επίπεδο ανάπτυξης των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών.

Όμως, θέλω να τονίσω, ότι η πιο ορατή διαφορά βρίσκεται στην 
περιφέρεια. Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαθέσιμα 
για τις 13 από τις 15 χώρες προκύπτει ότι οι ανισότητες υεταξύ των 
περιφερειών της χώρας ιιαο είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των 13 χωρών. 
Είυαστε στην δεύτερη καλύτερη θέση υετά την Σουηδία.

Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Αποτελούν την απόδειξη ότι οι 
πολιτικές της ισόρροπης ανάπτυξης που ακολουθήσαμε πιάσαν τόπο, είχαν 
θετικό αποτέλεσμα. Τα ίδια επίσημα στοιχεία μαρτυρούν για το άλλο 
ενδεικτικό κριτήριο, που είναι η διαφορά μεταξύ πλουσιότερης και 
φτωχότερης περιφέρειας στην χώρα.

Η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από πλευρά διαφοράς μεταξύ πλουσιότερης και φτωχότερης περιφέρειας. 
Έχουμε τις μικρότερες περιφερειακές ανισότητες. Η απόσταση μεταξύ της 
Αττικής και της Ηπείρου, είναι σημαντικά μικρότερη απ’ ότι μεταξύ Βορείου 
και Νοτίου Ιταλίας ή Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.

Θέλω όμως να δώσω μια αδρή εικόνα, με ορισμένα 
παραδείγματα για τις πολιτικές που επιτάχυναν την περιφερειακή σύγκλιση:
• Η περιφερειακή διάσταση ορισμένων τομέων κοινωνικού κυρίως 

χαρακτήρα, όπως η Υγεία και Πρόνοια εκφράζεται στο γεγονός ότι το 90% 
των διαθέσιμων πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατευθύνθηκε 
σε περιφερειακές δράσεις. Στο πλαίσιο του τομέα αυτού υλοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις δίδοντας έμφαση στη- δημιουργία - δεκατεσσάρων νέων 
περιφερειακών νοσοκομείων εκτός Αττικής και στη βελτίωση της κτιριακής 
υποδομής και του εξοπλισμού των υφισταμένων. Αντίστοιχα στον τομέα 
της Πρόνοιας δημιουργήθηκαν παιδικοί σταθμοί καθώς και εξειδικευμένα 
Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κέντρα που 
λειτουργούν στο επίπεδο του νόμου. Ο αριθμός των γιατρών και των 
κλινών στα χρόνια αυτά αυξήθηκε, κατά κύριο λόγο, στην περιφέρεια.

• Ο αριθμός των δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία της Περιφέρειας 
σημειώνει συνεχή αύξηση. Το 1993 σε κάθε μέλος του διδακτικού 
προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
περιφέρεια αντιστοιχούσαν 15,5 μαθητές. Το 1997 αντιστοιχούν 12,6



μαθητές. Στην Αττική η αντίστοιχη σχέση ήταν 14 μαθητές. Σήμερα η 
αντιστοιχία αυτή είναι πολύ πιο καλή.

Η ποσοτική διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
συνιστά και βασικό στόχο της εκπαίδευσης μεταρρύθμισης προωθείται με 
τη δημιουργία 87 νέων Τμημάτων, τα 73 από τα οποία δημιουργούνται σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός Αττικής καθώς και με την προοπτική δημιουργίας νέων 
Περιφερειακών Πανεπιστημίων.

• Οι τηλεφωνικές συνδέσεις μέσω OTE ή κινητής τηλεφωνίας σημείωσαν 
ένα τεράστιο άλμα, δημιουργώντας ένα πολύ πιο πυκνό και 
αποτελεσματικό επικοινωνιακό δίκτυο.

• Οι κατά κεφαλή τραπεζικές καταθέσεις στις 12 περιφέρειες πλην Αττικής 
ήταν το 1997 κατά 39% περίπου αυξημένες σε σχέση με το 1994 δηλ. 
κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό της ίδιας 
περιόδου.

• Τέλος, αναφέρω χαρακτηριστικά, μεταξύ 1993 και 1998 τα I X. αυτοκίνητα 
ανά χίλιους κατοίκους αυξήθηκαν κατά 36% για τις περιφέρειες πλην 
Αττικής. Επιπλέον 344.000 αυτοκίνητα, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα 
νοικοκυριά.

Πέραν από όσα αναφέρθηκαν, πρέπει να επισημανθεί η 
περιφερειακή διάσταση της ευρύτερης πολιτικής ανάπτυξης της 
ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην περίοδο 1994 - 1999, 
επί του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών νόμων, το 90% των επενδυτικών σχεδίων υλοποιήθηκαν ή 
υλοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, εκτός Αττικής.

Δεν ξέρω λοιπόν ποιόν εξυπηρετούν οι μύθοι για τις “δύο 
Ελλάδας”. Αυτό που γνωρίζω καλά είναι ότι όλοι οι Έλληνες, στο κέντρο και 
στην περιφέρεια μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με μια νέα θετική πραγματικότητα 
για τη χώρα. Με ισόρροπη ανάπτυξη. Με την Ελλάδα, μέσα στην ΟΝΕ, στην 
πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. Μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με νέους 
ορίζοντες, με νέα εθνική αυτοπεποίθηση.

Ο σχεδιασμός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την νέα τετραετία 2000-2004 
έχει ως βάση την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Η 
αλήθεια του έργου που έχει πραγματοποιηθεί δείχνει όχι μόνο αυτά που 
επιτύχαμε, αλλά ότι γνωρίζουμε πού θα στρέψουμε τώρα τις νέες 
προσπάθειες.

Από το 1994 ως σήμερα σημειώνεται μια διαρκής μείωση των 
ανισοτήτων ανάμεσα στην Αττική και τις επιμέρους περιφέρειες της χώρας, 
όχι μόνο στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και στα μεγέθη που αποτυπώνουν το 
επίπεδο ζωής.

Μας επιτρέπουν να μιλάμε για ουσιαστική διαδικασία 
διαπεριφερειακής, πραγματικής σύγκλισης, που πρέπει τώρα, το 2000 - 2004 
να ολοκληρωθεί.



Για παράδειγμα τρεις περιφέρειες, δηλαδή η Κρήτη, το Νότιο 
Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά έχουν ξεπεράσει ή προσεγγίζουν τον μέσο όρο της 
χώρας. Άλλες περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Θεσσαλία 
έχουν μειώσει αποφασιστικά το παλαιότερο χάσμα από τον μέσο όρο της 
χώρας.

Η Ανατολική Μακεδονία καθώς και η Θράκη κατά τα τελευταία 
χρόνια έχουν γνωρίσει έναν πρωτόγνωρο δυναμισμό, επενδυτικό και 
αναπτυξιακό. Στην εξαετία 1994 - 1999 εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 200 δις 
δρχ., οι οποίες δημιούργησαν γύρω στις 15 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πολλές 
μικρές αλλά και μεγάλες παρεμβάσεις δίνουν μια πρόσθετη αναπτυξιακή 
ώθηση στην περιοχή.

Γνωρίζουμε επίσης ότι στο Αιγαίο, ιδίως στο Βόρειο, υπάρχουν 
αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γι’ 
αυτό έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα “Ασπίς”, ένα ειδικό πρόγραμμα για το 
Αιγαίο, για το οποίο θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ αναλυτικά το Σάββατο 
στην επίσκεψή μου στη Σάμο και την Ικαρία.

Στόχος μας είναι τη νέα τετραετία να προχωρήσουμε ακόμη πιο 
αποτελεσματικά προς την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Να 
βελτιωθούν ακόμα περισσότερο όχι μόνο οι οικονομικές αλλά και οι 
κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές της ελληνικής περιφέρειας. Η ελληνική 
περιφέρεια να γίνει πρωταγωνιστής της συνολικής ανάπτυξης της χώρας.
■*· Το 1994-1996 το 75% των διαρθρωτικών παρεμβάσεων κατευθύνθηκαν 

στην περιφέρεια.
■*· Ο προγραμματισμός μας για το Ρ ΚΠΣ αφιερώνει το 80% των συνολικών 

πόρων για την περιφέρεια. Δηλαδή το 80% των πόρων για το 67% του 
πληθυσμού.

Ανατρέπουμε την ανισότητα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στρέφοντας 
αναλογικά τους περισσότερους πόρους στην περιφέρεια. Αυτή είναι η 
ταυτότητα της δική μας πολιτικής αντίληψης για την ισόρροπη ανάπτυξη.
Καλώ τον καθένα σε μια σύγκριση με το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο της Νέας 
Δημοκρατίας το ’90 - '93 για να κατανοηθεί ποιος εκφράζει την πράξη την μία 
Ελλάδα της Ισόρροπης Ανάπτυξης και της Αλληλεγγύης._________________

Η ενδυνάμωση του ποσοστού που κατανέμεται στην περιφέρεια 
από το Γ’ ΚΠΣ στήριξης προκύπτει:
• Από την αύξηση των πόρων για το περιφερειακό σκέλος του ΚΠΣ 2000- 

2006 από 1,9 τρις σε 3,1 τρις δρχ.
• Από την ενίσχυση των μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών στην 

Περιφέρεια (Ζεύξη Μαλιακού, Ρίο-Αντίρριο, Δυτικός Άξονας', Εγνατία Οδός 
κλπ.)

• Οι Περιφέρειες εκτός Αττικής δέχονται ιδιαίτερα μεγάλες ενισχύσεις, που 
κινούνται ακόμα και στο επίπεδο του διπλασιασμού της κατά κεφαλήν 
ενίσχυσης.

Για μας η αλήθεια των αριθμών είναι η αλήθεια του έργου. Πίσω 
όμως από τους αριθμούς βρίσκεται ο Άνθρωπος και οι ανάγκες του. Το



σύνολο της πολιτικής μας για το 2000-2004 αποσκοπεί στον συνδυασμό της 
ανάπτυξης με την ολοκλήρωση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης.

Στόχος μας είναι να ανατραπεί οριστικά η τάση που ήθελε την 
ύπαιθρο να ερημώνεται και τις πόλεις της περιφέρειας να βρίσκονται σε 
ανισότητα ως προς τα μητροπολιτικά κέντρα. Στόχος μας είναι η περιφέρεια 
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Στόχος μας είναι στις περιφέρειες να παραμένουν οι κάτοικοι, 
ιδίως οι νέοι άνθρωποι με ανησυχίες, με ικανότητες και φιλοδοξίες. Ο κόσμος 
αυτός συνθέτει τους πυρήνες μέσα από τους οποίους θα επιταχυνθεί η 
τοπική ανάπτυξη. Τα κίνητρα για τους νέους αγρότες, τους νέους 
συνεταιρισμούς, τα κίνητρα για τη νέα επιχειρηματικότητα, την γυναικεία 
επιχειρηματικότητα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της περιφέρειας με την 
ενίσχυση και ανάδειξη των παραγωγικών γενιών, των γενιών του μέλλοντος.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση όλων των βασικών κοινωνικών και 
διοικητικών υποδομών, παρέχει ικανοποιητική στάθμη υπηρεσιών, για όλους 
τους κατοίκους της περιφέρειας.

Φίλες και φίλοι,
Από το 1996 ως το 2000 επιτύχαμε τους στόχους της 

οικονομικής μας πολιτικής. Σήμερα η Ελλάδα μπαίνει με το σπαθί της στην 
ΟΝΕ. Ένα νέο τοπίο σταθερότητας δημιουργεί μια νέα δυναμική ανάπτυξης 
και ευημερίας για τη χώρα και κάθε Έλληνα πολίτη.

Από το 1996 ως σήμερα, πάνω στην ισχυρή οικονομία, 
θεμελιώσαμε μια νέα διεθνή θέση της χώρας. Η Ελλάδα σήμερα έχει κύρος, 
έχει δύναμη, έχει φωνή.

Θωρακίσαμε την Εθνική Άμυνα με το πιο εκτεταμένο 
Πρόγραμμα Εξοπλισμού στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Περιφρουρήσαμε 
τα σύνορα με το νέο Σώμα των Συνοριακών Φρουρών και εντείνουμε τις 
πολιτικές ασφαλείας στην πόλη και την ύπαιθρο.

Είμαστε σήμερα μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στα 
Βαλκάνια και σε όλη την Ν.Α. Ευρώπη.

Με την-απόφαση του Ελσίνκι---κατοχυρώσαμε τα εθνικά μας 
συμφέροντα. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να αξιοποιήσει το νέο πλαίσιο σε 
μια κατεύθυνση ειρήνης και συνεργασίας, προς όφελος και των δύο λαών.

Στις 9 Απριλίου ο τόπος χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, με 
νωπή τη λαϊκή εντολή, ώστε στην διαπραγμάτευση για την εποχή μέσα στην 
ΟΝΕ να αντληθούν όλα τα πλεονεκτήματα από την ένταξη.

Γι’ αυτό η αναμέτρηση στις 9 Απριλίου είναι κρίσιμη. Η ψήφος
είναι κρίσιμη.



Υπάρχει όμως και ένας πρόσθετος λόγος για να δοθεί στο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης:
Γιατί μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέδειξε στην πράξη ότι έχει σχέδιο για την ισόρροπη 
ανάπτυξη της Ελλάδας.

Οι εκλογές θα προσδιορίσουν σε ποια κατεύθυνση θα 
προχωρήσει η Ελλάδα, με ποια δύναμη, με ποια γνώση, με ποιο σχέδιο.

Για μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η μείωση των ανισοτήτων, η ισόρροπη 
ανάπτυξη σε όλη τη χώρα είναι οργανικό συστατικό της πολιτικής μας.

Ο φιλελευθερισμός και η λειτουργία των αγορών δεν πρέπει να 
αφεθούν να απορυθμίσουν την κοινωνική διάσταση της πολιτικής. Η ελληνική 
περιφέρεια δεν μπορεί να αφεθεί στην τροχιά των πειραματισμών της Νέας 
Δημοκρατίας.

Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 
ισόρροπη και πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Έχουμε έναν πλήρη 
σχεδίασμά για την λειτουργία των ευρύτερων δια-περιφερειακών ενοτήτων, με 
αποσαφηνισμένους ρόλους και μηχανισμούς ένταξης στο δίκτυο των εθνικών
διεθνικών αξόνων ανάπτυξης:

Είναι οι τέσσερις διαπεριφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας, της 
Κεντρικής Ελλάδας και Νησιωτικό Σύμπλεγμα Αιγαίου.

Μπορούμε να εγγυηθούμε με τον συνδυασμό της πολιτικής μας 
ότι όπως φτάσαμε από το 1994 στο 2000 το 70% του μέσου κοινοτικού όρου, 
έτσι το 2004 θα έχουμε φτάσει το 80% του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου 
ζωής, σε όλη την Ελλάδα, κέντρο και περιφέρεια.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελούμε την εγγύηση ώστε στην 
τετραετία 2000 - 2004 να πετύχουμε:
•  Ανάπτυξη
• Περιφερειακή σύγκλιση
• Κοινωνική συνοχή

Σε μια Ελλάδα, της ισόρροπης ανάπτυξης, της ανθρωπιάς, της 
συνοχής και της αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Με την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Τ Υ Π Ο Υ  Τ Ο Υ  

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

" Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Η  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ "

Β Ο Λ Ο Σ  16  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2000

Ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  και Π ρ ό ε δ ρ ο ς  το υ  Π Α Σ Ο Κ  Κ ώ σ τ α ς  Σ η μ ί τ η ς ,  
μετά τ η ν  ε ισ α γω γικ ή  ομιλία τ ο υ , α π ά ν τ η σ ε  σ τ ι ς  π α ρ α κ ά τ ω  ε ρ ω τή σ ε ις 
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ω ν :

κ . Κ Α Τ Σ Α Ν Α Κ Η Σ  ( " Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α " ) :  Κύριε Πρόεδρε, αναλύσατε τις προτάσεις σας 
για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα της 
ιδεολογικής σας ταυτότητας.

Ωστόσο, μια που βρισκόμαστε και στην προεκλογική περίοδο, 
υπάρχει η αίσθηση στον πολίτη της καθημερινότητας, ότι οι δύο μονομάχοι των 
εκλογών έχουν το ίδιο, ή περίπου τον ίδιο κορμό πολιτικής, αφού δεν υπάρχουν 
πλέον διαφορετικές γραμμές.

Πώς ερμηνεύετε αυτή τη στάση; Μήπως έχει δίκιο ο πάντα φτωχός 
λαός; Ή πρόκειται για επίπλαστη εικόνα με αιτίες κάποιες πιθανές δυσχέρειες στην 
ανάπτυξη των ιδεολογικών σας διαφορών με τα υπόλοιπα κόμματα;

Π Ρ Ω Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. υπάρχουν έντονες 
διαχωριστικές γραμμές. Πριν πολλά χρόνια, πριν το '81, επισκέφθηκα το νομό 
Κοζάνης. Στην Κοζάνη θέλανε να φτιάξουν ένα σχολείο και πάλευαν αρκετά 
χρόνια για να φτιάξουν το σχολείο και δεν μπορούσαν, διότι τους είχαν έρθει τα 
σχέδια από την Αθήνα. Τα σχέδια προέβλεπαν την τοποθέτηση του σχολείου σε 
μια χαράδρα που δεν γινόταν το σχολείο και η αλληλογραφία επί μήνες, ή χρόνια, 
δεν έδινε αποτέλεσμα. Διότι ο σχεδιασμός όλων των σχολείων γινόταν κεντρικά 
από την κεντρική υπηρεσία, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων στην Αθήνα.

Όπως ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τα σχολικά 
κτίρια. Μονάχα τα σχολικά κτίρια του κέντρου σχεδιάζονται κεντρικά και οι 
υπόλοιποι σχεδιασμοί γίνονται στην περιφέρεια.

Αναφέρω ένα πρώτο παράδειγμα, επειδή μίλησα για την ισόρροπη 
ανάπτυξη. Υπάρχει μια παράταξη η οποία θέλει ένα αθηνοκεντρικό μοντέλο. Και 
αυτή η παράταξη, είναι η συντηρητική παράταξη. Γιατί από την Αθήνα, από το 
κέντρο, κυριάρχησε -όσα χρόνια ήταν στην εξουσία- πάνω σε όλη την Ελλάδα.

Και υπάρχει μια άλλη παράταξη και άλλα κόμματα βέβαια αρνείται 
και αρνούνται αυτό το μοντέλο της κεντρικής διακυβέρνησης και έχουν



προχωρήσει την αποκέντρωση, την αποσυγκέντρωση, τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων, με μια κοπιώδη προσπάθεια. Και έχουν προχωρήσει και την 
ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτή είναι μια πρώτη διαφορά την οποία αναφέρω, επειδή 
μίλησα για την περιφέρεια ως πρώτη.

Υπάρχει και μια δεύτερη σημαδιακή βασική διαφορά. Είναι το 
πρόβλημα της κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της εξέλιξης της κοινωνίας. Δεν είναι γνωστό σε όλους ότι για τη 
Ν.Δ. κυρίαρχος θεσμός που καθορίζει την κοινωνία, είναι η αγορά και η ελεύθερη 
λειτουργία της αγοράς.

Δεν ακούμε συνεχώς λιγότερο κράτος; Δεν ακούμε 
φιλελευθεροποίηση; Δεν σημαίνει αυτό, όπως μας το εξηγούν οι ίδιοι, ότι πρέπει 
να γίνουν τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας ιδιωτικό; Ότι πρέπει να υπάρχει 
ιδιωτική παιδεία, να προωθήσουμε την ιδιωτική παιδεία; Ότι και το ασφαλιστικό 
πρόβλημα της χώρας θα λυθεί αν ασφαλιστικοί ιδιωτικοί οργανισμοί αναλάβουν 
την ασφάλεια του πληθυσμού; Δεν είδαμε τους πειραματισμούς με τις ιδιωτικές 
συγκοινωνίες πού οδήγησαν, σε ποιά παταγώδη αποτυχία;

Υπάρχει μια παράταξη η οποία θέλει να περιορίσει το κοινωνικό 
κράτος. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, τα οποία θέλουν ένα κοινωνικό 
κράτος δυνατό για να υπάρχει στήριξη στον πολίτη, για να υπάρχει μια ασπίδα 
ασφάλειας στον πολίτη.

Και θα αναφέρω μια τρίτη διαφορά, γιατί θα μπορούσα να μιλάω για 
ώρες, είναι η διαφορά απέναντι στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Πώς η κάθε 
παράταξη βλέπει αυτή την διεθνή τοποθέτηση της χώρας. Δεν έχουμε παρά να 
αναλογιστούμε ποιά ήταν η θέση της Ελλάδος '90-93 επί Ν.Δ.

Δεν είμαστε σε μια κατάσταση αντιπαλότητας με όλες τις χώρες των 
Βαλκανίων; Δεν είχαμε προβλήματα με τους γείτονές μας; Δεν προσπαθούσαμε να 
επιβάλουμε απόψεις και μας έβλεπαν εχθρικά; Μας βλέπει τώρα κανένας εχθρικά;

Δεν αισθάνονται όλοι ότι εμείς είμαστε φορείς ειρήνης συνεργασίας; 
Δεν υπάρχει αίσθηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι όαση 
ειρήνης, ασφαλείας και εγγυάται τη συνεργασία; Δεν οφείλεται αυτό σε μια 
διαφορετική αντίληψη διεθνών σχέσεων, η οποία έχει στο επίκεντρό της την 
προσπάθεια συνεργασίας γιατί στο σύγχρονο κόσμο αυτός είναι ο τρόπος;

Οι άλλοι έχουν μια αντίληψη, του 1912, του μεσοπολέμου. Την 
αντίληψη των αξόνων, της επιβολής, της κυριαρχίας, της υπαγόρευσης της 
θέλησής μας. Όλα αυτά δεν περνάνε πια, είναι στο παρελθόν. Και γι' αυτό απέτυχε 
η δίκιά τους πολιτική. Και γι' αυτό η δική μας πολιτική πέτυχε.

Στα γρήγορα, το πρώτο θέμα: κοινωνική συνοχή και λειτουργία της 
αγοράς, ριζική διαφορά. Το δεύτερο θέμα: ισόρροπη ανάπτυξη, ριζική διαφορά. Το 
τρίτο θέμα: εξωτερικές θέσεις, σχέσεις και θέσεις της Ελλάδας, επίσης, ριζική 
διαφορά. Θα σταθώ μόνο σε αυτά για να μην κάνω διάλεξη.



κ . Γ Ι Ο Υ Ρ Μ Ε Τ Α Κ Η Σ  ( " Τ . Ρ . Τ . " ) :  Κύριε Πρόεδρε η Νέα Δημοκρατία μετά τα 20 
χρόνια της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας, εμττνεύστηκε 
αυτή την προεκλογική περίοδο το σύνθημα περί καθεστωτικής δύναμης. Ο 
κ.Καραμανλής συνεχώς επαναλαμβάνει, προκαλώντας αν θέλετε το δημοκρατικό 
ενδιαφέρον του ελληνικού λαού, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια καθεστωτική δύναμη που 
πρέπει επιτέλους να αλλάξει, γιατί κουράστηκε και δεν έχει τίποτα καινούριο να 
προσφέρει στο τόπο.

Θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το αν σας ενοχλεί αυτή η αναφορά 
του κ.Καραμανλή στο ΠΑΣΟΚ, σε καθεστωτική δύναμη, εάν θεωρείτε ότι το 
ΠΑΣΟΚ έχει στη συμπεριφορά χαρακτηριστικά καθεστωτικής δύναμης, στο 
επίπεδο του ήθους, του ύφους και της αλαζονείας.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Οι μεγαλύτεροι από εμάς θα θυμούνται ότι στη δεκαετία του 
'50 και στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο διαχωρισμός των Ελλήνων βασιζόταν 
και στη σκέψη ότι κάποιοι είναι με το καθεστώς και κάποιοι είναι απέναντι, ενάντια 
στην καθεστηκυία τάξη. Αυτή ήταν η έκφραση.

Οι αντίπαλοι ήταν κατά της καθεστηκυίας τάξης. Φαίνεται η Νέα 
Δημοκρατία άντλησε από τη μνήμη της αυτή την έκφραση για να προχωρήσει πάλι 
σε διαχωρισμούς και ταμπελώματα των Ελλήνων.

Εγώ ρωτώ, το ΠΑΣΟΚ δεν εκλέχθηκε με τη θέληση του ελληνικού 
λαού το 1993; Το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε τις εκλογές επειδή έτσι θέλησε ο ελληνικός 
λαός το 1996; Ο ελληνικός λαός δεν καθόρισε ποιος θα είναι κυβέρνηση και ποιος 
θα είναι αντιπολίτευση; Από πού, λοιπόν, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας αντλούν 
το δικαίωμα να αμφισβητούν τις επιλογές του ελληνικού λαού; Επειδή εμείς 
κερδίσαμε δυο συναπτές εκλογές;

Υπάρχουν χώρες, η Σουηδία για παράδειγμα, όπου το σοσιαλιστικό 
κόμμα για κάπου 28 χρόνια ήταν στην κυβέρνηση, κερδίζοντας τις εκλογές. 
Διανοήθηκε κανείς να μιλήσει για καθεστώς εκεί; Ή, το Χριστιανοδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας επί 16 χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση κερδίζοντας τις 
εκλογές. Διανοήθηκε να μιλήσει κανείς για καθεστώς εκεί; Το ίδιο δεν έγινε και με 
τη συντηρητική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας;

Αυτή η έννοια του καθεστώτος πέρα που μας θυμίζει ένα κακό 
παρελθόν, μας θυμίζει και κάπως επετηρίδα, ιεραρχία, προαγωγή με τριετίες, όχι 
επιλογή γιατί το θέλει ο ελληνικός λαός. Όχι επιλογή γιατί κάποιος είναι καλύτερος, 
όχι επιλογή γιατί κάποιος έχει να προσφέρει ιδέες και προτάσεις, αλλά επιλογή 
επιτέλους γιατί πρέπει να αλλάξουμε. Ε, όχι να αλλάξουμε γιατί πρέπει να 
αλλάξουμε! Να αλλάξουμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα.

κ . Σ Α Μ Α Ρ Α Σ  ( " Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α  Τ Ο Υ  Β Ο Λ Ο Υ " ) :  Κύριε Πρόεδρε είναι ισχυρή η άποψη 
που λέει, ότι η απόσταση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, σε ό,τι αφορά την 
πολιτική είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την οικονομία.

Επίσης είναι σοβαρή η άποψη που λέει ότι για να υπάρξουν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα στην πολιτική σας για την περιφερειακή ανάπτυξη,



πρέπει να συνοδεύονται και με αλλαγές στο πολιτικό πεδίο. Σκοπεύετε να 
ενδυναμώσετε και πολιτικά την περιφέρεια;

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, σκέπτεσθε να καθιερώσετε και την 
περιφερειακή εκπροσώπηση παράλληλα με τη νομαρχιακή;

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε μια 
πολύ μεγάλη αλλαγή, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκλεγμένη, με Νομαρχιακό 
Συμβούλιο εκλεγμένο. Η νέα μορφή των δήμων, οι "Καποδιστριακοί" δήμοι. Αυτοί 
οι θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν, να αποκτήσουμε εμπειρίες για να δούμε πως 
μπορεί να είναι αποδοτικοί.

Υπάρχουν θέματα. Πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικράτειας 
απεφάσισε, ότι ορισμένες δραστηριότητες που είχαν οι νομαρχίες, δεν μπορούν να 
εκτελούνται από τις νομαρχίες, π.χ. σε σχέση με την παιδεία ή σε σχέση με την 
πολεοδομία, αλλά πρέπει να εκτελούνται από το κέντρο, τα υπουργεία. Πρέπει να 
στήσουμε καλά και να δουλέψει αυτή η αποκέντρωση, για τον πολίτη. Για να 
εξυπηρετούμε τον πολίτη. Και όσο προχωρεί, τόσο θα προχωρούμε και εμείς.

Εμείς, έχουμε επανειλημμένα πει, ότι θέλουμε ένα κράτος-επιτελείο, 
ένα κέντρο-επιτελείο που καθορίζει τις γενικές γραμμές. Και μέσα σε αυτές τις 
γενικές γραμμές πρέπει οι περιφέρειες, πρέπει ο νομοί, πρέπει οι δήμοι να έχουν 
πόρους και εξουσίες για να εφαρμόζουν αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνεται ή 
προβλέπεται στην γενική κατεύθυνση.

Όσον αφορά τώρα τις περιφέρειες, πιστεύουμε ότι οι περιφέρειες, 
όπως είναι σήμερα, είναι αναγκαίες για να υπάρχει αυτή η διασύνδεση ανάμεσα 
στην κεντρική κυβέρνηση και την περιφέρεια. Έχουμε πολλές εμπειρίες από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία πέστε για παράδειγμα, και οι εμπειρίες αυτές 
δείχνουν, ότι πρέπει η διασύνδεση αυτή να είναι δυνατή για να είναι 
αποτελεσματική.

Για να συνοψίσω, εμείς προχωρούμε στη κατεύθυνση της 
αποσυγκέντρωσης, της αποκέντρωσης, της ενίσχυσης της περιφέρειας. 
Αξιοποιούμε τις εμπειρίες, ταυτόχρονα όμως κρατάμε έτσι τις διασυνδέσεις, ώστε 
να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

κ . Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  ( " Α Λ Φ Α  Β Ο Λ Ο Υ " ) :  Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για την 
περιφερειακή ανάπτυξη στην ομιλία σας και μιλήσατε για πετυχημένο έργο. Η 
πραγματικότητα βέβαια, έχει δύο όψεις. Πέρα απ' όλα αυτά τα σημαντικά και τις 
επιτυχίες που υπάρχουν και την αλλαγή της όψης της υπαίθρου, υπάρχει η 
διόγκωση της ανεργίας, υπάρχει και η εσωτερική αστυφιλία που δυστυχώς 
συνεχίζεται.

Βλέπουμε να ερημώνει η ύπαιθρος, να ερημώνουν περιοχές της 
χώρας. Μην λησμονούμε ότι η Ήπειρος, η περιφέρεια της Ηπείρου δεν είναι απλά 
η πιο φτωχή της Ελλάδος, είναι η πιο φτωχή όλης της Ευρώπης. Άρα η ανισότητα 
μεταξύ των κατοίκων της Ηπείρου από τους υπολοίπους κατοίκους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερη απ' όση είναι εσωτερικά στην χώρα.



τ

Αναρωτιέμαι, επειδή το ζητούμενο είναι τι θα γίνει τα επόμενα και 
χρόνια και όχι τόσο το τι έγινε την τετραετία που πέρασε. Τι σκοπεύετε να κάνετε 
επί του πρακτέου, έτσι ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι η Ελλάδα των μελετών 
όπου τα πάντα μελετώνται αλλά πολλά έργα όπως λ.χ. ο δρόμος Βόλου- 
Βελεστίνου κάνει να ολοκληρωθεί 10 ολόκληρα χρόνια, ή και άλλα έργα που έχουν 
πολύ μεγάλο χρόνο διάρκειας μέχρι να γίνουν.

Καί πώς είναι δυνατόν να πάψουμε στο επίπεδο της ανεργίας να 
παράγουμε πτυχιούχους ανέργους, τους οποίους απλά τους εκπαιδεύουμε μέχρι 
σήμερα στα IΕΚ, ή στα όποια άλλα προγράμματα που έρχονται από το Υπουργείο 
Εργασίας. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχω την 
αίσθηση ότι πρέπει να συμβαδίζει με την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Πρώτο θέμα η ανεργία. Εμείς τα τέσσερα χρόνια αυτής της 
κυβέρνησης, αυξήσαμε τις θέσεις απασχόλησης '96-2000 κατά 200 χιλιάδες 
θέσεις. Διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν τα χρόνια 
αυτά.

Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί 100 χιλιάδες θέσεις 
εργασίας το '90 με το '93 και δημιούργησε μονάχα 1.100 θέσεις. Δηλαδή το 1% 
εκείνου που υποσχέθηκε, πραγματοποίησε.

Εμείς, έχουμε ως στόχο, η τετραετία που έρχεται, να είναι τετραετία 
απασχόλησης. Να δημιουργήσουμε 300 χιλιάδες νέες ευκαιρίες απασχόλησης, 
θέσεις εργασίας, αυτόνομες θέσεις εργασίας και επίσης, θέσεις οι οποίες 
συνδέονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες επιχειρήσεων-προγράμματα. Και 
επιπλέον των 300 αυτών χιλιάδων θέσεων, άλλες 300 χιλιάδες θέσεις για 
ανέργους οι οποίοι θα καταρτιστούν.

Η τετραετία θα είναι τετραετία απασχόλησης. Γιατί -μπορεί να 
αναρωτηθεί κανείς- παρ' όλο, ότι δημιουργήσατε αυτές τις θέσεις απασχόλησης 
υπάρχει ανεργία; Γιατί είμαστε η χώρα εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
υπάρχουν ακόμη οι περισσότερες εισροές στην αγορά εργασίας.

Πολύ περισσότερες γυναίκες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ζητούν στην Ελλάδα πια δουλειά, γιατί το ποσοστό των γυναικών που 
δουλεύουν είναι ακόμη πολύ χαμηλό. Γιατί πολλοί περισσότεροι που ζουν στην 
ύπαιθρο, ζητούν είτε στην ύπαιθρο, είτε στα κέντρα, να συμπληρώσουν το 
εισόδημά τους το αγροτικό, με άλλη δουλειά ή να βρουν άλλη δουλειά.

Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό -από τα υψηλότερα ποσοστά- στην 
αναζήτηση νέων θέσεων. Και έχουμε και τους οικονομικούς μετανάστες.

Εμείς στα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε να συγκρατήσουμε την 
ανεργία, το δείχνουν οι στατιστικές. Η ανεργία έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα τα 
χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και σε κάθε περίοδο σταθεροποίησης, όπως την 
περάσαμε εμείς, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπήρχε μεγάλη αύξηση. Στην 
Ισπανία, για παράδειγμα, έφτασε στο 25%, κινείται τώρα στο 15% πολύ 
περισσότερο από την Ελλάδα.



Και πιστεύω γι' αυτό, επειδή έχουμε ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις, 
ότι θα καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά, ή θα περιορίσουμε αποτελεσματικά την 
ανεργία και θα αυξήσουμε την απασχόληση τα τέσσερα επόμενα χρόνια.

Είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Γιατί ξέρουμε ότι το να είσαι 
άνεργος, είναι βασανιστικό, το να είσαι άνεργος σε αποκλείει, σε περιορίζει, ότι δεν 
συμβιβάζεται με μια . κοινωνία η οποία αναπτύσσεται και αποκτά περισσότερες 
δυνατότητες.

Εσωτερική αστυφιλία υπάρχει. Γιατί υπάρχει και μια αλλαγή στον 
τρόπο παραγωγής στη γεωργία, γιατί υπάρχει μια αλλαγή από την ισόρροπη 
ανάπτυξη της χώρας δημιουργούνται άλλα κέντρα -ανέφερα Πάτρα, Ηράκλειο- 
αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι για λόγους 
πολιτιστικούς, αλλά και για λόγους αυξημένου εισοδήματος ζητούν να 
εγκατασταθούν σε μεγαλύτερες πόλεις ή σε κέντρα.

Αλλά, επίσης θέλω να τονίσω, ότι έχουμε καταφέρει σε μεγάλο 
βαθμό να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην περιφέρεια. Οι ρυθμοί αύξησης 
στην Αττική είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν άλλοτε, πολύ χαμηλότεροι.

Έχουμε πετύχει σε πολλές περιφέρειες να δημιουργήσουμε τις 
υποδομές, για να είναι η ζωή πιο ανεκτή, να είναι η ζωή ευχάριστη, να υπάρχουν 
οι δυνατότητες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Ανέφερα πριν τα νοσοκομεία.

Παλιά υπήρχαν πανεπιστημιακά νοσοκομεία μόνο στην Αθήνα, πέρα 
από την Πάτρα, τα Γιάννενα και την Κρήτη, υπάρχει τώρα πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο και στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη 
Λάρισα και ξέρετε την ιστορία του.

Αυτά δείχνουν ότι βελτιώνεται το επίπεδο της Περιφέρειας θεαματικά. 
Μου αναφέρατε την Ήπειρο. Στην εισήγησή μου σας είπα, ότι επειδή η Ήπειρος 
είναι μια φτωχή περιφέρεια, γι' αυτό ακριβώς αυξήσαμε τους πόρους κατά 104% 
στο Γ' ΚΠΣ. Τους διπλασιάσαμε δηλαδή για την Ήπειρο.

Συνοψίζω: η ανεργία είναι πρόβλημα, αλλά έχουμε αυξήσει την 
απασχόληση και τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά. Η εσωτερική αστυφιλία έχει πάρει ρυθμούς που φθίνουν και η 
ενίσχυση της περιφέρειας οδηγεί σε ισόρροπη ανάπτυξη και περιορισμό της τάσης 
να πάνε όλοι στα δυο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα.

κ . Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Ι Δ Η Σ  ( " Ε Τ - 3 " ) :  Κύριε Πρόεδρε, πολύς λόγος γίνεται για τα 
αναπτυξιακά έργα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελικά οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 2004 είναι υπόθεση μόνο της Αθήνας, ή θα γίνουν προσπάθειες ώστε 
να αποκομίσουν οφέλη κι άλλες περιοχές της Ελλάδας, ίσως και ολόκληρη η 
Ελλάδα.
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 δεν είναι μόνο υπόθεση της 
Αθήνας. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι Αγώνες πρέπει 
να διεξαχθούν στην πόλη την οποία ανατίθενται.



Δεν μπορεί η Αθήνα, η Ελλάδα να αποφασίσει ότι κάποιοι αγώνες θα 
γίνουν στην Καστοριά, ή στην Αλεξανδρούπολη. Πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. 
Αλλά θα μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκεντρώσουμε όσο το δυνατόν 
δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη η προ-ολυμπιακή προετοιμασία θα γίνει σε 
άλλες πόλεις. Ορισμένοι αγώνες ποδοσφαίρου θα γίνουν σε άλλες πόλεις. Και 
σίγουρα η Πολιτιστική Ολυμπιάδα δεν θα αφορά μόνο την Αθήνα.

Και επιπλέον οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα οδηγήσουν σε ένα μεγάλο 
κύμα τουρισμού. Το κύμα αυτό του τουρισμού δεν θα αφορά μόνο την Αθήνα, θα 
αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Και γι' αυτό μέσα στα σχέδιά μας είναι να 
αναπτύξουμε πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές στα τέσσερα χρόνια, ώστε 
όλη η Ελλάδα να έχει όφελος από αυτή την δραστηριότητα, τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

Άλλωστε, για παράδειγμα, όποιος έρθει με το αυτοκίνητό του από την 
Ηγουμενίτσα, δεν θα φτάσει αμέσως στην Αθήνα, όποιος περάσει από τα βόρεια 
σύνορά μας, δεν θα έρθει μόνο στην Αθήνα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση όλης της
Περιφέρειας.

κ . Γ Ι Α Λ Ε Ν Ι Ο Σ  ( " T E L E - Τ Α Μ " ) :  Κύριε Πρόεδρε, η μακροχρόνια πορεία προς την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επιβάρυνε ιδιαίτερα, μέχρι σήμερα, τα 
χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Να περιμένει όλος αυτός ο κόσμος μια 
εξισορρόπηση και εννοώ βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης από την 
εφαρμογή του Π ΚΠΣ;

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Το μέσο εισόδημα των εργαζομένων αυξήθηκε τα τέσσερα 
τελευταία χρόνια κατά 14%. Υπήρχαν πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα των 
εργαζομένων, όπως υπήρχαν πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα των 
συνταξιούχων. Άρα, ο ισχυρισμός ότι η σταθεροποίηση έπληξε τους 
χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος 
δεν είναι ακριβής.

Όταν υπάρχει πληθωρισμός, ποιος πληρώνει τον πληθωρισμό; Τον 
πληρώνει εκείνος ο οποίος έχει μόνο εισόδημα τον μισθό του. Δεν τον πληρώνει 
αυτός που έχει ακίνητα, μηχανές, εγκαταστάσεις. Ο πληθωρισμός τώρα είναι 2% 
και αυτό ωφελεί τον εργαζόμενο.

Ή, ας πάρουμε παράδειγμα, την σύνταξη του ΟΓΑ. Πόσο ήταν η 
σύνταξη του ΟΓΑ το '94; Ήταν γύρω στις 15 χιλιάδες αν θυμάμαι καλά. Πόσο είναι 
τώρα η σύνταξη του ΟΓΑ; 43 χιλιάδες. Πόσο ήταν ο πληθωρισμός το '94; Γύρω 
στο 14%. Πόσος είναι ο πληθωρισμός τώρα; 2%.

Ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν κάποιοι, οι πιο φτωχοί οι οποίοι 
πλήρωσαν τη σταθεροποίηση, δεν είναι ακριβής και δεν είναι αληθής, γιατί 
φροντίσαμε με διάφορα μέτρα, την αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ, το ΕΚΑΣ, να 
φροντίσουμε και γι' αυτούς. Και βέβαια στο μέλλον, ανάπτυξη και σταθεροποίηση, 
πολιτικές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, θα βοηθήσουν κύρια εκείνους οι 
οποίοι έχουν περισσότερες ανάγκες.



Εμείς, αναγγείλαμε ήδη, ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αυξήσουμε 
την σύνταξη του ΟΓΑ κατά 10.000 και ότι στο τέλος της τετραετίας που έρχεται, οι 
συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα έχουν αυξήσεις ίσες με το Επίδομα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το ΕΚΑΣ. Είναι ένα παράδειγμα.

Γιατί με την πολιτική μας, επειδή μειώνονται τα επιτόκια, άρα 
μειώνεται και το τί θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, υπάρχουν περισσότεροι 
πόροι και αυτούς τους περισσότερους πόρους θα τους χρησιμοποιήσουμε για 
κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Το τοπίο αλλάζει. Αλλάζει όχι μονάχα ως προς την οικονομική 
ανάπτυξη και την σταθερότητα. Αλλάζει δραστικά και ως προς την κοινωνική 
δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνοχή.

κ . Α Α Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Η Σ  ( " Λ Α Μ Ι Α Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ " ) :  Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι 
τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζουν την κρισιμότητα των 
εκλογών, εκτιμώ ότι δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να διατυπωθεί ένας σαφής 
πολιτικός λόγος για το τί διακυβεύεται σ' αυτές τις εκλογές και σε σχέση με τα 
ζητήματα της μετά-ΟΝΕ εποχής.

Το ερώτημά μου είναι, γιατί αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, όπως και 
εσείς στο ΠΑΣΟΚ λέτε και σε τί διαφέρουν ως προς τη σημασία τους από τις 
προηγούμενες εκλογές;

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μετά-ΟΝΕ εποχή. Κάνω αυτή τη 
διόρθωση. Υπάρχει εποχή μέσα στην ΟΝΕ. Τον Ιούνη θα είμαστε μέλη της ΟΝΕ 
και θα είναι η εποχή μέσα στην ΟΝΕ. Έχετε δίκιο. Πάντα λέγεται ότι οι εκλογές 
είναι κρίσιμες. Δεν υπήρχαν εκλογές που δεν ήταν κρίσιμες.

Αλλά αυτές οι εκλογές διαφέρουν από άλλες εκλογές, σε δύο 
σημαντικά σημεία. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, μπαίνουμε στην ΟΝΕ με το 
σπαθί μας, ισορροπήσαμε την οικονομία μας, σταθεροποιήσαμε την οικονομία 
μας. Πρώτο θέμα, αυτό που κατακτήσαμε, θα το διατηρήσουμε; Ναι ή όχι; Εμείς 
πιστεύουμε ότι με τη δίκιά μας πολιτική και το δικό μας πρόγραμμα, μπορούμε να 
το διατηρήσουμε. Γιατί είμαστε συνεπείς και έχουμε σχέδιο.

Το δεύτερο, είναι ποιά θα είναι η εξέλιξη της χώρας μέσα στην ΟΝΕ 
από τον Ιούνη και μετά; Από το Μάη θα συζητηθούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μία σωρεία από θέματα. Γιατί η Συνθήκη του Μάαστριχτ λέει, ότι θα 
πρέπει οι επιδόσεις που πετύχαμε να είναι διατηρήσιμες. Και αυτό πρέπει να 
εξηγήσουμε.

Και πρέπει να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας, για τις διαρθρωτικές 
μεταβολές. Ποιές μεταβολές που θα κάνουμε σε σχέση με αγορές των 
τηλεπικοινωνιών, του ηλεκτρισμού, των μεταφορών για παράδειγμα. Ποιές 
μεταβολές θα κάνουμε σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, μια που τα περιθώρια 
θα είναι πολύ μικρά, θα πέσουν τα επιτόκια και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις.



Ποιά θα είναι η πολιτική μας σε σχέση με την αγορά εργασίας, σε 
σχέση με τα ασφαλιστικά προβλήματα, σε σχέση με μεταφορές, απελευθέρωση 
αγορών κ.ο.κ. Πρέπει να δείξουμε, ότι μπορούμε να πορευτούμε μέσα στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση με τη δίκιά μας άποψη, με τη δίκιά μας 
πολιτική, με τη δίκιά μας κατεύθυνση, χωρίς να περάσουμε τα όρια τα οποία 
υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν όρια.

Π.χ., το έλλειμμα δεν πρέπει και τα επόμενα χρόνια να υπερβεί το 
3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οι παροχές της Νέας Δημοκρατίας 
οδηγούν το έλλειμμα με καλπάζοντα ρυθμό πέρα απ' αυτό το όριο. Οι εκλογές γι' 
αυτό είναι κρίσιμες. Θα κρατήσουμε, θα εμπεδώσουμε αυτό το οποίο 
κατακτήσαμε; Θα ακολουθήσουμε μετά μία πορεία η οποία θα μας εξασφαλίζει την 
ελευθερία να κάνουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε μέσα σ' αυτό το πλαίσιο; Ναι ή 
όχι; Ή θα μας βγάλουν απ' έξω; Παίζεται αυτό το οποίο κατακτήσαμε και αυτό το 
οποίο θέλουμε για την Ελλάδα.

κ . Μ Π Α Κ Α Κ Ο Σ  ( " S T A R  T V " ) :  Κύριε Πρόεδρε είπατε και το επαναλαμβάνετε 
συχνά, ότι η οικονομία πάει καλά και το αναγνωρίζουμε ίσως οι περισσότεροι. 
Ωστόσο, θέλω να επανέλθω στο θέμα της ανεργίας.
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Θα έπρεπε να πω ότι αυτό πρέπει να είναι κοινή αναγνώριση, 
γιατί δεν είχε η Ελλάδα ποτέ άλλοτε πληθωρισμό 2%, ούτε τα ελλείμματα ήταν στο 
1,4%, ούτε είχαν πέσει τα επιτόκιά της στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Καιρός είναι πια 
στην τόπο να αναγνωρίζουμε αυτά που έγιναν. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν.

Μου επιτρέπετε να κάνω και μια προσθήκη. Αυτό, δεν είναι κάτι το 
οποίο αφορά μόνο εμάς και για το οποίο μόνο εμείς είμαστε και πρέπει να είμαστε 
περήφανοι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι ότι επιτέλους βρίσκονται 
σ' ένα επίπεδο αντάξιο, ίσο με τις άλλες χώρες.

κ . Μ Π Α Κ Α Κ Ο Σ :  Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να μπω στο ερώτημα. 
Επανερχόμενος στο θέμα της ανεργίας...
Π Ρ Ω Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Με προκαλέσατε. Με συγχωρείτε να πάρω αφορμή να πω και 
κάτι άλλο. Ακόυσα από τον κ.Καραμανλή μια πρωτοφανή θεωρία, ένα 
πρωτοφανές εύρημα, ότι υπάρχει ένας "αυτόματος πιλότος". Να καταργήσουμε 
την κυβέρνηση, δεν χρειάζεται κυβέρνηση, ο "αυτόματος πιλότος" μας οδηγεί.

κ . Μ Π Α Κ Α Κ Ο Σ :  Θέλω να επανέλθω στο θέμα της ανεργίας παρ' ότι 
αναφερθήκατε. Είναι γεγονός ότι αυξήθηκε, κυρίως στην περιφέρεια. Πέραν των 
εξηγήσεων που δώσατε και των μέτρων που εξαγγείλατε για τη νέα τετραετία την 
οποία χαρακτηρίσατε τετραετία απασχόλησης, ερωτώ μήπως η αύξηση της 
ανεργίας είναι το τίμημα που πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες, ήταν θυσία στο βωμό 
της ευημερίας των αριθμών και στο όνομα της ευρωπαϊκής σύγκλισης; 
Π Ρ Ω Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Σας είπα και πριν, ότι κάθε περίοδος σταθεροποίησης και 
ιδίως όταν συμπίπτει με μια περίοδο μεγάλων τεχνολογικών μεταβολών, έχει ως 
τίμημα την αύξηση της ανεργίας.

Πιστεύω ότι ο Βόλος, όπως και η Πάτρα, είναι μια πόλη όπου ζήσαμε 
τι σημαίνει τεχνολογική μεταβολή. Γιατί ορισμένες παραδοσιακές βιομηχανίες, δεν 
μπόρεσαν να εξακολουθήσουν να δουλεύουν, για ορισμένες δραστηριότητες οι 
οποίες ήταν προστατευόμενες από φορολογικά καθεστώτα, με την κατάργηση



αυτών των φορολογικών καθεστώτων, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. ΓΓ αυτό εδώ 
στην περιοχή υπήρξε αυξημένη ανεργία.

Όμως ταυτόχρονα αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες. 
Αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες και εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα και 
γι' αυτό υπάρχουν και νέα εργοστάσια, νέες επιχειρήσεις. Πολλές φορές 
αναφέρονται πόσες., έκλεισαν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι ανοίγουν πολύ 
περισσότερες.

Η καμπύλη της ανεργίας ακολουθεί καθοδική πορεία σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν ξεπεράσει -ας μου επιτραπεί αυτή η 
έκφραση- τον κάβο της σταθεροποίησης κι έχουν αναπτύξει σταθερούς ρυθμούς 
ανάπτυξης.

Εμείς έχουμε εδώ και τρία χρόνια αυξανόμενους ρυθμούς 
ανάπτυξης, βρισκόμαστε στο 3,5% θα πάμε στο 4%. Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα μειώσουμε δραστικά και κατά πολύ, τον αριθμό 
των ανέργων και θα φτιάξουμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Τριακόσιες χιλιάδες 
τουλάχιστον.

κ . Ν Τ Ο Β Α Σ :  Κύριε Πρόεδρε το πρόβλημα της αυξανόμενης εγκληματικότητας, 
ανησυχεί και ιδιαίτερα στις περιοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες. Τι περαιτέρω 
μέτρα νομίζετε ότι πρέπει να ληφθούν για την πάταξη της εγκληματικότητας και την 
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές που 
το πρόβλημα αυτό είναι ήδη οξυμένο;

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Εμείς δημιουργήσαμε το Σώμα Φύλαξης των Συνόρων, των 
Συνοριακών Φυλάκων. Στην αρχή για την περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής 
Μακεδονίας, τώρα επεκτείναμε τη δράση αυτού του σώματος, σε ολόκληρα τα 
σύνορα, μέχρι την Τουρκία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσουμε να 
ελέγξουμε αποτελεσματικά, μπορώ να πω, την παράνομη μετανάστευση από τα 
βόρεια σύνορά μας.

Εμείς προσλάβαμε πολύ περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι είχε 
αρχικά σχεδιαστεί, θα σας γελάσω ακριβώς, αν είναι τρεις χιλιάδες τους οποίους 
έχουμε προσλάβει τα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τώρα πεζή περιπολία στα 
αστικά κέντρα. Υπάρχει η παρακολούθηση της υπαίθρου και η εξέλιξη δείχνει, ότι 
όσον αφορά όλα τα εγκλήματα σχεδόν, υπάρχει μια πτωτική πορεία αυτών των 
φαινομένων σε όλη την Ελλάδα, χάρις τη μεγαλύτερη αστυνόμευση.

Υπάρχουν προβλήματα ακόμη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν 
προβλήματα στα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία. Βλέπετε από την 
τηλεόραση, Κούρδους και άλλους μετανάστες να έρχονται με πλοία από 
δουλεμπόρους, αποβιβάζονται αυτοί σε ερημικές περιοχές.

Και εκεί έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να υπάρχει ενίσχυση. Αγοράσαμε πολύ 
περισσότερα μέσα και συμφωνήσαμε με την Τουρκία -πράγμα ιδιαίτερα 
σημαντικό- ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται και τους πιάνουμε, θα μπορούν να
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επαναπροωθούνται, να πηγαίνουν πίσω στην Τουρκία. Μια πρακτική την οποία 
ακολουθούμε με τις υπόλοιπες βόρειες χώρες.

Καθιερώσαμε και την Πράσινη Κάρτα, ώστε να καταγράψουμε όλους 
αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και επαναπροωθούμε, διώχνουμε όσους 
δεν έχουν δικαιολογητικά, δεν έχουν δηλαδή αυτή την Κάρτα, για να μείνουν στην 
Ελλάδα.

Νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση, αλλά θα συμφωνήσω 
ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ο Έλληνας πολίτης 
χρειάζεται το αίσθημα της ασφάλειας, όπου και να ζει και είμαστε αποφασισμένοι 
να έχει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας. Δεν πρέπει να φοβάται με τίποτε και σε 
καμιά περίπτωση. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία όπου ο καθένας μπορεί να ζει 
ήσυχος.

κ . Σ Π Α Ν Α Κ Η Σ :  Κύριε Πρόεδρε βλέπουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα μια ραγδαία 
ανάπτυξη των έργων υποδομής. Ωστόσο εμείς στην Κρήτη τέτοια έργα δεν 
βλέπουμε, πέρα από τα οδικά τα οποία προχωρούν σχεδόν κανονικά θα λέγαμε.

Ωστόσο, ο κρητικός λαός έχει ένα καθολικό αίτημα για τη δημιουργία 
μιας σειράς έργων, όπως το Εφετείο στο Ηράκλειο, ο λοξός διάδρομος στο 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου επίσης, το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο και 
ακόμη η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει η πολιτική βούληση να 
ξεπεραστούν τα προβλήματα και να προχωρήσουν τα έργα ή για να το θέσω 
αλλιώς, να καλυφθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα της Κρήτης.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Εδώ σας έχουμε φέρει κυρίες και κύριοι, ένα βιβλίο όπου 
υπάρχει το πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια. Θα δείξετε κατανόηση, ότι δεν μπορώ 
να θυμηθώ τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει και να βρει. 
Υπάρχει π.χ. η περιφέρεια της Κρήτης.

Εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης απαριθμούνται έργα, αναφέρονται 
πόροι, αναφέρονται οι δράσεις. Και βέβαια, επειδή είπατε γίνονται μόνο δρόμοι και 
λιμάνια, και οι δρόμοι και τα λιμάνια, ο βόρειος άξονας και το λιμάνι του Ηρακλείου 
και τα άλλα λιμάνια είναι σημαντικά. Γίνονται υποδομές για την ενέργεια, υποδομές 
στην έρευνα. Θα σας παρακαλέσω να τα κοιτάξετε.

Θέλω .μονάχα να σημειώσω το εξής, όμως, επειδή μου αναφέρατε 
την ΔΕΗ. Για να προχωρήσουμε στον τόπο αυτό, έχουμε όλοι ευθύνη. Δεν έχει 
μονάχα ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη, σχεδιάζει, 
πρέπει να βρει πόρους, πρέπει να καθορίζει διαδικασίες, πρέπει να κινητοποιεί 
την κοινωνία. Αλλά πρέπει και η κοινωνία να θέλει να λύσει τα προβλήματα.

Όταν μια κοινωνία λέει: "δεν θέλουμε το εργοστάσιο εδώ γιατί τα 
οικόπεδα έχουν αξία", "δεν θέλουμε το εργοστάσιο εκεί, γιατί πρόκειται να χτιστούν 
ξενοδοχεία", "δεν θέλουμε το εργοστάσιο εκεί, γιατί πρόκειται μετά από 10 χρόνια 
να αναπτυχθεί", και όταν μετά από χρόνια συνεννοήσεων βρίσκεται -μου 
επιτρέπετε την έκφραση- στου διαόλου τη μάνα ένας βράχος για να χτιστεί το



εργοστάσιο και πάλι εκεί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε: "Το έτος 2060 μπορεί 
να χτιστεί ένα ξενοδοχείο και γι' αυτό δεν γίνεται εργοστάσιο", τότε δεν έχουμε 
ανάπτυξη. Η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Και αυτή την ευθύνη πρέπει να την 
αναλάβουμε.

Και με συγχωρείτε αν είμαι έτσι έντονος, γιατί θα είχαμε προχωρήσει 
πολύ περισσότερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και παραδείγματα και 
εδώ, αν ο καθένας αναλάμβανε το μερίδιο της ευθύνης του. Εμείς, δεν είμαστε μια 
παράταξη η οποία θέλει από πάνω από την κοινωνία να διατάζει. Εμείς, είμαστε 
μια παράταξη, η οποία θέλει με την κοινωνία να λύνει τα προβλήματα. Και γι' αυτό 
αναφέρομαι στο εργοστάσιο το οποίο σχεδιάζεται στον Αθερινόλακκο στην Κρήτη, 
όπου για να προχωρήσει αυτό το εργοστάσιο, μετά από χρόνια συνομιλίες, 
φτύσαμε αίμα.

Και μπορώ να πω ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε όλη την 
Ελλάδα. Κανένας δεν θέλει π.χ. να απορρίπτονται τα απορρίμματα σε μια 
περιοχή, δεν θέλει στην άλλη περιοχή, να πάνε στον γείτονα. Εν τω μεταξύ το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται σε βάρος της Ελλάδας, απειλεί με πρόστιμα 
και η Ελλάδα είναι έκθετη. Εμείς δεν θέλουμε την Ελλάδα έκθετη, αλλά δεν 
θέλουμε βέβαια να στέλνουμε ΜΑΤ και να δίνουμε εντολές. Αυτά πρέπει να 
λύνονται από τις κοινωνίες.

Παίρνω αυτό αφορμή, γιατί εμείς τώρα, επειδή είναι διαδικασία 
εκλογών, δεν θέλουμε και να χαϊδεύουμε τα αυτιά. Να λέμε τα προβλήματα όπως 
είναι. Και τα προβλήματα είναι προβλήματα διακυβέρνησης, αλλά είναι και 
προβλήματα κοινωνίας. Και να τα λύσουμε μαζί τα προβλήματα της κοινωνίας. Γι' 
αυτό λέμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, για την καλύτερη Ελλάδα.

κ . Κ Ο Ρ Α Β Ο Σ :  Κύριε Πρόεδρε πριν από 1,5 χρόνο κάνατε το πρόγραμμα του 
"Καποδίστρια". Είσαστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία; Τι θα κάνετε 
στην επόμενη τετραετία, αλλά και πώς βλέπετε την εξέλιξη του θεσμού; 
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πρόγραμμα
"Καποδίστριας" Μπορώ να σας πω έχω μια άμεση εμπειρία. Επισκέφθηκα πολλά 
μέρη της Ελλάδας μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καποδίστριας", μίλησα 
στους δήμους με τους δημάρχους, με τους δημότες και διαπίστωσα ότι σε όλες τις 
ευρύτερες ενότητες που είχαμε δημιουργήσει και περισσότερα έργα έχουν 
προγραμματιστεί και περισσότερα μέσα υπάρχουν.

Υπάρχουν βέβαια και τριβές, αλλά υπάρχει ένας καλύτερος 
σχεδιασμός. Και αυτό θα συνεχίσουμε. Να προωθούμε αυτό το σχεδίασμά και να 
κάνουμε τους "Καποδιστριακούς" δήμους, δήμους οι οποίοι πραγματικά 
κυριαρχούν επιτέλους την εξέλιξη στον τόπο τους και δεν είναι απλώς δήμοι όπου 
έχουν ένα γραφείο, ένα γραφειάκι, μια καρέκλα και ένα δήμαρχο που έχει το 
honore, την τιμή να λέγεται "Δήμαρχος". Ένας δήμαρχος επιτέλους που κάνει κάτι!

Αυτό γίνεται ήδη. Και θα γίνεται στο μέλλον. Και όσο αποκτούμε 
περισσότερες εμπειρίες, όπως είπα και στην αρχή, περισσότερες εξουσίες, για να 
γίνονται όλα στον τόπο, κοντά στον πολίτη.



κ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Σ Η Σ  ( " Ρ Α Δ Ι Ο  Ζ Υ Γ Ο Σ "  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν ) :  Κύριε Πρόεδρε μπορείτε να μας 
δώσετε μια λογική εξήγηση τι συνέβη χθες όταν μιλούσατε στο Ζάππειο Μέγαρο 
και ξαφνικά το Χρηματιστήριο άρχισε να ανεβαίνει; Και μια δημοσιογραφική 
ερώτηση.
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Δηλαδή η πρώτη ερώτηση τι ήτανε; Εκ μέρους κάποιου; 
κ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Σ Η Σ :  Όχι, δική μου ήτανε.
Π Ρ Ω Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Η δεύτερη είναι δημοσιογραφική;
κ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Σ Η Σ :  Η δεύτερη ερώτηση, ίσως να κινείται στα πλαίσια του 
παραπολιτικού. Την ώρα που ανέβαινε το Χρηματιστήριο σας ενημέρωσε κάποιος, 
ότι όντως ανέβαινε; Γιατί σας είδα να έχετε ιδιαίτερο θλιμμένο ύφος από την 
κατακόρυφη πτώση την πρωινή. Ευχαριστώ.

Π Ρ Ω Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Εγώ έδωσα χθες μια συνέντευξη για την κοινωνική πολιτική 
και θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει και χθες. Το Χρηματιστήριο είναι 
ένας θεσμός, είναι μια οικονομική διαδικασία η οποία έχει κάποια σημασία για την 
ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Το Χρηματιστήριο δεν είναι ο 
μοναδικός πόλος ανάπτυξης της χώρας, δεν είναι το σημείο εκείνο το οποίο 
πρέπει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον μας, δεν είναι το σημείο εκείνο το οποίο 
καθορίζει το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Υπάρχει σωρεία προβλημάτων, όπως π.χ. αυτό που συζητάμε 
σήμερα, η ισόρροπη ανάπτυξη, και τα οποία προβλήματα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για τη χώρα και αξίζουν την αμέριστη προσοχή μας. Εάν όλοι 
επικεντρωθούμε και επικεντρώσουμε την πολιτική συζήτηση στο Χρηματιστήριο, 
τότε φτωχαίνουμε κατά πολύ τη συζήτηση και αδειάζουμε την κοινωνία από το 
περιεχόμενο το οποίο πρέπει να έχει.

Η κοινωνία έχει ως περιεχόμενο την επιδίωξη να κάνουμε τους 
πολίτες και τους ανθρώπους πιο ελεύθερους, πιο δυνατούς και με περισσότερα 
μέσα. Εάν επικεντρώσουμε στο Χρηματιστήριο, τότε το μόνο το οποίο θα κάνουμε 
είναι να είμαστε όλοι υπολογιστές. Εμείς δεν θέλουμε πολίτες υπολογιστές οι 
οποίοι κάθονται και παρακολουθούν τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει. Εμείς θέλουμε 
μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Και για αυτό θα δουλέψουμε.

Θέλω να πω και το δεύτερο, επειδή κάνατε ένα πρώτο σχόλιο. Θα 
σας εκφράσω και εγώ μια απορία. Διαπιστώνω ότι κάποιοι επιχαίρουν όταν πέφτει 
το Χρηματιστήριο και κάποιοι δυσαρεστούνται όταν ανεβαίνει το Χρηματιστήριο. Τι 
θέλουν επιτέλους; Να χάσει οπωσδήποτε ο κόσμος τα λεφτά του;

Και ταυτόχρονα, θέλω να επαναλάβω■ αυτό το οποίο είπα πολλές 
φορές. Το Χρηματιστήριο είναι ένας αυτόνομος θεσμός. Πρέπει να έχει αυτονομία. 
Δεν μπορεί να εντάσσεται στην προεκλογική στρατηγική κανενός και δεν μπορεί 
να εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες. Και να το κρατήσουμε αυτόνομο.

Ίσως επειδή με παρακολουθήσατε χθες, θα διαπιστώσατε ότι εγώ 
από τη 1.00 η ώρα χθες έδινα μια συνέντευξη. Τώρα εσείς πώς διακρίνατε ότι ενώ 
έδινα τη συνέντευξη κάποιος μου μετέφερε τι συνέβαινε στο Χρηματιστήριο, κάνετε 
πολύ λάθος. Δεν πληροφορήθηκα τι συνέβαινε στο Χρηματιστήριο, δεν με 
ενδιέφερε. Έδινα μια συνέντευξη για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και 
αυτό με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο.



κ . Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  ( " Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Τ Η Σ  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν " ) :  Κύριε Πρόεδρε η κατασκευή του 
Μετρά στην πρωτεύουσα σε συνδυασμό με την εξέλιξη των άλλων μεγάλων έργων 
που απορρόφησαν και απορροφούν τεράστια χρηματικά κονδύλια, έχουν 
δημιουργήσει προβληματισμούς σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας και 
ειδικότερα στη Μακεδονία από όπου προέρχομαι, για την ανάπτυξή τους. Θα 
ήθελα το σχόλιό σας.
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Το μεγαλύτερο έργο το οποίο .γνωρίζω, γίνεται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα, είναι η Εγνατία, η οποία συνδέει την Ηγουμενίτσα με την 
Αλεξανδρούπολη. Το σύνολο της Εγνατίας βρίσκεται στη Βόρειο Ελλάδα. Η 
Εγνατία είναι ο άξονας ο οποίος θα συνδέει την ανατολή και τη δύση, είναι το έργο 
πάνω στο οποίο βασίζεται η ανάπτυξη της χώρας.

Δεν πρέπει να έχετε πρόβλημα, γιατί σας επαναλαμβάνω και πάλι, 
τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Β' ΚΠΣ το 75% ήταν στην περιφέρεια 
και τα έργα του Γ' ΚΠΣ, το 80%, είναι στην περιφέρεια. Και επιπλέον από το 
υπόλοιπο 20%, υπάρχουν διάφορα έργα όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων, για 
παράδειγμα, το οποίο καίτοι γίνεται στην Αττική είναι έργο το οποίο ωφελεί 
ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και άλλα έργα.

Εμείς, με τα έργα αυτά, έχουμε προωθήσει την ισόρροπη ανάπτυξη. 
Το Μετρό είναι ένα από τα έργα, αλλά το Μετρό δεν είναι καθοριστικό. Υπάρχουν 
πολλά, όπως σας είπα, η Εγνατία που είναι το μεγαλύτερο, τα οποία αλλάζουν το 
πρόσωπο της περιφέρειας.

κ . Π Ε Τ Ρ Ι Δ Η Σ  ( " Δ Ε Λ Τ Α  Τ Υ  Θ Ρ Α Κ Η Σ " ) :  Κύριε Πρόεδρε μερικούς μήνες μετά το 
Ελσίνκι, θεωρείτε πως έχουν δικαιωθεί οι επιλογές της κυβέρνησης, οι δικές σας 
επιλογές, ως προς την εξωτερική πολιτική, κυρίως οι διμερείς σχέσεις με την 
Τουρκία; Και βεβαίως πάνω σε αυτό, πολλοί λένε πως η Τουρκία δεν έχει 
παραχωρήσει τίποτα, δεν έχει αλλάξει τις επιδιώξεις της έναντι της Ελλάδος, και 
βεβαίως ταυτόχρονα, ότι η Ελλάδα δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Κάτι 
συγκεκριμένο δηλαδή.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Στο Ελσίνκι πρώτα από όλα αποφασίστηκε ότι η ενταξιακή 
πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ανεξάρτητη από τη λύση του 
πολιτικού προβλήματος. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο, διότι 
εξασφαλίζεται έτσι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποφασίστηκε στο Ελσίνκι επίσης, ότι η Τουρκία δεν θα είναι μια 
υποψήφια χώρα χωρίς υποχρεώσεις και δικαιώματα. Θα έχει έναν τίτλο μονάχα, 
μια υποψηφιότητα χωρίς περιεχόμενο. Θα έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, θα εξαρτηθεί η 
χρηματοδότηση της Τουρκίας από την πορεία προσαρμογής της.

Και αποφασίστηκε επίσης, για να μην υπάρξουν στο μέλλον 
διαφορές, ότι οποιαδήποτε θέματα έχει, ή υπάρχουν, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τα επιλύσει με βάση το διεθνές 
δίκαιο και με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο.



Έτσι εξασφαλίζεται η παρακολούθηση από πλευράς της Τουρκίας 
της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αν η Τουρκία δεν το εφαρμόσει, δεν 
θα μπορέσει να προχωρήσει. Εάν θέλει να προχωρήσει, πρέπει να το εφαρμόσει. 
Όλα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Το Ελσίνκι υπογράφτηκε στα μέσα του Δεκέμβρη. Έχουν περάσει 
μόλις 3 μήνες. Και η Τουρκία πρέπει να ωριμάσει, πρέπει να συνηθίσει, πρέπει να 
σχεδιάσει. Οι χρόνοι που έχει μπροστά της είναι μακρείς. 2004 είναι η πρώτη 
προθεσμία. Όσοι ζητάνε τώρα αμέσως να υπάρξει η αλλαγή, είναι εκείνοι που 
στην ουσία δεν θέλανε μία τέτοια πολιτική, μία πολιτική η οποία εξασφαλίζει την 
ειρήνη και δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να λύσει τα όποια θέματα, μέσα από 
ειρηνικές διαδικασίες.

Το Ελσίνκι ήταν μία πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, γιατί πείστηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι, ότι ο δρόμος ο οποίος 
εντάσσει την Τουρκία στο σταθερό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο 
δρόμος εκείνος, ο οποίος εξαναγκάζει στην ειρήνη και στη συνεργασία. Και αυτό 
είναι ένα μεγάλο κεκτημένο, το οποίο πρέπει να προασπίσουμε.

Το να μηδενίζουμε αυτό το οποίο επετεύχθη, είναι στην ουσία στο να 
δίνουμε το δικαίωμα στην Τουρκία να αγνοήσει ό,τι συμφωνήθηκε. Δεν θα της 
δώσουμε τέτοιο δικαίωμα.

κ . Π Λ Ε Υ Ρ Ι Α Σ  ( Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  " Π Α Τ Ρ Ι Ε "  - Π Υ Ρ Γ Ο Υ ) :  Κύριε Πρόεδρε, δώσατε και 
σήμερα ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό κράτος. Στο συγκεκριμένο τομέα θέλω να 
σας ρωτήσω, εκτιμώντας ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη αρκετά πράγματα σε 
σχέση με το ασφαλιστικό, ποιά η στάση της χώρας μας και της κυβέρνησής σας, 
εφ' όσον αυτά που σχεδιάζετε και επιδιώκετε έρθουν σε αντίθεση με τις πρακτικές 
που πιθανόν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και ακόμη, πώς σχολιάζετε το γεγονός, παρά τα όσα μας είπατε και 
παρουσιάσατε σήμερα για την περιφέρεια, τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά του 
Κόμματός σας στην περιφέρεια δεν είναι τα αντίστοιχα με αυτά που εμφανίζουν οι 
δημοσκοπήσεις στο κέντρο.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Ως προς το ασφαλιστικό, έχω απαντήσει ήδη δύο ή τρεις 
φορές σε τέτοιο ερώτημα και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να είμαι συνοπτικός. Τα 
δεδομένα του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Και έχουν 
αλλάξει, γιατί υπάρχουν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, 3,5%, 4% τα επόμενα χρόνια.

Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μέσω του ΚΕΠΕ που είναι ο 
Οργανισμός για τον προγραμματισμό στη χώρα και την παρακολούθηση των 
οικονομικών εξελίξεων, να πραγματοποιήσει ένα διεθνή διαγωνισμό για τη μελέτη 
όλων των στοιχειών του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να υπάρξει ανοιχτός 
διάλογος μετά γύρω από το θέμα.

Δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί. Δεν θα υπάρξουν νομοθετικές 
ρυθμίσεις χωρίς να υπάρξει διάλογος. Και έχουμε πει, ότι τα ώριμα ασφαλιστικά 
δικαιώματα δεν πρόκειται να θιγούν. Όπως έχουμε πει, ότι εκείνοι οι οποίοι 
βρίσκονται στην αρχή της εργασιακής τους ζωής, μπορεί να προσβλέπουν σε μία



καλύτερη εξασφάλιση για το μέλλον, με την αναμόρφωση του ασφαλιστικού 
συστήματος.

Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο να 
είναι πιο στέρεο, να δίνει παροχές και να έχει κανείς βεβαιότητα. Η Νέα 
Δημοκρατία έκανε αιφνιδιασμούς και εμείς ακυρώσαμε αυτές τις αιφνιδιαστικές 
νομοθεσίες. Και θέλω να επαναλάβω, ότι η κοινωνική συνοχή είναι για μας κάτι, 
ιδιαίτερα σημαντικό, και το ασφαλιστικό σύστημα παίζει στην κοινωνική συνοχή 
τεράστιο ρόλο.

Όποιος θέλει τώρα να του προδιαγράφουμε με ακρίβεια το τί θα 
συμβεί, ζητά κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό, γιατί δεν έχει γίνει η επεξεργασία όλου 
αυτού του πλέγματος, που θα πρέπει να γίνει για να προσδιορίσουμε το μέλλον 
του ασφαλιστικού συστήματος.

Ας μην ζητάμε ανώριμες λύσεις αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξουν 
έγκαιρα ώριμες λύσεις, οι οποίες θα συζητηθούν απ’ όλους τους κοινωνικούς 
φορείς. Κανείς δεν έχει να χάσει. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε.

Όσον αφορά τώρα το ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις, αν πάρει 
κανείς τα εκλογικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, όλα τα τελευταία χρόνια απ' το '81 και 
μετά, θα διαπιστώσει ότι η απήχηση του ΠΑΣΟΚ είναι η ίδια περίπου σε όλη τη 
χώρα. Δεν πιστεύω εγώ σε διαφορές. Δεν πιστεύω σε διαφορές, με βάση αυτά τα 
στοιχεία της εμπειρίας, γιατί νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα 
κλίμα -όπως είπα- από δύο Ελλάδες.

Δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόοδος 
και σε όλη την Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν τη δίκιά μας πολιτική. 
Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν την αναγνωρίζουν. Αλλά σε όλη την Ελλάδα η 
απήχηση του ΠΑΣΟΚ είναι δυνατή.

κ . Σ Α Χ Ι Ν Η Σ  ( " Κ Ρ Η Τ Η  Τ ν " ) :  Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια αγροτική 
περιφέρεια, απ' όπου προέρχομαι και εγώ, υποστηρίζετε ότι παίρνετε μια σειρά 
από πολιτικές αποφάσεις που στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα. Εκτός από τα 9 
τρις...
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Εκτός από τα 9 τρις. Πρώτα απ' όλα τα 9 τρις είναι 9 τρις. 
Εξασφαλίζουν το εισόδημα. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσα λεφτά. Ποτέ 
άλλοτε. Και εξασφαλίζουν το εισόδημα για έξι χρόνια από την Κοινότητα.

κ . Σ Α Χ Ι Ν Η Σ :  Συμφωνούμε. Το ερώτημα δεν πήγαινε εκεί. Το ερώτημα πάει στο 
εξής: Όταν έρχεται η ώρα της υλοποίησης, φαίνεται ότι υπάρχει ένας δύσκαμπτος 
μηχανισμός. Παράδειγμα επιδοτήσεις, καθυστερήσεις τρομακτικές, τα αγροτικά 
χρέη, παίρνονται αποφάσεις για ρυθμίσεις. Η Τράπεζα δεν προχωρά γρήγορα. Θα 
χτυπήσετε τη γραφειοκρατία:

Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει σήμερα, ότι αυτή αποκτά σχέσεις με τον 
αγροτικό κόσμο και τις χάνει το ΠΑΣΟΚ που ήταν παραδοσιακά μαζί με τον 
αγρότη.



Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Το 1981 ήμουν υπουργός Γεωργίας, θα το θυμόσαστε. Ο 
αγρότης ήταν στην γωνιά. Ο αγρότης ήταν στο περιθώριο. Εγώ θυμάμαι ότι οι 
συνεταιρισμοί εξέλεγαν τις διοικήσεις τους και ο Νομάρχης τις έδιωχνε, άμα δεν 
του αρέσανε.

Δεν υπήρχε μία αγροτική πολιτική η οποία προσπαθούσε να 
αναπτύξει το σύνολο της αγροτικής παραγωγής και οι μεγάλες επιδοτήσεις -ας μην 
το ξεχνά κανένας- από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κάνουν 
σήμερα το 40% του αγροτικού εισοδήματος, είναι έργο των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, ότι πολλές φορές κολλάμε πράγματι 
στις τράπεζες, στον ΕΛΓΑ, χρειάζονται εμπειρίες, όταν γίνονται ρυθμίσεις αυτά δεν 
προχωρούν γρήγορα, όταν υπάρχουν ζημιές και εκτεταμένες ζημιές, καθυστερούν 
η καταβολή των ενισχύσεων.

Αλλά πρέπει να πω, ότι με τις αναδιοργανώσεις που κάναμε, έχει 
επισπευσθεί η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να μην 
θέλουμε γραφειοκρατίες. Έχουμε κάθε λόγο να παίρνει ο αγρότης τα λεφτά του πιο 
γρήγορα. Εμείς έχουμε πει ότι αν αργούν θα τα παίρνουν και έντοκα. Έχουμε 
ορίσει και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, νομίζω 6 μήνες, που θα πρέπει να 
πληρωθούν όλες οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Εμείς, είμαστε ένα κόμμα της αγροτιάς και θα συνεχίσουμε να 
είμαστε ένα κόμμα που θέλει έναν αγρότη, ο οποίος προκόβει. Προκόβει με 
προϊόντα τα οποία έχουν ποιότητα, είναι ανταγωνιστικά, πουλιούνται, έχουν 
σύγχρονες οργανώσεις αγορών, με συνεταιρισμούς, οι οποίοι προωθούν τα 
αγροτικά προϊόντα, με μία οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, η οποία δεν είναι 
υποχείρια κάποιων εμπόρων και κάποιων κέντρων, αλλά είναι στα χέρια των 
αγροτών.

κ . Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ( " A S T R A  T . V . ” - Β Ο Λ Ο Υ ) :  Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε 
προηγουμένως παρουσιάζοντας τις προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη για 
χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της χώρας. Από την άλλη 
πλευρά όμως ακούμε καθημερινά την Νέα Δημοκρατία, να υποστηρίζει ότι 
πρόκειται στην ουσία για μακέτες και για εικονική πραγματικότητα.

Επειδή ζούμε σε μια περιοχή η οποία σχετίζεται και έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για μεγάλα έργα της περιφέρειας, αλλά και εθνικής σημασίας -θυμίζω 
Αχελώο, Κάρλα, Ε65, Ζεύξη Μαλλιακού- μπορείτε να αποσαφηνίσετε τις θέσεις και 
την πορεία των έργων αυτών;

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Θα αναφερθώ γενικά. Η ζεύξη του Μαλλιακού την οποία 
αναφέρατε, είναι τμήμα του άξονα Πάτρα-Αθήνα-θεσσαλονίκη. Ο άξονας Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη έχει κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο του μέρος. Είναι ο πρώτος 
αυτοκινητόδρομος που έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν 
αυτοκινητόδρομοι και ο πρώτος αυτοκινητόδρομος γίνεται απ' αυτή την 
κυβέρνηση.



Είναι μακέτα; Δεν είναι μακέτα. Η γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου 
είναι μακέτα; Δεν είναι μακέτα. Η ζεύξη Ακτίου- Πρέβεζας, είναι μακέτα; Δεν είναι 
μακέτα. Έχει κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σε λίγο. Είναι μακέτα το 
νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης; Είναι μακέτα το εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή; Δεν είναι μακέτα.

Είναι μακέτα το Μετρό; Το είδαμε όλοι στην τηλεόραση ότι δεν είναι 
μακέτα. Στην Ελλάδα, όλα τα έργα χρειάζονται ένα χρόνο ωρίμανσης μεγάλο, γιατί 
δεν είμαστε ανεπτυγμένοι αρκετά ακόμη. 4, 5, 6 χρόνια; Αυτό δείχνει ότι τα έργα 
για να μπουν μπροστά και να γίνουν πραγματικότητα χρειάζονται χρόνια.

Αλλά εκείνο για το οποίο μπορούμε να υπερηφανευόμαστε, είναι ότι 
όλα τα έργα έχουν μπει μπροστά. Αν δεν είχαν μπει μπροστά, πώς θα 
μπορούσαμε να είχαμε απορροφήσει όλους τους πόρους; Αν τα έργα δεν 
υπήρχαν και υπήρχαν μονάχα ως ιδέες, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα μας έδινε 
τα λεφτά;

Είπατε για τον Αχελώο. Έχετε πάει επάνω; Εγώ έχω πάει επάνω. 
Έχω δει εκεί που κατασκευάζεται. Ας πάνε οι κύριοι που μιλάνε για μακέτες, να 
δουν εκεί που κατασκευάζεται. Ποιό άλλο έργο; Η Κάρλα. Εδώ μου λένε οι 
παρόντες ότι έχει ξεκινήσει.

Πρέπει να μην είμαστε υπερβολικοί ούτε στη μία, ούτε στην άλλη 
κατεύθυνση. Να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Να ξέρουμε τις δυνατότητές 
μας. Υπάρχει χρόνος ωρίμανσης 4, 5, 6 χρόνια. Αλλά εμείς καταφέραμε όλα αυτά 
τα έργα να μπουν μπροστά. Και δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι μέσα στα χρονικά 
διαγράμματα τα οποία έχουν γίνει, αυτά τα έργα θα τελειώσουν και θα γίνουν 
πραγματικότητα.

Γιατί το δείξαμε αυτά τα χρόνια, ότι μπορέσαμε να τα 
προχωρήσουμε, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας το Α' ΚΠΣ δεν αξιοποιήθηκε και δεν 
μπορεί κανένας στην Ελλάδα να ισχυριστεί, ότι αξιοποιήθηκε. Να είμαστε 
συγκροτημένοι στην αρνητική εκτίμηση και να δουλεύουμε για να 
πραγματοποιήσουμε το θετικό το έργο, το οποίο έχει ήδη μπει μπροστά.

κ . Σ Κ Α Μ Ν Α Κ Η Σ  ( " Χ Α Ν Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α " ) :  Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε πριν από λίγο, 
ότι μια από τις βασικές διαφορές της κυβέρνησής σας σε σχέση με τη Νέα 
Δημοκρατία, είναι η αντίληψή σας για τη λειτουργία της αγοράς. Επιτρέψτε μου να 
αναφερθώ σε σημερινό δημοσίευμα έγκυρης αθηναϊκής εφημερίδας, η οποία 
αναφέρει: Τίτλος: "Ορθάνοιχτες οι πόρτες στις ιδιωτικοποιήσεις. Παπαντωνίου: Όχι 
απλή μετοχοποίηση".

Και συνεχίζει παρακάτω: "Την ανάγκη μετάβασης από την απλή 
μετοχοποίηση, σε ουσιαστικότερα σχήματα ιδιωτικοποίησης, που περιλαμβάνουν 
και τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών, επεσήμανε για πρώτη φορά χτες ο 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας".
Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ :  Υπάρχει μια σύγχυση η οποία καλλιεργείται. Από τη μια μεριά 
υπάρχει η άποψη, ότι όταν η αγορά δεν είναι κυρίαρχη, όταν δεν έχουμε μια 
κοινωνία της αγοράς, όταν η αγορά δεν είναι μέσο, όλα πρέπει να είναι στο 
δημόσιο χώρο και να καθοδηγούνται από την κυβέρνηση. Όχι. Καθόλου μάλιστα.



Τα σχήματα αυτά τα οποία υπήρχαν στην Ελλάδα -πάρτε για 
παράδειγμα τη ΔΕΗ- έγιναν σε εποχές όπου υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ένας 
κεντρικός δημόσιος φορέας. Για να μην υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι κυριαρχούν και 
έχουν μονοπώλια.

Η ΔΕΗ., ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όπως ίσως 
θυμούνταιμερικοί, υπήρχαν διάφορες τοπικές εταιρείες και η κυρίαρχη ιδιωτική 
εταιρεία, ήταν μια αμερικάνικη η ΈΒΑέΟΟ" νομίζω λεγόταν και υπήρχε το ιδιωτικό 
μονοπώλιο. Έγινε πολύ σωστά η ΔΕΗ.

Αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να κάνουμε και άλλη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, με αιολική ενέργεια για παράδειγμα, με φυσικό αέριο, αλλά 
και με κλασικούς τρόπους. Μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι τα 
δεδομένα πια ίδια.

Το θέμα είναι ποιος ελέγχει το δίκτυο και ποιές υποχρεώσεις έχει το
δίκτυο.

O OTE όταν έγινε στην Ελλάδα, έγινε γιατί υπήρχε το μονοπώλιο της 
SIEMENS. Και πολύ σωστά τότε είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος 
φορέας. Αλλά οι τηλεπικοινωνίες σήμερα, δεν είναι στην κατάσταση εκείνης της 
εποχής. Ο κάθε Έλληνας το ξέρει που έχει το κινητό του, τον εξυπηρετούν 
περισσότερες εταιρείες. Πρέπει να υπάρχει δημόσιος φορέας και δημόσιο 
μονοπώλιο;

Το ότι γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, ή το ότι γίνονται μετοχοποιήσεις, 
είναι πολύ σωστό Γιατί αυτό είναι μια προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1985, με 
έκπληξη διαπίστωσα, ότι οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις, δεν έκαναν 
προϋπολογισμούς ή εικονικούς προϋπολογισμούς. Δεν υπήρχαν στο τέλος 
απολογισμοί, ή υπήρχαν εικονικοί απολογισμοί. Αφού πληρώνει το δημόσιο τι μας 
νοιάζει. Είναι λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεων αυτό;

Και δεν είναι τώρα για παράδειγμα, πιο σωστό που o OTE είναι στο 
Χρηματιστήριο και υπάρχει ένας καθολικός έλεγχος, καθολικός και από την 
ελληνική αγορά και από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι εισηγμένη 
η μετοχή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για το αν πάει καλά o OTE ή όχι; 
Αυτό, δεν αποδίδει καλύτερα για όλους τους Έλληνες πολίτες;

Τι λέμε εμείς λοιπόν; Ότι εκεί που χρειάζεται να προχωρήσουν οι 
μετοχοποιήσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις, για να εξυπηρετήσει η αγορά την κοινωνία, 
για να είναι η αγορά όργανο στα χέρια της κοινωνίας.

Όχι για να καθοδηγεί η αγορά την κοινωνία, όπως θέλει η Νέα 
Δημοκρατία. Για να είναι η αγορά μέσο, πρέπει να το κάνουμε για να έχουμε ένα 
αποτελεσματικό σύστημα, για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Αυτή είναι η 
διαφορά μας.



Και αυτή είναι και η κεντρική κατεύθυνση, όχι μονάχα του ΠΑΣΟΚ, 
όλων των Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης περίπου. Ούτε στη Γαλλία 
διαφέρει η πολιτική, ούτε στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας διαφέρει η πολιτική.

Η κατεύθυνση είναι η αγορά να είναι μέσο και ανάλογα χειριζόμαστε 
τα θέματα και επεμβαίνουμε εκεί που πρέπει. Εμείς κατευθύνουμε όμως, με την 
αγορά ως εργαλείο. Δεν είναι η κυβέρνηση και το κράτος εργαλείο της αγοράς. 
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει την Κυβέρνηση και το κράτος 
εργαλείο της αγοράς, οπότε πάλι έχουν την εξουσία. Εμείς θέλουμε την αγορά 
εργαλείο του κράτους και της κυβέρνησης, οπότε το κράτος και η κυβέρνηση, ο 
ελληνικός λαός, έχουν την εξουσία.

Θ έ λ ω  ν α  σ α ς  ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω , κ υ ρ ίω ς τα  π εριφ ερειακά μ έ σ α , π ο υ  
έθεσαν τις  ε ρ ω τή σ ε ις  και μ α ς  ε π έ τρ ε ψ α ν  μια ζ ω ν τ α ν ή  σ υ ζ ή τ η σ η ,  μερικές 
φορές ί σ ω ς  εγώ ή μ ο υ ν α  έ ν τ ο ν ο ς ,  α λ λ ά  ν ο μ ίζ ω  ότι λίγη έ ν τ α σ η  δεν β λ ά π τε ι.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

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

Με κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτημα τη γεωγραφία της, η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας -  Θράκης, ανατολικό σύνορο και παραμεθόριος περιοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προσπαθεί σήμερα να μετασχηματίσει το τοπίο της υστέρησης, στον οικονομικό, 
κοινωνικό και ευρύτερα, στον πολιτισμικό τομέα, στηριζόμενη σε συγκροτημένες πολιτικές 
ανάπτυξης και σαφείς στρατηγικούς στόχους:

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις και υποδομές που επιτρέπουν αφενός τη σύνδεση της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα και αφετέρου στα 
πλαίσια του στρατηγικού εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης προς αυτές τις περιοχές.

Συγχρόνως, σχεδιάζονται και υλοποιούνται υποδομές, βασισμένες στη λογική των 
διευρωπαϊκών δικτύων που υπερβαίνουν τη στενότητα του «εθνικού χώρου» και 
επιτρέπουν την ανάπτυξη πολιτικών κατά τομέα (οικονομία -  ενέργεια -  περιβάλλον -  
πολιτισμός) με βάση την ποιότητα και τις δυνατότητες του Βαλκανικού χώρου, ως σύνολο.

Εθνικοί κηι κοινοτικοί πόροι, της τάξεως του 1,5 τρις δρχ., διατέθηκαν για την περίοδο 1994 -  
1999 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης

Ανάπτυξη τώρα

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης τίθεται 
η βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη, σύμφωνη με τις παραμέτρους που επιβάλλει η 
διεθνοποίηση της οικονομίας. Παράλληλα, η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης ενισχύεται μέσα από την εφαρμογή μια πολιτικής 
πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας προς τη μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής και 
την προσπάθεια ανάπτυξης καλών σχέσεων με τη γείτονα Τουρκία.

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης, στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ είναι:

I. Οδικά δίκτυα, υποδομές μεταφορών και συγκοινωνιών
Διατέθηκαν συνολικά 246 δις δρχ. σε έργα όπως:
> η Εγνατία οδός που για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παίζει το 

ρόλο του βασικού άξονα διεθνών μεταφορών και της δυτικής πύλης εισόδου προς τις 
βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες -  της κύριας, άρα συνδετικής αρτηρίας μεταξύ 
Δύσης και Ανατολής.



y  οι κάθετοι άξονες διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, δηλαδή, οι κάθετοι 
άξονες σε συνδυασμό με την οριζόντια αρτηρία της Εγνατίας. διαμορφώνουν ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών, διασφαλίζοντας της ουσιωδέστερη προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη διαβαλκανικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
συνεργασίας.

> ο κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολης -  Ορμενίου που διασυνδέει την Εγνατία με τον 
κάθετο διευρωπαϊκό άξονα Αλεξανδρούπολης -  Ελσίνκι και οι κάθετοι άξονες 
Δράμας -  Εξοχής, Κομοτηνής -  Νυμφαίας και Ξάνθης -  Βουλγαρίας θα 
διασυνδέουν την Εγνατία με τον οριζόντιο διευρωπαϊκό άξονα 
Κωνσταντινούπολης -  Δρέσδης.

> έργα βελτίωσης των αεροδρομίων «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, και 
«Μέγας Αλέξανδρος» της Χρυσούπολης (Καβάλα), καθώς και την ταυτόχρονη 
επέκταση των λιμανιών τους (Αλεξανδρούπολη. Καβάλα) που θα επιτρέψουν σε 
μεγάλο αριθμό σκαφών να ελλιμενίζονται διακινώντας εμπορευματικά αγαθά, από και 
προς τα Βαλκάνια, τις παρευξείνιες χώρες και την Ανατολή, από και προς την 
Ευρώπη.

II. Υποδομές για την ενέργεια

Διατέθηκαν συνολικά 530 δις δρχ. σε έργα όπως:
> τα υδροηλεκτρικά έργα στο ποταμό Νέστο, το Υδροηλεκτρικό έργο Θησαυρού και 

το υδροηλεκτρικό έργο Πλατανόβρυσης, αξιοποιούν το υδάτινο δυναμικό του 
Νέστου και παράγουν ενέργεια που αντιστοιχεί στο 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης, καλύπτουν τις 
αρδευτικές ανάγκες και εξοικονομούν την πρόσθετη ενέργεια που δαπαναται για την 
άντληση νερού.

III. Υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες
Με έργα όπως:
λ δημιουργία δύο διεθνών κόμβων,
> κατασκευή μεγάλων δικτύων καλωδίων οπτικών ινών
> εξασφάλιση επικόινωνιακής σύνδεσης δύσβατων περιοχών της Ορεινής Ροδόπης.

V. Εργα νομαρχιακού -τοπικού επιπέδου

Εργα τοπικού ενδιαφέροντος στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου σύμφωνα με τις προτεραιότητες των Δήμων.

Στό/οι-Πμοτεμαιότητες-Πόμοι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της



Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

ΓΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΞΗΣΗ
1994-1999 2000-2006 %

206 δισ. δρχ. 340 δισ. δρχ. 65%

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης την 
περίοδο 2000 -2006 τίθεται η θετική πληθυσμιακή εξέλιξη, με έμφαση στην ομαλή 
κοινωνική ενσωμάτωση παλιννοστούντων και μεταναστών που θα στηρίζεται στην 
αξιοποίηση της οικονομικής δυναμικής και στην διάχυση της ευημερίας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η συγκράτηση του υφιστάμενου πληθυσμού σε συνδυασμό με την 
ενσωμάτωση των νεοπροσφύγων που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια. 
Παράλληλα επιδιώκεται η ισχυροποίηση της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας του συνόλου 
των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το γενικό 
αυτό αναπτυξιακό στόχο περιέχονται στις εξής προτεραιότητες:

I. Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας -
Θα διατεθούν συνολικά 88 δις όρχ.και θα επιδιωχθούν:

Η προώθηση και επιτάχυνση της οργάνωσης του πρωτογενή με στόχο κυρίως την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
μετεξύ άλλων:
> την διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής, ζωικής, δασικής και 

αλιευτικής παραγωγής,
> την υποστήριξη των ομάδων παραγωγών ή άλλων εταιρικών σχέσεων που 

λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της παραγωγής
y  την παροχι) σύγχρονης τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα των αγροτικών 

δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με πιλοτικές εφαρμογές ανά κλάδο και 
λ- τη δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών

Η συνδυασμένη ενίσχυση των βιομηχανικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς την μεταποίηση, η παροχή κινητήρων ανάπτυξης σε συγκεκριμένους κλάδους της 
μεταποίησης, σε συνδυασμό με τη συντονισμένη παρέμβαση ενίσχυσης του τουρισμού 
αποτελούν σημαντικού μοχλούς ανάπτυξης της Περιφέρειας.

II. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας
Θα διατεθούν συνολικά 7 3 δις όρχ.και θα επιδιωχθούν:

Η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης της Περιφέρειας με τον ευρύτερο 
χώρο.

> η δημιουργία βάσης εξόρμησης προς την Ευρωπαϊκή ενδοχώρα σε συνδυασμό με την 
προσέλκυση διεθνούς και εγχώριου επενδυτικού ενδιαφέροντος 

y  η προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών ως ενδεδειγμένα 
μέσα για την αόιοποίυση τητ διέλευσηε των διηπειρωτικών ιιεταωορικών και 
επικοινωνιακών δικτύων από την Ανατολική Μακεδονία -  Θράκη με αντικειμενικό 
σκοπό την ισχυροποίηση των παραγωγικών δεσμών με τις βαλκανικές και παρευξείνιες 
οικονομίες.

III. Προστασία -  Αξιοποίηση Φυσικού περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής 
Θα διατεθούν σύνολοκά 35 δις δρχ.και θα επιδιωχθούν:



> Η προώθηση των αναγκαίων έργων και ενεργειών στους τομείς των αστικών και των 
εγγειοβελτιωτικών -περιβαλλοντικών υποδομών ως βασική προϋπόθεση για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας

> η ενσωμάτωση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία, που ειδικά σε συσχετισμό 
με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλει 
αποφασιστικά στην δυνατότητα άσκησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς 
επιβάρυνση στο περιβάλλον.

IV. Ανάπτυξη ορεινού όγκου
Θα διατεθούν συνολικά 21 δις δρχ.και θα επιδιωχθούν:

>  Η ανάδειξη της πολιτισμικής, οικολογικής και οικονομικής σημασίας του Ορεινού 
Χώρου της Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης στα πλαίσια μιας γενικευμένης 
πολιτικής που είναι αναγκαία για την αναθέρμανση της ορεινής οικονομίας και την 
συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.

> η αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τομείς της ορεινής 
παραγωγής και των σχετικών υπηρεσιών,

> η ενεργός στήριξη της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών διαβίωσης, πρόσβασης 
και υποστήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές της 
Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης με στόχο μια πλέον ισορροπημένη, παραγωγικά 
και χωροταξικά, ανάπτυξη και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κοινωνικής συνοχής.

V. Αμβλυνση των ενόοπερκρερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της 
ποιότητας ξωής
Θα διατεθούν συνολικά 123 δις δρχ.και θα επιδιωχθούν:

> Η προώθηση των αναγκαίων βελτιώσεων στους τομείς των μεταφορικών υποδομών 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας.

> η στήριξή του ρόλου όλων των βαθμιδών της δημόσιας εκπαίδευσης στην κτήση 
γνώσεων και στην βελτίωση των ευκαιριών για τη δια βίου εκμάθηση

λ  η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας και 
επιχειρηματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τη βασική περιφερειακή 
στρατηγική για την απασχόληση.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

'Ζ Σήμερα κυκλοφορούμε στΐ]ν Εγνατία Οδό
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης έχει ήδη παραδοθεί στην 
κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Εγνατιας Οδού (Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη). Μέσα 
στους επόμενους μήνες θα παραδοθεί τμήμα της παράκαμψης Καβάλας, ενώ 
ολοκληρώνονται με ταχύτατους ρυθμούς και τα υπόλοιπα.

^  Το σιδηροδρομικό μ ας δίκτυο γίνεται μεγαλύτερο και σύγχρονο
Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου και η επέκταση του για την σύνδεση των 
Βιομηχανικών Περιοχών θα αναδείξει τον σιδηρόδρομο σε μοχλό ενίσχυσης των 
εμπορευματικών μεταφορών και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην 
διακίνηση των επιβατών.

^  Οι κάθετοι οδικοί άξονες της Εγνατιας ολοκληρώνονται
Ολοκληρώνονται οι κάθετοι οδικοί άξονες διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Ο 
κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στον κάθετο άξονα Κομοτηνής-Νυμφαίας έχουν ήδη



κατασκευασθεί τα πρώτα πέντε χιλιόμετρα, για τον κάθετο άξονα Ξάνθης-Βουλγαρίας 
ολοκληρώθηκε η μελέτη, ενώ ο άξονας Δράμας-Εξοχής παραδίδεται σε κυκλοφορία μέχρι 
τον Ιούλιο.

χ  Ενισχύεται το Διαπεριφερειακό και Ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο.
Στα μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί προστίθενται νέα συμπληρωματικά έργα, 
με τα οποία δημιουργείται ένα πλήρες οδικό δίκτυο σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο, 
(είσοδος-έξοδος Φερών, είσοδος -  έξοδος Κομοτηνής, δυτική είσοδος Δράμας, 
αναβάθμιση όλου του υπολοίπου δικτύου).

/  Ολ.οκλ.ηρώνεται το δίκτυο υποδομών μεταφορών με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια
Συνεχίζεται η κατασκευή και η επέκταση των Λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και 
εξασφαλίζεται η σύνδεση τους με τη Εγνατία. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο νέος 
αεροσταθμός στο Αεροδρόμιο Καβάλας, ενώ προωθείται ο εκσυγχρονισμός του, όπως και 
του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης.

S  Οι μεγάλες επιχειρηματικές υποδομές στηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

■λ Οι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται.

δ  Αναπτύσσονται οι μεγάλες τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες.
Αναπτύσσονται και ολοκληρώνονται οι τουριστικές υποδομές στην ορεινή περιοχή, 
αξιοποιούνται οι περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και φυσικής ομορφιάς 
και συνδυάζεται ο τουρισμός με την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αλλά και με την ενίσχυση της απασχόλησης.

δ  Οι πόλεις μας γίνονται σύγχρονες και βιώσιμες
Τα αστικά κέντρα, οι πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης 
ενισχύονται για να αποκτήσουν τη δική τους σύγχρονη ταυτότητα και να 
αποτελόσουν μοχλούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης όλης της 
Περιφέρειας.

'λ Οι εκπαιδευτικές υποδομές ολοκληρώνονται και τα σχολεία αποκτούν σύγχρονο 
εξοπλισμό.
Ολες οι βαθμίδες εκπαίδευσης αποκτούν σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας. Η 
πληροφορική μπαίνει σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
δημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.

δ  Ενισχύεται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Επεκτείνεται το Πανεπιστήμιο με την δημιουργία νέων σχολών και νέων υποδομών, όπως 
η ανέγερση κεντρικής βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, η ανέγερση κτιρίου 
και ο εξοπλισμός της Νομικής Σχολής στην Κομοτηνή, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 
Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, η ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του ΤΕΙ 
Δράμας και της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής.

'δ Βελτιώνονται τα επαγγελματικό προσόντα και καταρτίζονται ετησίως περίπου 3000 
άνεργοι. Δίνονται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους.

'δ Π ροωθούνται προγράμματα απασχόλησης για ανέργους

δ  Αναπτύσσονται οι ορεινές, παραλάμνιες και παραποτάμιες περιοχές
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ορεινή περιοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναπτύσσονται οι βασικές υποδομές, όπως δρόμου 
υδρεύσεις, αποχετεύσεις και προωθούνται η τουριστική αξιοποίηση του ορεινού όγκου και



η απασχόληση των κατοίκων. Αναδεικνύεται και προστατεύεται το περιβάλλον και η 
πολιτιστική κληρονομιά. (Δάσος Φρακτού, Ελατιά, Λειβαδίτης, Δάσος Δαδιάς). 
Παράλληλα προωθείται η ολοκληρωμένη προστασία και ανάπτυξη των σημαντικών 
παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών της Περιφέρειας. (Τουριστική αξιοποίηση του 
Δέλτα του Έβρου και του ποταμού Νέστου, λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού)

Ζ Στηρίζεται η γεωργική και αγροτική παραγωγή
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και συνεχίζουν να κατασκευάζονται τεράστια αρδευτικά έργα 
και δεκάδες μικρότερα.
Ολοκληρώνονται επίσης οι εργασίες αναδασμού και τα παράλληλα έργα σε όλη την 
Περιφέρεια, καθώς και αντιπλημμυρικά -αποστραγγιστικά και έργα αγροτικής οδοποιίας. 
Ενισχύεται η εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων αγροτικής παραγωγής. 
Προωθείται και ενισχύεται η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία επωνύμων τοπικών 
προϊόντων. Προωθείται η συμβολαιακή γεωργία.

Ζ Βελτιώνονται οι υποδομές υγείας
Ολοκληρώνεται το νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
εκσυγχρονίστηκε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, προωθείται η κατασκευή του νέου 
Νοσοκομείου Καβάλας, εκσυγχρονίζεται ολόκληρο το δίκτυο της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης (Κέντρα Υγείας)

Ζ Ενισχύονται οι υποδομές πρόνοιας
Εφαρμόζεται ένα ευρύτατο πρόγραμμα εργατικών κατοικιών και αποκατάστασης των 
Παλιννοστούντων. Προτεραιότητα δίδεται επίσης στα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
και τους ηλικιωμένους.

λ  Προστατεύεται το περιβάλλον
Μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των ευαίσθητων περιβαλλοντικά 
περιοχών προωθούνται σημαντικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ 
παράλληλα εκτελούνται και προγραμματίζονται έργα αποχετεύσεων, βιολογικών 
καθαρισμών και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων κατά Νομό.

λ  Αξιοποιούνται σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς
με έμφαση στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, των Αβδήρων, της Μαρώνειας, της 
Μεσημβρίας-Ζώνης και της Σαμοθράκης. Συντηρούνται και αξιοποιούνται ελληνιστικά, 
μεσαιωνικά και βυζαντινά μνημεία (Κοσμοσώτειρα Φερών, Κάστρο Καλύβας, Βυζαντινά 
Φρούρια Κομοτηνής και Διδυμοτείχου. Κάστρο Πυθίου).

Οι διασφαλοσμένοι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα  
Εθνικά Προγράμματ, θα εζειδικενθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότι\τες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλω ν των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν αφ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ν Λ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει σημαντικότατη θέση στον Ελλαδικό χώρο και 
είναι δυναμική Περιφέρεια, σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, το ακαθάριστο προϊόν, το επίπεδο 
κατανάλωσης και διαβίωσης.

Τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα εξής:
> Ο μητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης.
> Η διέλευση από αυτή, των τριών βασικών μεταφορικών αξόνων της Χώρας (Εγνατία, 

ΠΑΘΕ. σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Ειδομένη).
> Η ύπαρξη του λιμένα Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου «Μακεδονία», με τη διεθνή 

τους εμβέλεια.
> Η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
> Η ισχυρή αγροτική παραγωγή, με τις οπωροκαλλιέργειες και τις βιομηχανικές 

καλλιέργειες.
> Οι πολύ αξιόλογοι τουριστικοί πόροι: Το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, η σημαντική 

πολιτιστική υποδομή, η εκτεταμένη ζώνη παραθαλάσσιου τουρισμού.
λ Η συγκέντρωση σύγχρονων υπηρεσιών.
> Η συγκέντρωση εκπαιδευτικής υποδομής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ). και υποδομής για την καινοτομία.
> Ο πληθυσμιακός δυναμισμός.
> Το επίπεδο κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών, που συνεχώς βελτιώνεται.

Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι τ?/ς τάξεως των 2 τρις. δρχ. διατέθηκαν στην Π εριφέρεια για 
την περίοδο 1994-99.
Η  Κεντρική Μ ακεδονία ετοιμάζεται για το νέο στρατηγικό, εθνικό, βα/.κανικό και 
ευρωπαϊκό ρόλο της στον 210 αιώνα..

Ανάπτυξη τώρα

Με όπλα το Β' Κ.ΠΣ και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας της
Κεντρικής Μακεδονίας η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και
δράσεων που έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα καθώς:
> Αναδεικνύεται ο μητροπολιτικός-βαλκανικός ρόλος της Θεσσαλονίκης.
> Η οδική, λιμενική, αερολιμενική και ενεργειακή υποδομή προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα.
> Η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτείνεται και πολλαπλασιάζονται οι ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες στον τομέα των υπηρεσιών και της καινοτομίας.
> Το βιοτικό επίπεδο εξισορροπείται στο εσωτερικό της Περιφέρειας, το επίπεδο 

κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών βελτιώνεται, και μάλιστα, περισσότερο στις 
περιμετρικές ζώνες της Περιφέρειας.



Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ είναι:

I. Οδικά δίκτυα, υποδομές μεταφορών και συγκοινωνιών

Διατέθηκαν συνολικά 4~4.5 όις δρχ. σε έργα όπως:
> Εγνατία Οδός και Κάθετοι Αξονες

Η Εγνατία Οδός, έργο τεράστιας εθνικής σημασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 
που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 τρις, καθιστά τη Β.Ελλάδα κυρίαρχο πόλο 
αναφοράς και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή και βγάζει από την απομόνωση την 
Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, της Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα
δώσει την ευκαιρία συμπληρωματικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, της 
βιομηχανίας και του τουρισμού.

>· ΠΑΘΕ
Για τον άξονα του ΠΑΘΕ που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κυκλοφορείται το τμήμα Θεσσαλονίκη -  Κατερίνη -  Πλαταμώνας με 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του χρόνου και θεαματική μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων. Ταυτόχρονα κατασκευάζονται έργα ολοκλήρωσης του άξονα μέχρι τη 
Ραψάνη.

λ Διανομαρχιακό δίκτυο
Μία σειρά οδικών έργων συμπληρώνουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις της Εγνατίας 
και του ΠΑΘΕ, με άμεσο στόχο τη βελτίωση των συνδέσεων του λιμανιού και του 
αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με τους εθνικούς άξονες και τη βελτίωση των 
μεταφορικών υποδομών που εξυπηρετούν τις βιομηχανίες.
Επίσης, για τη σύνδεση των αστικών κέ\τρων της Περιφέρειας με τη Θεσσαλονίκη 
εκτελούνται μία σειρά σημαντικών έργων, διαχειρισ ακού ενδιαφέροντος.

> Νομαρχιακό οδικό δίκτυο
Στο Νομαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας εκτελούνται σημαντικά έργα και 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούιται στη πλειοψηφία τους από το ΠΕΠ 
Κ.Μακεδονίας με 60 δις δρχ. και από το Εθνικό Σκέλος με 28 δις δρχ.

> Λιμάνι της Θεσςαλονίκης
Στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ιδιαίτερη γεωπολιτική του θέση, το συνολικό 
πρόγραμμα για την επέκταση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υποδομών του και τον 
εκσυγχρονισμό των εξοπλισμών του ανέρχεται σε 48 δις δρχ. και εκτείνεται σε 
χρονικό ορίζοντα 1994-2006.

> Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ» 265 δις
Η αύξηση της επιβατικής κίνησης τα τελευταία χρόνια, επιβάλλει τον καθορισμό 
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος ανάπτυξης του 
αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Κατά την τριετία 1996-1999 ολοκληρώθηκαν έργα 
δαπάιης 20 δις δρχ ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2000 δημοπρατήθηκαν ή θα 
δημοπρατηθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 85 δις δρχ. Σύμφωνα με το 
Συνολικό Σχεδίασμα (MASTER PLAN) για το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελέτες και έργα ύψους άνω των 160 δις δρχ. σε 
χρονικό ορίζοΝτα ολοκ/.ηρωσήςτους το 2005.

'r- Σιδηρόδρομοι
Ο Αξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, που αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου, συμπληρώνει τον ΠΑΘΕ και υποστηρίζει τον κομβικό ρόλο του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Σειρά έργων και μελετών 
βρίσκοχται σήμερα σε εξέλιξη.

II. Έργα και παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής

Διατέθηκαν συνολικά 160.6 δις όις δρχ. σε έργα όπως:
> Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα, (2ο ο ιάδιο ) 33 δις.



> Έργα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, και έργα αποχέτευσης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας, 39 δις. δρχ.

> Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Σερρών, 4 δις. δρχ.
> Ύδρευση και αποχέτευση Κατερίνης, 3.5 δις.
> Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Γιαννιτσών, 1,1 δις.
> Έργα βιολογικών καθαρισμών στη Χαλκιδική.
> Εργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την Περιφέρεια, προϋπολογισμού 70 δις.
> Διαχείριση των απορριμμάτων:

Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί τα διαχειριστικά σχέδια στερεών αποβλήτων των 
Νομών Σερρών, Πιερίας, Κιλκίς, Πέλλας, και Χαλκιδικής και προωθούνται τα 
υπόλοιπα.
Εκτελούνται σημαντικά έργα ΧΥΤΑ στους νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής.

> Προστασία -  διαχείριση βιοτόπων και οικοσυστημάτων εκπονούνται μελέτες και 
κρίσιμα έργα αποκατάστασης και διαχείρισης περιβάλλοντος.

> Προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών, περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και για την αναβάθμιση αστικών περιοχών και τον 
περιορισμό της αισθητικής ρύπανσης σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, 
εκτελούνται έργα με προϋπολογισμό 20 δις.

III. Υποδομές για την Υγεία και την Πρόνοια

διατέθηκαν συνολικά 50 δις δις δρχ. σε έργα όπως:
> Νοσοκομείο δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης (Παπαγεωργίου).
> Νομαρχιακό νοσοκομείο Σερρών και Κατερίνης.
> Εργατικές κατοικίες στους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Σερρών.
> Παιδικοί σταθμοί σε όλες τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

IV. Έργα και παρεμβάσεις για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση των εργαζομένων και 
την αύξηση θέσεων απασχόλησης

Για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση της ανεργίας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, διατέθηκαν συνολικά 120 δις δρχ. σε έργα όπως:

> Το εκτεταμένο πρόγραμμα στέγης για την εκπαίδευση, προϋπολογισμού 50 δις δρχ.
που περιλαμβάνει :
Το κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος, η επέκταση της Φιλοσοφικής Σχολής και 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίων της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 
Πρόγραμμα για τη σχολική στέγη με κατασκευές -  προσθήκες διδακτηρίων της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ύψους 25 δις και της Δευτεροβάθμιας ύψους 30 δις.

V. Δράσεις για την ενίσχυση της α%·ταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την καινοτομία

Σε έργα και δράσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας 
διατέθηκαν 4ÜU δισ. δρχ. και ειδικότερα:

> Εφαρμόζονται επιχειρησιακά σχέδια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της 
καινοτομίας

> Ενισχύονται δίκτυα επιχειρήσεων (MME κ.λ.π)
> Εκτελούνται σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων των ΒΙΠΕ.

Επί πλέον, οι φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, υλοποιούν και ολοκληρώνουν ένα 
παράλληλο πρόγραμμα ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, των Πετρελαίων, του 
Φυσικού Αερίου, των Τηλεπικοινωνιών κ.α., συνολικού ύψους 400 δις δρχ.

νΐ.Έργα και παρεμβάσεις για τον τουρισμό και τον πολιτισμό 205 δις

Για τον τουρισμό -πολιτισμό διατέθηκαν συνο/.ικά 400 δισ. δρχ. για έργα όπως:
> Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.



> Βυζαντινό Μουσείο Βέρροιας.
> Συνεδριακό Κέντρο - Θέατρο Βέρροιας.
> Υδροθεραπευτήριο και ξενοδοχείο Νέας Απολλωνίας.
> Αρχαιολογικό πάρκο Δίου.
> Εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης, αποκατάστασης Ιερών Μονών Αγ.Όρους κ.α.

V I I . Έ ρ γ α  κ α ι  υ π ο δ ο μ έ ς  γ ια  τ η ν  α γ ρ ο τ ικ ή  α ν ά π τ υ ξ η

Για τον αγροτικό τομέα διατέθηκαν συνολικά 400 δισ. δρχ. σε δράσεις όπως:
> Τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων.
> Τα αρδευτικά έργα και άλλα έργα αγροτικών υποδομών στην Πέλλα, το Κιλκίς, τις 

Σέρρες κλπ.
> Οι μετεγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων και η προστασία του ζωϊκού 

κεφαλαίου.
> Η βελτίωση και η προστασία των Δασών.
> Η ολοκλήρωση Αλιευτικών’ καταφυγίων.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της. ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εςασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της. για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
1994-1999

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
2000-2006

Α Υ Ξ Η Σ Η
%

245 δισ. δρχ. 420 δισ. δρχ. 71%

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2000-2006 ο γενικός στρατηγικός στόχος για την 
ανάπτυξη της Κ. Μακεδονίας εκφράζεται με το τρίπτυχο που περιλαμβάνει την αξιοποίηση 
του νέου μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης, την αξιοποίηση της καίριας θέσης της 
Θεσσαλονίκης στη βαλκανική, την ευρωπαϊκή ένωση, την παρευξείνια ζώνη και το θαλάσσιο 
ορίζοντα και της συγκυρίας που διαμορφώνουν οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες στην περιοχή.

Ο  γ ε ν ικ ό ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ό ς  σ τ ό χ ο ς  τ η ς  π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  θ α  ε π ιτ ε υ χ θ ε ί  μ έ σ α  α π ό  έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  
α λ λ η λ ο σ υ μ π λ η ρ ο ύ μ ε ν ω ν  ε π ιμ έ ρ ο υ ς  σ τ ό χ ω ν , δ ρ ά σ ε ω ν  κ α ι π ρ ο τ ε ρ α ιο τ ή τ ω ν  σ υ ν ο λ ικ ο ύ  
ύ ψ ο υ ς  δ η μ ο σ ίω ν  π ό ρ ω ν  4 2 0  δ ις  δ ρ χ .  π ο υ  π ο λ ύ  σ υ ν ο π τ ικ ά  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο υ ν  τ α  ε ξ ή ς :



I Προτεραιότητα α ν ά π τ υ ξ η ς  τ η ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  σ ε  μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ό  κ έ ν τ ρ ο  μ ε  
δ ιε θ ν ε ίς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 116 όισ όρχ.
Επιδιώκεται μια συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης των φυσικών, ανθρωπογενών και
ανθρώπινων πόρων της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ανάδειξή της σε διεθνές κέντρο:
διαμετακομιστικό. εμπορικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό και επιστημονικό-τεχνολογικό,
μέσα από ένα σύνολο δράσεων συνολικού ύψους δημόσιων πόρων 116 δις δρχ.

II. Προτεραιότητα προςτασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 40 δισ δρχ. και θα επιδιωχθούν:
> Η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
> Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος
> Η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας
> Η προστασία του όρους Άθως, τόσο ως πολύτιμο φυσικό περιβάλλον όσο και ως 

κιβωτός αρχιτεκτονικών και εικαστικών μνημείων πολιτισμού.

III . Μ ε ίω σ η  τ ω ν  ε ν δ ο π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  α ν ισ ο τ ή τ ω ν

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 174 δισ όρχ. και θα επιδιωχθούν:
> η ενδυνάμωση της τοπικής παραγωγής.
> η αξιοποίηση των αναπτυξιακοιν δυνατοτήτων
> η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επαρχιακών περιοχών της 

Περιφέρειας.
> ο εκσυγχρονισμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης.

IV. Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α  Α γ ρ ο τ ικ ή ς  Α ν ά π τ υ ξ η ς

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 60 δισ όρχ. και θα επιδιωχθούν:
> Ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
> Η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος,
> Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία της υπαίθρου
> Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών
> Υλοποίηση μέτρων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και εγγειοβελτιωτικών 

παρεμβάσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας και τον 
εκσυγχρονισμό στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, την ανάπτυξη της Δασοκομίας, τις 
υποδομές και οικονομικές δραστηριότητες στο Αγροτικό χώρο, την ενίσχυση των 
υποδομών παράκτιας αλιείας και την τεχνική στήριξη υπηρεσιών για την Αγροτική 
Οικονομία.

V . Ό λ ε ς  ο ι δ ρ ά σ ε ις  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ο υ ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  π α ρ ε μ β ά σ ε ις  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ ο υ
α ν θ ρ ώ π ιν ο υ  δ υ ν α μ ικ ο ύ  μ ε  σ τ ό χ ο υ ς  τη  μ ε ίω σ η  τ η ς  α ν ε ρ γ ία ς  κ α ι τ η ν  π α ρ ο χ ή
ίσ ω ν  ε υ κ α ιρ ιώ ν  σ τ η  γ ν ώ σ η  κ α ι τ ις  δ ε ξ ιό τ η τ ε ς .

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 32 όισ όρχ. και θα επιδιωχθούν:
y  Η μείωση των ήδη αυξημένων ποσοστών ανεργίας, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις 

γυναίκες και τους νέους.
> Η ενσωμάτωση μέσω της εργασίας, των μεταναστών και αποκλεισμένων κοινωνικών 

ομάδων
> Η ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών και, κατά συνέπεια, της τοπικής 

οικονομίας.
> η σύνδεση της ζήτησης με την προσφορά εργασίας μέσω της κατάρτισης και 

εκπαίδευσης,
> ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε ειδικεύσεις και 

δεξιότητες υψηλής ζήτησης με στόχο την προσαρμογή των δυνατοτήτων του 
ανθριόπινου δυναμικού της Περιφέρειας στις ανάγκες της αγοράς εργασίας αναμένεται 
να οδηγήσει στην επιτάχυνση της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε όλους 
τους παραγωγικού τομείς.



V I . Ε ιδ ικ ή  π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α  α φ ο ρ ά  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  ο ρ ε ιν ο ύ  χ ώ ρ ο υ  κ α ι  τ ω ν  
ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  ζ ω ν ώ ν

Θα διατεθούν συνολικοί πόροι 16 όισ όρχ. και Θα επιδιωχθούν:
> η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
> η μείωση της εξάρτησης της υπαίθρου από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
> η ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων,
> η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς.
Πρόκειται για την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής με παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση της απομόνωσης, τη συγκράτηση και ανανέωση των ορεινών 
πληθυσμών, την εξασφάλιση επαρκών υποδομών ποιότητας ζωής, και τον παραγωγικό 
εμπλουτισμό των ορεινών και εσωτερικών ζωνών.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

Περισσότερα από 3 τρις το πρόγραμμα, του Γ ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

'λ Ολοκληρώνεται το Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Τη νέα προγραμματική περίοδο ολοκ/.ηρώνεται το Εθνικό Δίκτυο με τον ΠΑΘΕ, την Εγνατία 
Οδό καθώς και τους κάθετους, συνδετήριους άξονες με τα λιμάνια και το αεροδρόμιο 
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.
Η Θεσσαλονίκη αποκτά υποδομές Μητροπολιτικού Κέντρου με την ολοκλήρωση του 
Περιφερειακού δακτυλίου, τυυ Μετρό, της υποθαλάσσιας αρτηρίας, της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας, των χώρων στάθμευσης κτλ.
Για το παραπάνω πρόγραμμα έχουν εξασφαλισθεί και θα διατεθούν πόροι ως εξής:

> Οδοποιία 430 δις
λ  Μετρό Θεσσαλονίκης 220 δις

ν' Π εριφερειακό και Νομαρχιακό οδικό δίκτυο
Συνεχίζεται η βελτίωση του Περιφερειακού και Νομαρχιακού οδικού δικτύου με μεγάλα έργα 
όπως είναι:

> Βέροια - Νάουσα - Σκύδρα
> Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Όρια Νομού Φλωρίνης
> Θεσσαλονίκη - Κιλκίς (Κόμβος Λαγκαδά - Μαυρονέρι)
> Μεσοράχη - Αμφίπολη
> Θέρμη - Γαλάτιστα - Πολύγυρος - Βράσταμα - Ιερισσός - Ουρανούπολις 
λ- Θεσσαλονίκη - Μουδανιά - Ποτίδαια - Κασσάνδρα
λ  Θεσσαλονίκη - Κόμβος Τριλόφου - Ν. Μηχανιώνα - Επανομή
> Κόμβος ΚI 1 (Περιφερειακής) - Θέρμη με παράκαμψη του Πανοράματος κτλ.

ν' Λιμάνι Θεσσαλ.ονίκης
Το Λιμάνι Θεσσαλονίκης με την ιδιαίτερη γεωπολιτική του θέση, αποτελεί σημαντικό 
οικονομικό και εμπορικό κέντρο για όλη τη χώρα. Το συνολικό πρόγραμμα για την επέκταση, 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υποδομών του λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2006.

ν' Αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ"
Η αύξηση της επιβατικής κίνησης τα τελευταία χρόνια, επιβάλλει τον καθορισμό 
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος ανάπτυξης του αεροδρομίου 
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ".
Σύμφωνα με το Συνολικό Σχεδίασμά (MASTER PLAN) ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση 
του αεροδρομίου "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" θα ολοκληρωθεί το 2006.



■/ Σιδηρόδρομος
Ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων με ηλεκτροκίνηση και με τη σύνδεση 
με το λιμάνι και τον εμπορευματικό σταθμό.

/  Π εριβευΣον
Υλοποιούνται τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια για τα υγρά και τα στερεά απόβλητα με 
την κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) κεντρικά δίκτυα, ΧΥΤΑ και 
εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων.
Παράλληλα υλοποιούνται προγράμματα ύδρευσης, προστασίας και διαχείρισης βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων κτλ.

· /  Υγεία και Πρόνοια
Εκσυγχρονίζονται τα περιφερειακά Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Αγιος Παύλος, 
Παπανικολάου, Ιπποκράτειο, ΑΧΕΠΑ) καθώς και τα Νομαρχιακά (Εδεσσας. Βέροιας, 
Νάουσας, Κιλκίς, Πολυγύρου) με τη βελτίωση των κτιριακών τους υποδομών και του 
ιατρικού εξοπλισμού.
Αναβαθμίζονται οι υποδομές του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρα Υγείας, 
Περιφερειακά Ιατρεία) και συνδέονται με το δίκτυο των Νομαρχιακών και Περιφερειακών 
Νοσοκομείων.

S  Εκπαίδευση
Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και κυρίως η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
αποκτούν σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας με λειτουργία όλων των σχολείων σε 
ένα κύκλο.
Η πληροφορική μπαίνει σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 
δημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.

Π ανεπιστι)μια - ΤΕΙ
Ενισχύονται τα Πανεπιστήμια ΑΠΘ και "Μακεδονία" καθώς και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Στο ΑΠΘ δημιουργούνται υποδομές για το κέντρο Ερευνών, εκσυγχρονίζεται το Campus του 
Πανεπιστημίου κτλ.
Στο ΤΕΙ συμπληρώνονται υποδομές με δημιουργία εργαστηριακών βιβλιοθηκών κτλ.

^ Ανθρώ πινο δυναμικό απασχόλησης
Η μείωση της ανεργίας και η παροχι) ίσων ευκαιριών στη γνώση και την απασχόληση 
αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Με ειδικά προγράμματα θα καταρτισθούν 15.000 άνεργοι σε νέες δεξιότητες και θα 
δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας με τη λειτουργία κέντρων παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών.

^ Τουρισμός - Πολατισμός
Οι υποδομές στον τουρισμό ενισχύονται με την αναβάθμιση των κεκορεσμένων τουριστικών 
περιοχών και με την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού.
Το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων αναδεικνύεται με ενισχυμένο πρόγραμμα 
αναστηλώσεων και αναδείξεων με πυρήνα το αρχαιολογικό τρίγωνο Βεργίνα - Δίον - Πέλλα. 
Η εμπλοκή του Πολιτισμού και του Τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα που θα 
αποσυμφορήσει τις τουριστικά κεκορεσμένες περιοχές.

S  Άγιο Όρος
Με ειδικό πρόγραμμα προστατεύεται και συντηρείται η σημαντική αρχιτεκτονική 
κληρονομιά στο Αγιο Όρος.
Το πρόγραμμα ύψους 60 δις προβλέπει πέρα από την συντήρηση των μνημείων και 
προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την συντήρηση των 
κινητών κειμηλίων

^  Υποδομές - Κίνητρα για την αύζηση της ανταγω νιστικότητας των επιχειρήσεων



Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για την στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όπως η ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών, η 
ανάπτυξη υποδομών σε περιοχές με άναρχη ανάπτυξη βιομηχανίας, ανάπτυξη υποδομών για 
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων όπως κέντρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων (ΚΑΕ) δίκτυα συνεργασίας μικρομεσαίων, τεχνολογικά clusters κτλ.
Στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση της τεχνολογίας και της έρευνας ιδρύεται το Εθνικό 
Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ).

Κ Αγροτική Ανάπτυξη
Πάνω από 200 δις δρχ. θα επενδυθούν για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή με σύγχρονες δράσεις που προβλέπουν:
> Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Οργάνωση παραγωγής. Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., βιολογικά προϊόντα και πιλοτικά προγράμματα 
τοπικών προϊόντων με σύγχρονες τεχνολογίες.

Τα παραπάνω με την ενίσχυση του δικτύου για την έρευνα, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και 
την προβολή των αγροτικών προϊόντων, αποτελούν το πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας για 
τη γεωργία τη νέα περίοδο.

^ Ορεινές και Π αραλίμνιες Π εριοχές
Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου και των ευαίσθητων παραλίμνιων περιοχών γίνεται μέσα από 
ειδικά μέτρα του νέου προγράμματος.
Αναδεικνΰεται και προστατεύεται το περιβάλλον και η οικιστική κληρονομιά στην ορεινή 
Ε/.λάόα.
Αξιοποιούνται οι αναπτυξιακοί τοπικοί πόροι, στον Όλυμπο, τα Πιέρια. το Βέρμιο, στη λίμνη 
Βενορίτιδα. στο Βορά, στυ Παϊκο, στη Δοϊράνη, στα Κρούσια, στην Κερκίνη, στο Μπέλες, 
στο Μενίκο Όρος και τη Βροντού. στο Βερτίσκο και τα Κερδύλλια όρη. στο Χολομώντα κτλ.

Οι διασφα/ασμένοι για την Περιφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα  
Εθνικά Π ρογράμματ, Θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δράστηριότΐ]τες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθοϋν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν αφ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετώπιζε τη γεωγραφική 
απομόνωση. Χρειαζόταν να αποκτήσει πιο σύγχρονες υποδομές για να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεργία, τη συρρίκνωση του πληθυσμού, τη 
περιθωριοποίηση.

Τα τελευταία χρόνια, προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. 
Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Ωστόσο σε ολόκληρη την Περιφέρεια όπως και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, μια πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το στίγμα ότι 
πραγματικά κάτι αλλάζει.

Με όπλα το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης των Νομών της 
Περιφέρειας, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε 
ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

ΕΘ\'ΐκοί και κοινοτικοί πόροι, που υπερβαίνουν το 2 τρις δρχ., διατέθηκαν για την περίοδο 1994 
-  1999 στους Χορούς Φλώρινας. Γρεβενών. Καστοριάς και Κοζάνης.

Α ν ά π τ υ ξ η  τ ώ ρ α

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υιοθετήθηκε η 
αναστροφή της τάσης για δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση μέσα από τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς της με τη δημιουργία των κατάλληλων σύγχρονων υποδομών.

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Β’ΚΠΣ, είναι:

I. Οδικά Δίκτυα, υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνιών
Διατέθηκαν συνολικά 294,8 δισ. δρχ. σε έργα όπως:
> Η Εγνατία οδός. Εντός του 2000 αναμένεται η δημοπράτηση των τελευταίων 37,3 

χλμ.
> Οι Κάθετοι άξονες στην Εγνατία οδό. δηλαδή των δρόμων «Κρυσταλλοπηγής- 

Σιάτιστας» και «Φλώρινας -  όρια Ν. Λάρισας». Η κατασκευή των αξόνων έχει ήδη 
ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σταδιακά.

Υπό κατασκευή βρίσκονται τα τμήματα:
Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, μήκους 24 χλμ., Κοζάνη -  Ρύμνιο, Κοζάνη -  Πτολ7δα, 
Πτολ '̂δα -  Παραβεγορίτιδα και Ξινό Νερό Φλώρινα, μήκους 84,7 χλμ., Φλώρινα -  
Νίκη, Περιφερειακός δακτύλιος Κοζάνης, Τριγωνικό -  όρια Νομού Λάρισας -  
Ελασσόνας

> Τα Αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς, που αναβαθμίζουν τις αερομεταφορές στη 
Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 5,226 δις δρχ.



II . Υ π ο δ ο μ έ ς  γ ια  τ η ν  Ε ν έ ρ γ ε ια

Διατέθηκαν συνολικά 720 δις δρχ. σε έργα όπως:

>  Η  νέα μονάδα του Α Η Σ  Α γ ίο υ  Δ η μ η τ ρ ίο υ  επένδυση ύψους 1 1 5  δ ις  δ ρ χ .,  βελτιώνει 
ακόμα περισσότερο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι από τη  
ΔΕΗ αποδίδονται στην τοπική κοινωνία σε ετήσια βάση περίπου 8 5  δ ις  δ ρ χ . μέσω της 
μισθοδοσίας, των τοπικών εργολαβιών, των ανταλλακτικών και άλλων δαπανών 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και των έργων- κοινωνικής ανταπόδοσης. Ε ξ ίσ ο υ  
σημαντική είναι και η προσφορά της επιχείρησης στον τομέα της εργασίας, καθώς 
καλύπτει 1 0 .0 0 0  μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Η  πολιτεία αναγνωρίζοντας τη  
συμβολή της περιοχής στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας, αποφάσισε τη 
θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η  τ η ς  ε ν τ ο π ιό τ η τ α ς  σ τ ις  π ρ ο σ λ ή ψ ε ις  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  στη Δ Ε Η  κατά 
απόλυτη προτεραιότητα.

I I I . Υ π ο δ ο μ έ ς  γ ια  τ ις  Τ η λ ε π ικ ο ιν ω ν ίε ς

Διατέθηκαν συνολικά 10.2 δις δρχ σε έργα
Στη Δυτική Μακεδονία, περιοχή ακριτική και μεγάλης εθνικής σημασίας για την
ασφάλεια της χώρας, αλλά και σημαντικότατη για την επικοινωνία με τις Βαλκανικές
Χώρες, οι τηλεπικοινωνίες με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής
ποιότητας στον τομέα των επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

IV . Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ε ρ γ ω ν  κ α ι Δ ρ ά σ ε ω ν  μ ε τ ά  τ ο  σ ε ισ μ ό

Διατέθηκαν συνολικά 424.2 δις δρχ.:
> Για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών Γρεβενών-Κοζάνης και την ανασυγκρότηση

της περιοχής ( διατέθηκαν 245 δις δρχ.)
λ  Γ ια  τ η ν  υ λ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  Δ ρ ά σ η ς  για την άμεση 

ενίσχυση και ανακούφιση των σεισμόπληκτων :
> Μέχρι σήμερα έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί στους δικαιούχους 

σεισμοπλήκτους. 3 .5 7 9  δ ω ρ ε ά ν  κ α τ ο ικ ίε ς ,  ενώ βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης 
και άμεσης παράδοσης, ακόμη 183 κατοικίες, συνολικού κόστους 4 2 ,5  δ ις  δ ρ χ .

> Επίσης έχουν εγκριθει 5 .9 5 7  δ ά ν ε ια  α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή ς  και 2 .0 2 3  δ ά ν ε ια  ε π ισ κ ε υ ώ ν .  
Γι' αυτα τα δάνεια έχουν διατεθεί 17 ,7  δ ις  δ ρ χ . για τις κ ρ α τ ικ έ ς  α ρ ω γ έ ς  (δ ω ρ ε ά ν  
ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η  τ ο υ  1/3 τ ο υ  δ α ν ε ίο υ ) ,  ενώ το κ ό σ τ ο ς  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ ω ν  δ α ν ε ίω ν  
( ε π ιδ ό τ η σ η  ε π ιτ ο κ ίο υ )  έχει υπερβεί τα 2 9  δ ις  δ ρ χ .

> Επιπλέον πόροι διατέθηκαν για έ ρ γ α  υ π ο δ ο μ ή ς ,  για ε π ιδ ό τ η σ η  ε ν ο ικ ίο υ  και για 
κ ε φ ά λ α ια  κ ίν η σ η ς  σε ε μ π ό ρ ο υ ς ,  ε π α γ γ ε λ μ α τ ίε ς  κ α ι β ιο τ έ χ ν ε ς .

> Ταυτόχρονα χρηματοδότησε το Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς  τ ω ν  
Ν ο μ ώ ν  Γ ρ ε β ε ν ώ ν  κ α ι Κ ο ζ ά ν η ς  ( Ο Π Α Γ Κ )  και ένα Ε ιδ ικ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Σ τ ή ρ ιξ η ς  
των λιγότερων πληγέντων Ν ο μ ώ ν  Φ λ ώ ρ ιν α ς  κ α ι Κ α σ τ ο ρ ιά ς  (Ο Π Α Φ Κ )  
προϋπολογισμού 9 0  δ ις  δ ρ χ .

V . Ε ρ γ α  κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ις  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ η ν  
α ν α β ά θ μ ισ η  τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  ζ ω ή ς

Διατέθηκαν συνολικά 124.487 δις δρχ για έργα όπως:
> Τα μεγάλα έργα τηλεθερμάνσεων της Κοζάνης και της Πτολ/δας
> η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
> το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού Κοζάνης που ήδη εκτελείται θα 

ανακουφίσει το οικοσύστημα του Αλιάκμονα
> η τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς με άμεσες θετικές 

επιπτώσεις στην εξυγίανση της λίμνης
> ο βιολογικός καθαρισμός της Πτολ/δας,
> οι υποδομές στον τομέα της ύδρευσης,



> οι αναπλάσεις πόλεων και παραδοσιακών οικισμών, οι αναπλάσεις των ποταμών 
Σακουλέβα και Γρεβενίτη που διασχίζουν τις πόλεις της Φλώρινας και Γρεβενών 
αντίστοιχα

VI. Υποδομές για την Υγεία και την Πρόνοια
Διατέθηκαν συνολικά 26,50 δις δρχ. με έργα όπως:
> Η επέκταση του Νοσοκομείου Φλώρινας (1,4 δις), το νέο Νοσοκομείο Γρεβενών 

(4,74 δις), η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Κοζάνης (3,068 δις) και η επέκταση του 
Νοσοκομείου Καστοριάς (1,43 δις), είναι έργα που στο σύνολό τους δημιουργούν 88 
νέες κλίνες, 31 νέα τμήματα και 7 νέες μονάδες εντατικής θεραπείας.

> το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας - Πρόνοιας που περιλαμβάνει την κατασκευή 
Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
στις πόλεις της Φλώρινας, του Αμυνταίου και του Αργους Ορεστικού.

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας ολοκληρώνονται με τη σύσταση του Ε.Κ.Α.Β. 
Δυτικής Μακεδονίας και τη στελέχωσή του με 18 θέσεις και τον εξοπλισμό του με 5 
ασθενοφόρα. Σύντομα θα υπάρξει ενίσχυση των θέσεων προσωπικού και των 
ασθενοφόρων.
Ταυτόχρονα σημαντική ήταν και η αύξηση του προσωπικού στον τομέα της υγείας, 
καθώς έχουν προσληφθεί 59 γιατροί και 159 άτομα νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού, ενώ προκηρύχθηκαν και θα προκηρυχθούν άλλες 41 θέσεις γιατρών και 80 
θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

VTI. Υποδομές για την Εκπαίδευση
Διατέθηκαν συνολικά 26,2 δις δρχ.
Οι υποδομές εκπαίδευσης αποτελούν ζωτικό συμπληρωματικό στοιχείο και προϋπόθεση 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Στο πρόγραμμα υποδομών για την εκπαίδευση περιλαμβάνονται ένας σημαντικός αριθμός 
έργων.η υλοποίηση των οποίων αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
βελτιώνει τους όρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων και καταργεί βάρδια στα 
σχολεία της Περιφέρειας.

VIII. Εργα και παρεμβάσεις για τη στήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, την 
κατάρτιση των εργαζομένων και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης

Διατέθηκαν συνολικά 180. 7 δις δρχ.
Για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια υλοποιείται 
σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϋπολογισμού 85,589 δις δρχ., που προβλέπει: 
Τη δημιουργία οικονομικών υποδομών για τη στήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων, όπως η Β1ΠΕ Κοζάνης που έρχεται να συμπληρώσει τη ΒΙΠΕ 
Φλώρινας, το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης και τα Βιοτεχνικά Πάρκα σε διάφορες περιοχές 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος της γούνας 
λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Προϋπόθεση για την 
αναστροφή αυτής της κρίσης είναι η καθετοποίηση της παραγωγής ώστε να μειωθεί το 
κόστος εκτροφής. Η στήριξη του κλάδου και η ανακούφιση από την κρίση που διέρχεται 
συμπληρώνεται με τη ρύθμιση των χρεών των γουνοποιών και την υλοποίηση ενός 
πολύπλευρου προγράμματος κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγησης 
εργασίας και αυτοαπασχόλησης των γουνεργατών, προϋπολογισμού 9 δις δρχ. 
Ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς 
από το 1994 εως το 1999 εγκρίθηκαν 279 επενδυτικά σχέδια, προύπολογισμού 55,454 δις 
δρχ., που δημιουργούν 1.622 νέες θέσεις εργασίας μαζί με 292 επενδυτικά σχέδια του 
LEADER ύψους 11 δις δρχ.
Για την κατάρτιση των εργαζομένων διατίθενται περισσότερα από 5,78 δις δρχ. Σε 
ολόκληρη την Περιφέρεια έχουν πιστοποιηθεί 17 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης



(ΚΕΚ) που διαθέτουν 93 αίθουσες, δυναμικότητας 2.021 ατόμων. Μόνο για το διάστημα 
1998-1999 διατέθηκαν 2,9 δις δρχ. για 157 διαφορετικές ενέργειες, όπου 1.500 περίπου 
εκπαιδευτές, εκπαίδευσαν 3.030 άτομα πάνω σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η τοπική 
αγορά εργασίας.
Στον τομέα της Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ  παρατηρείται θετική συμβολή με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας κυρίως κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων αλά και από την 
πραγματοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια το 
έτος 1998 φθάνει το 11,4% παρουσιάζοντας σ η μ α ν τ ικ ό τ α τ η  μ ε ίω σ η  σε σχέση μ ε τα 
προηγούμενα έτη :3,8% σε σχέση με το 1995, 5,8% σε σχέση με το 1996, 3,1% σε σχέση 
με το 1997 και πλησιάζει για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια το αντίστοιχο 
εθνικό (10,8%).

IX . Ε ρ γ α  κ α ι π α ρ ε μ β ά σ ε ις  γ ια  τ ο ν  Τ ο υ ρ ισ μ ό  κ α ι τ ο ν  Π ο λ ιτ ισ μ ό

Διατέθηκαν συνολικά 26.7 δις δρχ. σε έργα όπως;
> Τα δυο Χ ιο ν ο δ ρ ο μ ικ ά  Κ έ ν τ ρ α  της Βασιλίτσας στα Γρεβενά, (1,915 δις δρχ.) και του 

Πισοδερίου στη Φλώρινα, (1,22 δις δρχ.), η υλοποίηση του προγράμματος 
αγροτουρισμού στα πλαίσια του L E A D E R  II , αποτελούν μερικές από τις 
σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τομέα του τουρισμού και του περιβάλλοντος που θα  
μετατρέψουν τη Δυτική Μακεδονία σε πόλο έλξης τουριστών.

> Ταυτόχρονα οι ανασκαφές 12 αρχαιολογικών χώρων, οι αναστηλώσεις 61 βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών μνημείων, η κατασκευή 8 Μουσείων, οι αναστηλώσεις 7 ιστορικών 
γεφυριών. δίνουν τη δυνατότητα στη Δυτική Μακεδονία, σε συνδυασμό με τα έργα 
τουριστικής ανάπτυξης, ν α προβάλλει την πολιτιστική της κληρονομιά και το φυσικό της 
πλούτο.

X . Ε ρ γ α  υ π ο δ ο μ ή ς  γ ια  τ η ν  Α γ ρ ο τ ικ ή  Α ν ά π τ υ ξ η

Διατέθηκαν συνολικά ~9.243 δις δρχ.
Γ ια  τ η ν  τ ό ν ω σ η  τ η ς  α γ ρ ο τ ικ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς ,  τ η  σ υ γ κ ρ ά τ η σ η  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  σ τ η ν  

ύ π α ιθ ρ ο  μ ε  τ η ν  α π ο δ ο τ ικ ό τ ε ρ η  γ ε ω ρ γ ικ ή  ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η , ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο ν  α γ ρ ο τ ικ ό  
τ ο μ έ α  έ ρ γ α  3 5 .0 1 3  δ ις  δ ρ χ . Η  γ ε ω ρ γ ία  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  σ ή μ ε ρ α  μ ο χ λ ό  α ν ά π τ υ ξ η ς  
π ο λ λ ώ ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  τ η ς  Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  κ α ι η α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ ο ν  π ρ ω τ ο γ ε ν ή  τ ο μ έ α  μ π ο ρ ε ί  
ν α  α π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ι  έ ν α  σ η μ α ν τ ικ ό  π ο σ ο σ τ ό  τ ο υ  ε ν ε ρ γ ο ύ  π λ η θ υ σ μ ο ύ .
Η υλοποίηση 57 αρδευτικών έργων που προβλέπονται να ολοκληρωθούν εως το 2000 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των 
αναδασμών σε 170.000 στρέμματα, θα καταστήσει εφικτή την αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών, ενώ θα αυξήσει το ποσοστό της αρδευόμενης γης.
Για την ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής
Για τη βελτίωση, την προστασία, την αξιοποίηση, την ορθολογική εκμετάλλευση των 
δασών της Περιφέρειας μαζί με τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσα από 
ενισχύσεις, επιδοτήσεις, σχέδια βελτίωσης, αποζημιώσεις και προγράμματα νέων αγροτών 
ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

X I. Π ρ ό γ ρ α μ μ α  « Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ »  -  Ε .Π .Τ .Α .

Διατέθηκαν συνολικά 53. 72 δις δρχ.
Συμπληρώνεται ήδη ένα έτος λειτουργίας της νέας διάρθρωσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των νέων «Καποδιστριακών Δήμων». Η μεταρρύθμιση στέφεται από 
επιτυχία, που στηρίχτηκε σε μια σειρά μέτρων και υποστηρικτικών ενεργειών, 
απαραίτητων για τη λειτουργία των νέων Δήμων όπως :
>  Τ ε χ ν ικ ό ς  ε ξ ο π λ ισ μ ό ς
>  Σ τ ε λ ε χ ε ια κ ό  δ υ ν α μ ικ ό
>  Μ η χ α ν ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  Δ ή μ ω ν



Στάχαι-Π ρατεραιάτητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.
Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1994-1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2000-2006

ΑΥΞΗΣΗ
%

90 δισ. δρχ. 170 δισ. δρχ. 89%

Στην προοπτική του νέου αιώνα που μόλις αρχίζει η Δυτική Μακεδονία αναζητά τον 
δικό της ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο:
> στην επικοινωνία με τη Διεθνή Κοινωνία.
> στην ισότιμη συμμετοχή στη μεγάλη οικογένεια της Ενωμένης Ευρώπης.
> στην ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων
> στη δημιουργία της σύγχρονης και ανταγωνιστικής Ελλάδας

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυναμική Περιφέρεια που θα αξιοποιεί τον 
φυσικό της πλούτο και τη νευραλγική γεωγραφική της θέση, για να αναδειχθεί σε πύλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και να δημιουργήσει μια δυνατή τοπική 
οικονομία και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι βασικοί μας στόχοι είναι:
> Να αναπτύξουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να βελτιώσουμε την ποιότητα της 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
> Να εκσυγχρονίσουμε τον παραγωγικό μας ιστό, να ενισχύσουμε τους κρίσιμους κλάδους 

της τοπικής οικονομίας, να τονώσουμε την εξωστρέφεια και να δημιουργήσουμε νέες 
θέσεις απασχόλησης.

> Να βελτιώσουμε τους άξονες μεταφορών με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 
Ευρώπη.

> Να οργανώσουμε ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης στις ορεινές και παραλίμνιες 
περιοχές μας.

> Να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες και προοπτικές απασχόλησης στην ύπαιθρο δίνοντας 
ευκαιρίες στους νέους.



> Να αξιοποιήσουμε τα φυσικά μας πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του τόπου μας 
στην ανάπτυξη του τουρισμού.

> Να προστατέψουμε το περιβάλλον κα να αναδείξουμε το φυσικό και πολιτιστικό μας 
πλούτο.

> Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων και της 
υπαίθρου και να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το γενικό 
αυτό ανατπυςιακό στόχο περιέχονται στις εξής προτεραιότητες:

I . Ε κ π α ί δ ε υ σ η  - Κ α τ ά ρ τ ι σ η
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 20,8 δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:
>  Π ο ιο τ ικ ή  α ν α β ά θ μ ισ η  τ η ς  Π α ιδ ε ία ς .
>  Α π ό κ τ η σ η  ν έ ω ν  δ ε ξ ιο τ ή τ ω ν  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ώ ν  ικ α ν ο τ ή τ ω ν .
>  Α ύ ξ η σ η  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς .
>  Α ύ ξ η σ η  τ η ς  α ν α τ γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α ς  τ η ς  τ ο π ικ ή ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς .

II . Μ ε τ α φ ο ρ έ ς
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 68,5 δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:
>  Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ ω ν  μ ε γ ά λ ω ν  ο δ ικ ώ ν  α ξ ό ν ω ν  τ η ς  Ε γ ν α τ ία ς  ο δ ο ύ  κ α ι  τ ω ν  κ ά θ ε τ ω ν  

α ξ ό ν ω ν  κ α ι η σ ύ ν δ ε σ η  τ ο υ ς  μ ε  τ ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς  ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  τ η ς  
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς .

>  Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς  τ ο υ  σ ιδ η ρ ο δ ρ ο μ ικ ο ύ  μ α ς  δ ικ τ ύ ο υ .
>  Α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  σ υ ν δ υ α σ μ έ ν ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν .

III . Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  Α ν ά π τ υ ξ η  Ο ρ ε ιν ώ ν  κ α ι Π α ρ α λ ίμ ν ιω ν  Π ε ρ ιο χ ώ ν
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 14 δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί: 
λ  Ε ν δ υ ν ά μ ω σ η  τ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  τ η ς  υ π α ίθ ρ ο υ .
>  Α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ω ν  π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν  τ ω ν  ο ρ ε ιν ώ ν  κ α ι π α ρ α λ ίμ ν ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν .
>  Σ υ γ κ ρ ά τ η σ η  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ .
>  Ε ν ίσ χ υ σ η  τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ω ν  ο ρ ε ιν ώ ν  Κ α π ο δ ισ τ ρ ια κ ώ ν  Δ ή μ ω ν .

IV'. Α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η  τ η ς  τ ο π ικ ή ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 12.5 δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί: 
λ  Ενίσχυση των Επιχειρήσεων νέων και υφισταμένων.
> Στήριξή και ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και προώθηση των τοπικών προϊόντων.
> Εισαγωγή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις.
> Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

V . Α γ ρ ο τ ικ ή  Α ν ά π τ υ ξ η , τ ο  Ζ ω ν τ ά ν ε μ α  τ η ς  Υ π α ίθ ρ ο υ
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 32. ~ δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:
> Στήριξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
> Νέες προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροτικό χώρο και στους νέους της 

υπαίθρου.
>  Α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ω ν  τ ο π ικ ώ ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  γ ια  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  υ π α ίθ ρ ο υ .
>  Σ τ ή ρ ιξ η  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  κ α ι  ε μ π ο ρ ία ς  τ ο π ικ ώ ν  ε π ω ν ύ μ ω ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν .

V I . Π ρ ο σ τ α σ ία  Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ,  Β ε λ τ ίω σ η  Π ο ιό τ η τ α ς  Ζ ω ή ς
Θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 22 δις δρχ. και πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθούν:
> Βελτιωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε όλη την Περιφέρεια.
> Προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη των πλούσιων και σημαντικών φυσικών μας 

πόρων.
> Διατηρηση και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης 

πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.



Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών και πρόνοιας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21αν αιώνα

/  Το 2000 θα κυκλοφορούμε στην Εγνατία Οδό.
Η Εγνατία Οδός δίνει στη Δυτική Μακεδονία πρόσβαση στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και 
της Αλεξανδρούπολης και τη συνδέει με το Μητροπολιτικό Κέντρο των Βαλκανίων, τη 
Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της.
Είναι ένα έργο που μειώνει τον Περιφερειακό χαρακτήρα της Δυτικής Μακεδονίας.
Ενισχύει την τοπική οικονομία, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τη βιομηχανία, τη 
βιοτεχνία, το εμπόριο, τη γεωργία και τον τουρισμό και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.Η 
Εγνατία οδός δεν είναι απλώς ένας μεγάλος οδικός άξονας. Για τη Δυτική Μακεδονία 
και τις άλλες Περιφέρειες του Βόρειο -  Ελλαδικού χώρου, η Εγνατία οδός διαμορφώνει 
ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης «την Εγνατία ανάπτυξη» που σημαίνει 
ανατγωνιστικότητα και απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα.

•λ Το σιδηροδρομικό μας δίκτυο θα είναι ασφαλές και σύγχρονο.
Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού μας δικτύου θα αναδείξει τον σιδηρόδρομο σε μοχλό 
ενίσχυσης των εμπορευματικών μεταφορών.

'λ Οι κάθετοι οδικοί άξονες της Εγνατίας ολοκληρώνονται.
Οι δρόμοι «Σιάτιστα -  Κρυσταλλοπηγή» και «Νίκη -  Φλώρινα -  Κοζάνη -  Λάρισα», θα 
δώσουν έναν σημαντικό κομβικό ρόλο στην περιοχή, συνδέοντάς την με τα Βαλκάνια και τη 
Νότια Ελλάδα.

'Ζ Ολοκληρώνεται το διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο.
Μεγάλα έργα όπως οι δρόμοι Γρεβενά -  Μπάρα, Κρανιά -  Μέτσοβο, Γρεβενά -  Καλαμπάκα, 
Φλώρινα -  Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη -  Σέρβια, Ξινό Νερό -  Φλώρινα, ενισχύουν την 
εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό και δίνουν 
ώθηση στον τουρισμό.

^  Οι με'/άλες επιχειρηματικές υποδομές στηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι υφιστάμενες αλλά και οι νέες επιχειρηματικές υποδομές που δημιουργούμε, οι 
Βιομηχανικές Περιοχές, τα Βιοτεχνικά Πάρκα, οι Τεχνοπόλεις, το Εμπορευματικό κέντρο, τα 
Διαμετακομιστικά Κέντρα, οι Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών, τα Συνεδριακά Κέντρα, θα 
στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας.

λ  Οι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται.
Ενισχύονται και βελτιώνονται οι επιχειρήσεις στη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. 
Στηρίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.
Ενισχύεται η εξωστρέφεια του επιχειρηματικού κλάδου.
Οι νέες τεχνολογίες και καινοτομία ενσωματώνονται στην παραγωγή.
Δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή 
της Δυτικής Μακεδονίας.

λ  Αναπτύσσονται οι με'/άλες τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες.
Αναπτύσσονται και ολοκληρώνονται τα δυο χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του 
Πισοδερίου, αξιοποιούνται οι περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και 
συνδυάζεται ο τουρισμός με την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.



ν' Οι πόλεις μ α ς γίνονται σύγχρονες και βιώσιμες.
Τα αστικά κέντρα, οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας θα ενισχυθούν για να αποκτήσουν τη 
δική τους σύγχρονη ταυτότητα και να αποτελόσουν μοχλούς οικονομικής, κοινωνικής και 
πολοιτιστικής ανάπτυξης όλης της Περιφέρειας.

λ ’ Οι εκπαιδευτικές υποδομές ολοκληρώνονται και τα σχολεία αποκτούν σύγχρονο 
εξοπλισμό.

Ολες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και κυρίως η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
αποκτούν σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας.
Η πληροφορική μπαίνει σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
δημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.
Η σχολική αποτυχία μειώνεται και βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών.

ν' Ενισχύονται τα νέα Π ανεπιστημιακά τμήματα.
Μπαίνουν οι βάσεις για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.

ν' Βελτιώνονται τα επαγγελματικά προσόντα και καταρτίζονται περίπου 5000 άνεργοι. 
Δίνονται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους.
Οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης 
συνδέονται με τις ανάγκες και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας.
Αυξάνεται η απασχόληση στις γυναίκες, στους νέους και στις κοινωνικά μειονεκτούσες
ομάδες.

ν' Προωθούνται προγράμματα απασχόλησης για ανέργους
Η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων στους τομείς της υγείας -  πρόνοιας, της 
κοινωνίας τη, πληροφορία,, της προστασίας του περιβάλλοντος, του τουριστικού και του 
πολιτιστικού τομέα, αποτελεί καινοτομία του νέου Περιφερειακού Προγράμματος. Τα 
προγράμματα απασχόλησης θα δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας και ταυτόχρονα 
θα ενισχυσουν σημαντικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς τομείς.

ν' Λ ναπτύσσονται οι ορεινές και παραλίμνιες περιοχές της Δ υτικής Μ ακεδονίας.
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδίασμά για κάθε περιοχή αναπτύσσονται οι βασικές 
υποδομές. Οι δρόμου οι υδρεύσεις, οι αποχετεύσεις.
Αναδεικνύεται και προστατεύεται το Περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά. 
Αςιοποιούνται οι τοπικοί πόροι στα : Ορεινά Γρεβενά και το Βόϊο, στο Βούρινο, το Ασκιο 
και τη Δυτική Εορδαία, στο Νυμφαίο και την ευρύτερη περιοχή Αμυνταίου, στον Γράμμο, τα 
Οντρια, την Καστοριά και το Βίτσι, στην Φλώρινα το Πισοδέρι και τις Πρέσπες, στα Πιέρια, 
τον Πολύφυτο, την Αιανή και το Βέρμιο, 
ν' Στηρίζεται η γεωργική και αγροτική παραγωγή.
Ολοκληρώνονται τα υφιστάμενα αρδευτικά έργα, του Β ρ ά χ ο υ , τ η ς  Β ό ρ ε ια ς  Ζ ώ ν η ς  
Π ο λ υ φ ύ τ ο υ  κ α ι τ ο υ  Υ Η Σ  Ιλ α ρ ίω ν α . Κατασκευάζονται νέα, όπως τα φράγματα 
Τ ρ ια ν τ α φ υ λ λ ιά ς  κ α ι Ν ε σ τ ο ρ ίο υ .
Ολοκληρώνονται με δίκτυα τα μικρά φράγματα του Νομού Γρεβενών. Ενισχύεται η 
εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων αγροτικής παραγωγής. Προωθείται και 
ενισχύεται η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία επώνυμων τοπικών προϊόντων.

ν' Εξοπλίζονται όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας.
Ολοκληρώνονται οι κτιριακές υποδομές. Δημιουργείται το περιφερειακό νοσοκομείο Δυτικής 
Μακεδονίας. Ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το δίκτυο προωτοβάθμιας Υγείας. 
Ολοκληρώνεται το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας.

ν' Ενισχύονται οι υποδομές της πρόνοιας
με έμφαση στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Λειτουργούν τα 
κέντρα αποκατάστασης του Αργους Ορεστικού και του Αμυνταίου και τα ειδικά εργαστήρια 
για άτομα με ειδικές ανάγκες της Περιφέρειας.



'Ζ Π ροστατεύεται το Π εριβάλλον
με την ολοκλήρωση των έργων αποχετεύσεων και βιολογικών καθαρισμών. Ολοκληρώνεται 
το πρωτοποριακό έργο της Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. 
Ολοκληρώνονται τα έργα ύδρευσης. Προστατεύονται οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά 
περιοχές, οι λίμνες και ο ποταμός Αλιάκμονας.

'λ Αξιοποιούνται σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς,
με έμφαση στην Αιανή, το Δισπηλιό και τα Βυζαντινά της Περιφέρειας. Αναδεικνύεται ο 
σύγχρονος πολιτισμός και η παράδοση.

Οι διασφαλισμένοι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα  
Εθνικά Προγράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν αφ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Π εριφέρεια



Ι ΙΕΡΙ ΦΕΡΕ1Α
ΗΠΕΙΡΟΥ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια της Ηπείρου αντιμετώπιζε τη γεωγραφική απομόνωση και τη 
δημογραφική συρρίκνωση. Ότι έπρεπε να υποστηριχθεί με σύγχρονες υποδομές για να 
αποκτήσει προϋποθέσεις για σταθερή οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, 
προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την ποιότητα ζωής.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Σίγουρα, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Ωστόσο, σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, 
όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το 
μήνυμα ότι πραγματικά κάτι άλλαξε, ότι τα λόγια, γίνονται έργα, ότι οι προσπάθειες πιάνουν 
τόπο.

Με συνεχή προσπάθεια και. βεβαίως, με την αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ, των κρατικών ενισχύσεων 
μέσω των Αναπτυξιακών Νομών, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα έργων και δράσεων σε ολόκληρη την Ήπειρο με το οποίο αξιοποιούνται τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και τίθενται οι βάσεις για την άρση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, την σύγκλιση με την υπόλοιπη χώρα, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 700 όις όρχ, διατέθηκαν για 
τ?/ΐ' περίοδο 1994-1999 στους λ'ομοός Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

Ανάπτυξη τώρο

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην
Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του Β" Κ.Π.Σ., είναι:

1. Οδικά Δίκτυα, υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνιών

Διατέθηκαν συνολικά 422 όις όρχ. σε έργα όπως:

^  Εγνατία οδός (290 δις), ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Ήπειρο και ολόκληρη την 
• Ελλάδα, για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Έργο, που καθιστά τη Βόρεια Ελλάδα πόλο 

ανάπτυξης και σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
και την Ηγουμενίτσα, πύλη της Ελλάδος προς τη Δυτική Ευρώπη. Με την κατασκευή της 
ΕΓΝΑΤ1ΑΣ οδού μέχρι σήμερα, εξασφάλισαν δουλειά χιλιάδες άνθρωποι. Με τη 
λειτουργία της θα προκύψουν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με τη δημιουργία 
Νέων Επιχειρήσεων στη Βιομηχανία, τη Βιοτεχνία, το Εμπόριο, τη Γεωργία και τον 
Τουρισμό.



Ζ Λιμάνια Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας (31 δις δρχ.)
Με τα δύο αυτά έργα ολοκληρώνονται οι λιμενικές υποδομές της περιφέρειας και σε 
συνδυασμό με τις οδικές υποδομές, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις προσέλκυσης 
επενδύσεων, ανάπτυξης των εμπορικών μεταφορών και του τουρισμού της περιφέρειας.

Ζ Ζεύξη Ακτίου -  Πρέβεζας (25 δις δρχ.)
Το έργο Ζεύξης ενώνει την Ήπειρο με την Αιτωλοακαρνανία, μειώνει σημαντικά τη 
διαδρομή προς τη δυτική Ελλάδα και αναδεικνύει την πόλη της Πρέβεζας ως 
παραγωγικό και τουριστικό κόμβο της περιφέρειας.

Ζ Παρακάμψεις Ιωαννίνων, Αρτας και Φιλιππιάδας (12,5 δις δρχ)
Οι παρακάμψεις θα ανακουφίσουν τις πόλεις αυτές από την επιβάρυνση της διαμπερούς
κυκλοφορίας.
Οι παρακάμψεις Αρτας και Φιλιππιάδας αποτελούν μέρος του Δυτικού Άξονα, η 
κατασκευή του οποίου έχει ενταχθεί στο Ρ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο Δυτικός 
Άξονας θα ενώσει την Ήπειρο (Κακκαβιά -  Ιωάννινα -  Άρτα) με τη Δυτική Ελλάδα και, 
σε συνδυασμό με τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, με τη Νότια Ελλάδα και την Αττική.

Ζ Οδικές συνδέσεις με τους μεθοριακούς σταθμούς (10 δις δρχ.)
Σαγιάδα, Μέρζιανη, Κακκαβιά, Δρυμάδες. Με τις συνδέσεις αυτές, η Ήπειρος αποκτά 
σύγχρονη οδική πρόσβαση στην ενδοχώρα της Αλβανίας και στις αγορές της Νότιας 
Βαλκανικής.

Ζ Ενδοπεριφερειακό και Διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο (53 δις δρχ.)
Με βελτιώσεις του επαρχιακού και εθνικού δικτύου σε μήκος 2.000 χλμ., η Ήπειρος 
αποκτά ένα σύνχρονο οδικό δίκτυο, αξιοποιούνται τα έργα των μεγάλων μεταφορικών 
αξόνων, και οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας αποκτούν πλέον, 
σύγχρονη οδική πρόσβαση στα αστικά κέντρα.

Ζ Ελικοδρόμια ( 500 εκ. δρχ.)
Στην Παραμυθιά. στην Κεραμίτσα. στο Δελβινάκμ στην Κόνιτσα και στον Βίκο. Με τα 
ελικοδρόμια αυτά, όημιουργείται ένα πλήρες ενδοπεριφερειακό δίκτυο αερομεταφορών.

2. Υποδομές στις τηλεπικοινωνίες

Διατέθηκαν συνυ/.ικά 23.6 δις δρχ. για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του OTE σε έργα 
όπως:
Ζ ψηφιακοποίηση δικτύου 
Ζ Δακτύλιος Οπτικών Ινών
Ζ Συνδρομητικά Κέντρα για Αγροτικά Ραδιαδίκτυα κλπ.

3. Προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντυς και την ποιότητα ζωής έχουν διατεθεί συνολικά 5J.5 
δισεκατομμύρια γαι παρεμβάσεις όπως:
Ζ Εργα προστασίας και διαχείρισης βιοτόπων και οικοσυστημάτων (4,5 δις δρχ.)

Με τα έργα αυτά διασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία των πλούσιων 
οικοσυστημάτων της περιφέρειας και η ανάδειξη τους σε πόλους ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται όλα τα σημαντικά οικοσυστήματα της περιφέρειας 
(Εθνικός Δρυμός Πίνδου. Βιότοπος Αμβρακικού, Λίμνη Ιωαννίνων, Ποταμός Αχέρων, 
Υγρότοποι καλαμά. κλπ).

Ζ Εργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την Ηπειρο ( 33 δις δρχ.)



Μεγάλα έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στα 
αστικά κέντρα της περιφέρειας (Αρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Πάργα, Ιωάννινα, 
Μέτσοβο, κλπ.)
Νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε μήκος 850 χλμ. Εξασφαλίζουν σύγχρονες 
υποδομές στη μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών της περιφέρειας.

ν' Εργα αναπλάσεων και τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ηπειρο (10 δις
δρχ·)
Με τα έργα αναπλάσεων και τις τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες βελτιώνεται η 
ποιότητα ζωής και προωθείται η ισόρροπη ανάπτυξη με νέες δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν τα τοπικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα και στηρίζουν τις οικονομίες και 
την κοινωνική συνοχή των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας.

ν' Κτηματολόγιο ( 4 δις δρχ.)
Μελέτες συνολικής έκτασης 320.000 στρεμμάτων σε όλους τους Νομούς της 
Περιφέρειας.

4. Αποκατάσταση Σεισμοπαθών της Κόνιτσας

ν' Για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων 3,1 δις. Δρχ.
ν' Για έργα αποκατάστασης, υποδομές και παραγωγικές πρωτοβουλίες υλοποιείται ειδικό 

αναπτυξιακό πρόγραμμα για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Επαρχίας 
Κόνιτσας. 8 δις δρχ.

5. Υποδομές για την Υγεία και την Πρόνοια
ν' Για έργα αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού της νοσοκομειακής υποδομής της

περιφέρειας σε κάθε Νομό (Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Φιλιάτες, κλπ.), με την οποία η 
Ήπειρος αποκτά ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύγχρονων υπηρεσιών υγείας.

6. Υποδομές για την Εκπαίδευση

ν' Έργα υποδομών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια -  λύκεια) και για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου), με τα οποία, η 
περιφέρεια αποκτά σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης.

7. Ενίσχυση των Μκρομεσαίων Επιχειρήσεων

ν' Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύσεις προς τις MME και τους νέους 
επιχειρηματίες, και υποδομές, με τις οποίες τονώνεται η ιδιωτική οικονομία της 
περιφέρειας, εξασφαλίζονται νέες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
οικονομικής ανάκαμψης του νομού.

8. Αγροτική Ανάπτυξη

ν' Εργα Υποδομών (21,3 δις δρχ.) για τη βελτίωση της απόδοσης και της αναδιάρθρωσης 
των καλλιεργειών (αρδευτικά έργα 60.000 στρεμμάτων, αναδασμοί, αγροτικός 
εξηλεκτρισμός, γεωτρήσεις, δασικά έργα, κλπ). 

ή  Ιδιωτικές ενισχύσεις 5 δις δρχ.
Ενισχύσεις σε περισσότερους από 150 δικαιούχους για: 
ν' την μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, 
ν' την κατασκευή θερμοκηπίων,
ν' την Παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντων Γεωγραφικής 

Ένδειξης,



ν' τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

9. Εργα και παρεμβάσεις για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό

ν' Υποδομές πολιτισμού με τις οποίες προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου 
και αξιοποιείται η ανάπτυξη του τουρισμού (Μουσείο Νικόπολης, Μουσείο 
Ηγουμενίτσας, Σπήλαιο Πραμάντων, κλπ.).

ν' Τουριστικές υποδομές (μαρίνα Πρέβεζας, τουριστικό Καταφύγιο Πλαταριάς, κλπ.).
ν' Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό και τον αγροτουρισμό.

10. Προγράμματα και δράσεις για την Κατάρτιση των εργαζομένων και των ανέργων 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ν' Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
ν' Επίδομα απασχόλησης.
ν' Προγράμματα κατάρτισης για περισσότερους από 4.200 ανέργους.
ν' Προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού για 1.800 

άτομα.

Σ τ ό χ ο ι - Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς - Π ό ρ ο ι
για τ η ν  α ν ά τ π υ ξ η  τ η ς  Περιφ έρειας τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο  2000-2006

Η Κυβέρνηση ένκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.
Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Λυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της. για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της. για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1994-1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2000-2006

ΑΥΞΗΣΗ
%

98 δισ. όρχ. | 200 όισ. δρχ. 104%

Τα επιτεύγματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 1994 -  1999 θέτουν 
αναμφίβολα τις αναγκαίες βάσεις για τη σταδιακή ολοκλήρωση των στόχων του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού που κατά την νέα περίοδο θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των 
μεγάλων έργων μεταφορών καθιστώντας την Ήπειρο, “Δυτική Πύλη” για τη Β. Ελλάδα, στην 
ενεργοποίηση της πόλης των Ιωαννίνων ως Περιφερειακού -  Διακρατικού πόλου ανάπτυξης, 
στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος του ορεινού χώρου, στην 
αξιοποίηση των προοπτικών της Ηπείρου από τις πεδινές και παράκτιες περιοχές της και στην 
εξασφάλιση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες.



Στον Τριτογενή Τομέα προωθούνται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι εμπορευματικές 
και μεταφορικές υπηρεσίες, η υγεία, η εκπαίδευση και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
κλάδοι οι οποίοι προβλέπεται να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και τη 
δημιουργία των ανάλογων υποστηρικτικών υποδομών. Το πιο πάνω πλέγμα επιλογών 
εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους στόχους και ανάλογες παρεμβάσεις, οι οποίες συγκροτούν 
το ΠΕΠ Ηπείρου 2000 -  2006 συνολικού προϋπολογισμού 200 δις δρχ. και υπακούουν στη 
λογική των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο προϋπολογισμός 
αυτός είναι κατά 104 % αυξημένος σε σχέση με το Β’ ΚΠΣ ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι η κατά 
κεφαλήν ενίσχυση στην περιφέρεια (93 % έναντι του Β’ ΚΠΣ) ειδικότερα για την επόμενη 
περίοδο προγραμμάτων.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν τους 
γενικούς αναπτυξιακούς στόχους περιέχονται στις εξής προτεραιότητες:

I. Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών και Ανάδειξη της 
περιφέρειας ως «Δυτικής Π ύλης» της Β. Ελλάδας.
Θα διατεθούν 52 δις δρχ. με έμφαση σε:
ν' Υποδομές των μεταφορών, με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, το Δυτικό Άξονα, το 

αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, τη ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
αποτελούν τη βασική δέσμη των μεγάλων έργων που θα ολοκληρωθούν στην Ήπειρο, 

ν' Υποδομές για τις επιχειρήσεις

II. Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως Περιφερειακού -  Διακρατικού πόλου
Θα διατεθούν 18 δις δρχ. με έμφαση σε: 
ν' Αστικές υποδομές 
ν' Περιβάλλον,
V Υγεία
ν' Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ν' Ερευνα και την τεχνολογία 
ν' Πολιτισμό.

III. Προτεραιότητα ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος του ορεινού χώρου

Θα διατεθούν 31 δις δρχ. και το κύριο βάρος δίδεται σε: 
ν' υποδομές των μεταφορών
ν' ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών (παιδεία, υγεία, πρόνοια), 
ν' περιβάλλον, 
ν' πολιτισμό.
ν' ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη
ν' ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου 
ν' συμπληρωματικές υποδομές του πρωτογενή τομέα,
ν' ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

IV. Ανάπτυξη των πεδινών και παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας

Θα διατεθούν 82 δις δρχ. με κύρια έμφαση: 
ν' στις υποδομές των μεταφορών,
ν' στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών (παιδεία, υγεία, πρόνοια), 
ν' στο περιβάλλον, 
ν' στον πολιτισμό,
ν' στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου



Σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση διατίθενται 
14,8 δις δρχ.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ον αιώνα

ν' Ολοκληρώνεται και δίνεται στην κυκλοφορία το σύνολο τΐ]ς Εγνατίας Οδού
Η Εγνατία Οδός ενώνει την Ήπειρο με την Βόρεια Ελλάδα και τα διευρωπαϊκά μεταφορικά 
δίκτυα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
Σε συνδυασμό με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και τον Δυτικό Αξονα, την Γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου και τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθήνας, η Εγνατία Οδός αίρει οριστικά την 
απομόνωση της Ηπείρου και την καθιστά πύλη της Ελλάδας προς την Δυτική και Κεντρική 
Ευρώπη και προς την Δυτική Βαλκανική.
Η Εγνατία οδός δεν είναι απλώς ένας μεγάλος οδικός άξονας. Για τη Δυτική Μακεδονία και 
τις άλλες Περιφέρειες του Βόρειο-Ελλαδικού χώρου, η Εγνατία οδός διαμορφώνει ένα 
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης «την Εγνατία Ανάπτυξη» που σημαίνει ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

<λ Κατασκευάζεται ο Δ υ τικός Ά ςο νπς
Εργο πνοής για την Περιφέρεια της Ηπείρου που ολοκληρώνει το δίκτυο των συνδέσεων της 
Περιφέρειας

ν  Ολοκληρώνεται το διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο
Μεγάλα έργα στους άξονες του εθνικού οδικού δικτύου (Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα- 
Μέτσοβο. Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα. Πρέβεζα-Φιλιππιάδα, Αρτα-Καρδίτσα κλπ.) και έργα 
βελτίωσης του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.000 χλμ., ενισχύουν την 
εμπορική και επιχειρηματικοί δραστηριότητα, στηρίζουν την γεωργία και την κτηνοτροφία 
και ενισχύουν τον τουρισμό σε όλη την έκταση της Ηπείρου.

'ά Χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας 
Αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα της θέσης της Ηπείρου σε συνδυασμό με τα μεγάλα 
έργα μεταφορών για την ίδρυση και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
Συνεχίζεται η παραγωγική ανασυγκρότηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 
Κατασκευάζονται αρδευτικά έργα και άλλες υποδομές του πρωτογενούς τομέα και ενισχύεται 
η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και η παραγωγή 
αγροτοδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και εισοδηματικής απόδοσης. 
Χρηματοδοτούνται έργα τουρισμού και πολισμού
Το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστικοί κληρονομιά της Ηπείρου αναδεικνύονται και 
στηρίζουν την ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.

λ  Ολοκληρώνονται οι δημόσιες υποδομές για τ?/ν υγεία

^ Οι υποδομές για την εκπαίδευση ολοκληρώνονται και τα σχολεία αποκτούν σύγχρονο  
εξοπλισμό

Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) αποκτούν 
σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας.



Η πληροφορική μπαίνει σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
δημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.

ν' Αναπτύσσονται οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Η πείρου  
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό προωθείται η οικονομική ανάπτυξη και η 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους ορεινούς όγκους.
Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο, οι υδρεύσεις και οι αποχετεύσεις, προστατεύεται το φυσικό 
περιβάλλον, αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά και αξιοποιούνται οι τοπικοί πόροι σε 
κάθε Δήμο και περιοχή.
Ενισχύονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου με νέα τμήματα και υποδομές 
Στηρίζεται η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας στις 
επιχειρήσεις της Ηπείρου και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους

λ  Η  πόλη των Ιωαννίνων αναδεικνύεται ω ς περιφερειακό -  διακρατικό κέντρο  
πολιτισμού, υπηρεσιών και επιχειρηματικής ανάπτυξης

ν' Αναβαθμίζονται τα επαγγελματικά προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού της 
Π εριφέρειας και προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους 

Καταρτίζονται 10.000 άνεργοι σε ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την 
ζήτηση της αγοράς εργασίας.
Χρηματοδοτείται η κατάρτιση 5.000 αγροτών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις της 
Ηπείρου.
Εφαρμόζονται προγράμιιατα απασχόλησης και προώθησης στην αγορά εργασίας 
για τους ανέργους
Χρηματοδοτείται η απασχόληση των ανέργων στους τομείς υγείας -  πρόνοιας, πολιτισμού, 
περιβάλλοντος και τουρισμού.
Δίνεται προτεραιότητα στους νέους, στις γυναίκες, στους μακροχρόνιους ανέργους και στις 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Οι δ ια σ φ α λ ισ μ ένο ι για την Π ερ ιφ έρ εια  π ό ρ ο ι, π ρ ο έρ χο ντα ι α π ό  το  Π Ε Π  κ α ι α π ό  
ούλα  Ε θ νικ ά  Π ρ ογρ ά μ μ α τ, θα εξ ε ιδ ικ ευ θ ο ύ ν  π ερ α ιτέρ ω  σε σ υ γκ εκ ρ ιμ ένα  έργα , 
δ ρ ά σ εις  κα ι ό ρ α σ τΐ]ρ ιότη τες , που δεν  έχ ο υ ν  α κ ό μ α  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώ στε να όημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν α φ ' ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Η

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ηταν γνωστό ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιμετώπιζε προβλήματα στον αγροτικό τομέα, 
προβλήματα γεωγραφικής απομόνωσης στη Δυτική Θεσσαλία και τις ορεινές περιοχές, τάσεις 
απιοβιομηχάνισης με το κλείσιμο μεγάλων επιχειρήσεων στο Βόλο και την Λάρισα καθώς και 
σημαντικές ελλείψεις στα δίκτυα υποδομών.

Η Θεσσαλία με τις τεράστιες δυνατότητες και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, όφειλε να κάνει 
το μεγάλο άλμα, να αποκτήσει πιο σύγχρονες υποδομές, να βελτιώσει την ποιότητα και 
ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών τομέων, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, για να θωρακιστεί ακόμα πιο αποτελεσματικά απέναντι στην ανεργία, 
τη συρρίκνωση του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης.

Τα τε/χυταια χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Σίγουρα, 
πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, ωστόσο, απ'άκρη σ'άκρη σε ολόκληρη την Περιφέρεια μια 
πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το μήνυμα ότι πραγματικά κάτι άλλαξε.

Με όπλα το Β' ΚΓ1Σ και το Περιφερειακό Πρόγραμμα η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα 
πρόγραμμα έργων και δράσεων σε ο/.οκ/.ηρη τη Θεσσαλία.

Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνο/.ικά υπερβαίνουν τα 780 δις δρχ., διατέθηκαν την περίοδο 
¡gQ4-W στους νομούς Καρδίτσα.. Λαρισας. Μαγνησίας και Τρικάλων.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας για την περίοδο 1994-99 προσδιορίστηκε κυρίως με 
βάση την σημασία και το μέγεθος που έχει ο αγροτικός τομέας για την Περιφέρεια, τις τάσεις 
αποβιομηχάνισης και την γεωγραφικής της θέση σε σχέση με τα μεγάλα Εθνικά και Διευρωπαικά 
Δίκτυα .

Ανάπτυξη τώρα



Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Θεσσαλία; στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος είναι τα παρακάτω:

I. Αγροτική Ανάπτυξη

Διατέθηκαν συνολικά 40.5 όις όρχ. για :
> Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα όπως η σήραγγα Λεονταρίου (7.5 δις δρχ.), το 

αρδευτικό σύστημα Ράξας (1.2 δις δρχ.), αρδευτικό σύστημα Μοσχάτου-Ξηρονερίου (10.7 
δις δρχ.), φράγμα Παναγιώτικου (1.5 δις δρχ.). φράγμα Αγιονερίου, Λιβαδιού και 
λιμνοδεξαμενές Ν. Λάρισας (5.5 δις δρχ.) και 52 αρδευτικά έργα νομαρχιακού χαρακτήρα 
προϋπολογισμού 9.4 όις δρχ.

> Μετεγκαταστάσεις πτηνοτροφικων και κτηνοτροφικών μονάδων (1.3 δις δρχ.)
> Εφαρμογές ήπιω\· μορφών ενέργειας (όπως κατασκευή 60 θερμοκηπίων προϋπολογισμού 0.9 

δις δρχ).
σ  Επενδύσεις στους τομείς τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων ποιότητας.
> Υποδομές υποστήριξης της γεωργίας και αλιείας.
λ- Υποδομές αγροτικής τουριστικής ανάπτυξης (όπως βελτιώσεις και κατασκευές 45 οδικών 

δικτύων ορεινών και νησιωτικών περιοχών προϋπολογισμού 7.6 δις δρχ.).
> Ενίσχυση παραδοσιακών και οικολογικών προϊόντων (0.5 δις δρχ.).

II. Μεταφορές

Διατέθηκαν συνο/.ικά 45 όις για
λ' Εργα εθνικής οδού Λαρισας-Κοζάνης. Καρδίτσας-Καρπενησίου. Καρδίτσας-Αρτας. 

Λάρισας-Τρικάλων. Λάρισας-Καρδίτσας. Λάρισας-Φαρσάλων.
> Εργα εθνικής οδού Βόλου-.Χάρισας.

Περιφερειακός Δακτύλιος Τρικάλων
σ  ΠαρακΌμνι/η Βόλου και είσοδος απο Μικροθήβες.

Βελτίωση οδού στη γέφυρα Κουκουράβα-Χρυσομηλιά (Λιβαδιά Περτουλίου)
> Βελτίωση οδικού δικτύου ΓΙηλιου
> Οδικό κυκ/.ωμα λίμνης ΓΙ/.αστηρα καθώς και 130 έργα στο επαρχιακό και διακοινοτικό 

δίκτυο.

III. Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δ ια τ έθ η κ α ν  σ υ ν ο λ ικ ά  2 7  ό ις  για  :
r  Εργα υποδομής ΓΌμιας εκπαίδευσης όπως: Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2.9 δις 

δρχ.). Σχολή Γεωπονία; (2.6 δις δρχ ). εξοπλισμός σχολών Πανεπιστημίου (1.7 δις δρχ.). 
υποδομή των ΤΕ1 Λαρισα; και εξοπ/.ισμός τους (1.2 δις δρχ.) κλπ.

> Υλοποίηση 500 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 10.000 άτομα, και 
προγραμμάτων κατα του αποκλεισμού υπό την αγορά εργασίας για 1.500 άτομα.

r  Κατασκευή 387 σχολικών αιθουσών, από τις οποίες 300 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

IV. Υγεία-Πρόνοια

Δ ια τ έθ η κ α ν  σ υ ν ο λ ικ ά  7 ό ις  για  :
r- Κατασκευή νέας πτέρυγας και αύξηση δυναμικότητας, κατά 325 κλίνες, στο Νοσοκομείο 

Τρικάλων (5 δις δρχ.).



λ- Προμήθεω και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (0,5
όις δρχ.).

V. Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

Δ ια τ έθ η κ α ν  σ υ νο λ ικ ά  25 ό ις  γ ια  :
λ  Χρηματοδότηση 64 ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, στα πλαίσια του ανατπυςιακού

νόμου 1 892/00 (15.5 δις δρχ.).
> Βιολογικός καθαρισμός της Β.Ι.Π.Ε. λάρισας (0.5 δις δρχ.).
> Στήριξη 63 τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (3 δις δρχ.). 
r- Προβολή -προώθηση προϊόντων Θεσσαλίας (0.33 δις δρχ.).

VI. Περιβάλλον

Δ ια τ έθ η κ α ν  σ υ νο λ ικ ά  1 7 ό ις  για  :
'κ Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. πόλης Βόλου (0.8 δις δρχ.)
> Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ευρύτερης περιοχής Λάρισας (1.5 δις δρχ.)
λ· Κατασκευή 2~2 χλμ. δικτύων αγωγών Υδρευσης και Αποχέτευσης σε αστικά κέντρα και 

αγροτικές περιοχές, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

VII. Τουρισμός / Πολιτισμός

Δ ια τ έθ η κ α ν  σ υ νο λ ικ ά  IN ό ις  για  :
r  Ανάπλαση - αξιοποίηση ιστορικού κέντρου Λάρισας (1.7 δις δρχ). 
r  Λαογραυικο Μουσείο Λάρισας (0.5 δις δρχ).
'r Εργα ανάδειξης αρχαίων και βυζαντινών μνημείων (1.8 δις δρχ). 
r  Συνεδριακο Κέντρο Βόλου ( 1.3 δις δρχ). 
r  Μουσείο Καρδίτσας (0.5 δις δρχ)

Αναδειςη Βυξαντινου Κάστρου Φαναριού (0.3 δις δρχ).
<· Μετέωρα (0.4 δις δρχ.)
r  Τουριστική προβολή της Θεσσαλίας (0.6 δις δρχ.)



Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Οι προτεραιότητες, οι παρεμβάσεις και οι πόροι της περιόδου 2000-2006 περιλαμβάνονται ήδη 
στα διάφορα προγράμματα, έχουν ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για
ορισμένα αρχίζει η υλοποίησή τους μέσα στο 2000.
Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος να 
αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή θα 
είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον πόροι 
9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το ζωντάνεμα 
της υπαίθρου.
Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για την 
ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του Περιβάλλοντος 
και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της Παραγωγικής και της 
Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής 
ταυτότητά; της. νια την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΥΞΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ %

1994-1999 2000-2006
156 δισ. όρχ. 260 δισ. όρχ. 67%

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος της Θεσσαλίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας με έμφαση στην ποιότητα, την αειφορία. την ενδοπεριφερειακή και κοινωνική 
συνοχή, με την αύξηση της απασχόλησης και την επίτευξη υψηλού επιπέδου κατάρτιση.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετησουν τον στόχο 
αυτό περιέχονται στις παρακατω προτεραιότητες:

I. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας στον αγροτικό τομέα 
(50 όις όρχ.)

Ο αγροτικός τομέας θα παρυμεινει βασική προτεραιότητα στη διάρκεια του Προγράμματος 
με έμφαση :
♦ Στον οργανωτικό και παραγωγικό εκσυγχρονισμό του τομέα
♦ Στην προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου
♦ Στη βελτίωση της ποιότητα; του παραγόμενου προϊόντος και στην προσαρμογή του στις 

απαιτήσεις των αγορών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
♦ Στην προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων πόρων που απειλούνται και ιδιαίτερα 

των υδάτινων πόρων.

Οι δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας στον αγροτικό τομέα 
περιλαμβάνουν κυρίως:
♦ Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της υπαίθρου



• Εκσυγχρονισμό θεσμών και υποδομών αγροτικού τομέα
• Εμπλουτισμό υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων
• Εργα και δράσεις προστασίας και αξιοποίησης φυσικού περιβάλλοντος
• Αλιευτικά καταφύγια και ενέργειες ανάδειξης αλιευτικού τομέα

II. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ρόλου της
αστικοβιομηχανικής συγκέντρωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα 
(176,7 όις όρχ.)

Η κομβική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί ισχυρό παράγοντα 
προώθησης αστικοβιομηχανικής συγκέντρωσης που διαχέεται σε ολόκληρη την Περιφέρεια 
δημιουργώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
παραγωγικοόν τομέων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση αυτού του ρόλου και η διάχυση των πλεονεκτημάτων 
και επιπτώσεων σε ολη την Περιφέρεια και στα παραγωγικά συστήματά της και ιδιαίτερα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από τομεακές παρεμβάσεις σε καίριους τομείς προτεραιότητας, 
όπως: τα δίκτυα μεταφορών, το περιβάλλον, την κατάρτιση, την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την ερευνά και τις νέες τεχνολογίες καιτις κοινωνικές υποδομές.

Οι ειδικότερες παρεμβάσεις αφορούν:
> Δίκτυα μεταφορών (Ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων μεταφορών που θα συμβάλουν στην 

αξιοποίηση της θέσης της και θα στηρίζουν το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας)
^ Υποδομές συνδυασμένων μεταφορών και εμπορίου 

Υποδομές '»'γειας και Πρόνοιας 
ζ' Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης
^ Πολεοόομικες παρεμβυσεις και έργα ανάδειξης και αξιοποίησης μνημείων ιστορικών 

κέντρων, τουριστικών πόρων και περιοχών.
^ Υδρεύσεις, συστήματα Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
^ Υποδομές παραγωγικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων, μηχανισμοί υποστήριξης και 

δικτύωσης επιχειρήσεων, ιδιωτικές επενδύσεις, καινοτόμες ενέργειες βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των απολυόμενων και των ανέργων σε θύλακες υψηλής 
ανεργίας
Στήριξή της Λειτουργίας των δομών υποδομών εξυπηρέτησης πληθυσμιακών μονάδων που 
χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας
Προώθηση της απασχόλησης στον τομέα του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος και στον 
ευρύτερο κοινωνικό τομέα

III. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη ορεινών και νησιωτικών περιοχών της 
Περιφέρειας ( 34 όις όρχ.)

Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής είναι:
Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής κυι του εισοδήματος των κατοίκων 

*  Η αναχαίτιση της εσωτερικής μετανάστευσης



> Η ήπια αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, φυσικού, πολιτιστικού, ιστορικού και ανθρώπινου 
με την ανάληψη τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών

> Η προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων φυσικών πόρων

> Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, τομεακές και γεωγραφικές, αφορούν:
> Μετασχηματισμό αγροτικής δραστηριότητας
> Εκτατική Ανάπτυξη ήπιων μορφών τυρισμού
> Στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας μικρής κλίμακας
> Συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης
> Βελτίωση προσβασιμότητας στα ορεινά κέντρα

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

>  Η σύνδεση με τα ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και η άρση της απομόνωσης της Δυτ. 
Θεσσαλίας γίνεται πραγματικότητα. Η Θεσσαλία αναόεικνύεται σε ένα "κόμβο 
δικτύων" συνδυασμένων μεταφορών.
• Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 θα συνδέσει τη 

Θεσσαλία με την Εγνατια και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (και μέσω αυτού με το δυτικό 
ευρωπαϊκό χώρο), δημιουργεί τις προϋποθέσεις επιτάχυνσης των αναπτυξιακών 
διαδικασιών, συμβάλει στην άρση της απομόνωσης της Δυτ. Θεσσαλίας και μπορεί να 
στηρίξει μεγάλο φασμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Η ολοκλήρωση της εθνικής οδού ΠΑΘΕ στο τμήμα των Τεμπών συμβάλλει στην 

σύνδεση με την Β. Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες.
• Τα έργα υποδομής στο λιμάνι του Βόλου το αναδεικνύουν σε Πύλη προς τις 

I Ιαρευξείνιες χώρες και τις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου.

 ̂ Το σιδηροδρομικό μας δίκτυο θα είναι ασφαλές και σύγχρονο.
1) \ Ικεκτροκινηση της γραμμής Θεσσαλονίκης - Αάρισας - Αθήνας, η ολοκλήρωση της 
μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλων-Καλαμπάκας, η κατασκευή ανισόπεδων 
κόμβων και ο εκσυγχρονισμος των σταθμών συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του δικτύου 
και αναδεικνύουν το σιδηρόδρομο σε μοχλό ενίσχυσης των εμπορευματικών μεταφορών της 
οικονομίας.

>  Ολοκληρώνεται το διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο και οι 
παρακάμψεις των πόλεων.

Μεγάλα έργα όπως η Ε Ο. Ααρισας - Τρικάλων. Ε.Ο. Αάρισας - Καρδίτσας . Ε.Ο. 
Αάρισας - Κοξάνης. Ε.Ο. Τρικάλων - Αρτας. Ε.Ο. Καρδίτσας - Αρτας. Ε.Ο. Καρδίτσας - 
Καρπενησιού, παρακάμψεις των πόλεων (Βόλος. Αάρισα, Τρίκαλα. Καρδίτσα), ενισχύουν την 
εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό και δίνουν 
ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού.

> Οι μεγάλες επιχειρηματικές υποδομές στηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΙΩ Ν ΙΩ Ν  Ν Η Σ Ω Ν



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Είναι γνωστό, ότι τα Ιόνια Νησιά αποτελούν μία σχετικά μικρή, νησιωτική και ταυτόχρονα, 
ακριτική Περιφέρεια. Συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, δεν εμφανίζουν εντυπωσιακές 
διαφορές στους δείκτες ευημερίας. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δεικτών που εμφανίζουν οι επιμέρους Νομοί.

Με όπλα τα Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και 
δράσεων στα Ιόνια. με το οποίο αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειας και μπαίνουν οι βάσεις για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με την 
υπόλοιπη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Εθνικοί και Κοινοτικοί Πόροι που διατέθηκαν την περίοδο 1994-1999 ξεπερνούν τα 178 
δις δραχμές.

Ανάπτυξη τώρα

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 1994-1999, είχε 
ως βασικές κατευθύνσεις την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, την ενθάρρυνση 
επιλεγμένων γεωργικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κυρίως στα 
μικρά νησιά.

Οι κύριες δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι :
I. Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού
'r Συνεχιζόμενη Κατάρτιση κυρίως σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών 

υπηρεσιών, με νέες μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και αλιεία
> Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, των τοπικών MME 

στη βιοτεχνία και χειροτεχνία.
> Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης κυρίως της δευτεροβάθμιας.

II. Βασικές υποδομές
> Επιλεγμένες παρεμβάσεις στις βασικές υποδομές και στη βελτίωση των μεταφορών στα 

μικρά νησιά, για την καλύτερη επικοινωνία των περιοχών αυτών με τους τέσσερις νομούς 
της Περιφέρειας.

III. Παραγωγικοί τομείς
>  Ενίσχυση αγροτικής οδοποιίας, υποδομών αλιείας, δασικών και αλιευτικών έργων. Επίσης 

ενίσχυση της κτηνοτροφίας με την κατασκευή κτηνιατρικού εργαστηρίου.
> Δημιουργία πολυδύναμου κέντρου υποστήριξης των MME και των χειροτεχνικών

μονάδων.



> Ενίσχυση κλασικών υποδομών, αποκατάσταση περιβάλλοντος, κυρίως στις περιοχές όπου 
υπάρχει υπερσυγκέντρωση. υποδομές για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
καθώς και έργα αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.

IV. Βελτίωση της ποιότητας ζωής
> Βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανεγέρσεις νέων νοσοκομείων, κέντρων υγείας και αγροτικών 

ιατρείων, καθώς και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
> Έργα αναπλάσεων, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, κάστρων και αποκατάστασης 

μνημείων.
> Έργα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (λιμνοδεξαμενές. 

υδροδοτήσεις) καθώς και βιολογικοί καθαρισμοί, αποχετεύσεις, δασικά έργα κλπ. για τη 
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τουε Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητας της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
1994-1999
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2000-2006
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71 δισ. δρχ. 110 δισ. δρχ. 55%

Στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας για την Προγραμματική περίοδο 2000 -  
2006 είναι η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας με έμφαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη συνοχή του νησιωτικού χώρου.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το γενικό 
αυτό αναπτυξιακό στόχο περιέχονται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες :

I. Ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών 32 δις
Πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεϊ :
> Η ενίσχυση των κλασσικών υποδομών των μεταφορών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού και ειδικότερα του θεματικού τουρισμού και για τη βελτίωση των 
Τουριστικών MME.



> Η βελτίωση και οργάνωση των υφιστάμενων τουριστικών περιοχών παράκτιων και της 
ενδοχώρας, και η ανάδειξη των πρωτευουσών των Νομών της Περιφέρειας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

II. Προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος 4,4 δις
Ειδικότερα :
> Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και 

παρεμβάσεις διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
> Υποδομές αποχέτευσης, καθώς και εγκαταστάσεις Βιολογικών καθαρισμών.

III. Άρση της απομόνωσης και ενίσχυσης των υποδομών της Περιφέρειας 53,8 δις
Ειδικότερα :
>  Δράσεις στις υποδομές μεταφορών, χερσαίων, θαλάσσιων, αερομεταφορών.
> Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης.
> Δράσεις παροχής ολοκληρωμένων συστημάτων αγροτικής ανάπτυξης με διαφοροποίηση 

και οργάνωση του τελικού προϊόντος.
> Βιοκαλλιέργεια και ενίσχυση τοπικών προϊόντων.

IV7. Ανθρώπινο δυναμικό 10,7 δις
Ειδικότερα :
> Δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης κυρίως σε σχέση με τη βελτίωση των τουριστικών 

υπηρεσιών, με την εισαγωγή στη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής κλπ.,
> Εμφαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στις νέες μεθόδους παραγωγής στη 

γεωργία και την αλιεία προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο παραγωγής των τοπικών
προϊόντων.

V. Προστασία και ανάπτυξη των Μικρών Νησιών 7,7 δις
Πιο συγκεκριμένα Οα επιδιωχΟεί:
> Η προστασία και ανάπτυξη των Μικρών Νησιών με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

ανάπτυξης.

Οι διασφαλισμένοι για την περιφέρεια Ιονϊων Νησιών πόροη που προέρχονται από το ΠΕΠ και από 
άλλα Εθνικά Προγράμματα. 0α εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια με τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις διαδικασίες 
του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που εξυπηρετούν και υλοποιούν 
αφενός τους εξειδικευμένους στόχους της περιφέρειας και αφ’ ετέρου τις Εθνικές Πολιτικές και 
Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

<λ A/J-άζει η όψη των Λιμανιώ ν στα Ιόνια.
Εργα αναβάθμισης του Λιμένα Ζακύνθου αλλά και έργα σε μεγάλο αριθμό μικρότερων 
λιμανιών στη Λευκάδα δημιουργούν ένα θαλάσσιο συγκοινωνιακό δίκτυο αντάξιο των 
αναγκών των νησιών του Ιονίου.
Ανοίγει ο Δίαυλος της Λευκάδας διευκολύνοντας την διέλευση των σκαφών προς το 
νότιο Ιόνιο.

'λ Α νοίγουν νέοι δρόμοι σε όλο το Ιόνιο
> Ολοκληρώνεται η Εθνική οδός Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας με το τμήμα 

Πλατυτερα-Ποταμός και τον Συνδετήριο του Συνεδριακού Κέντρου. 
y  Ανακατασκευάζεται η οδός Εθνικής Αντιστάσεως στο Νέο Λιμάνι Κέρκυρας.

τ



> Κατασκευάζεται ο Περιφερειακός δρόμος Αργοστολιού και ο Περιφερειακός δρόμος 
Πόρου Κεφαλονιάς.

Ζ Ενισχύεται η εκπαιδευτική υποδομή
Κατασκευάζονται νέα σχολικά συγκροτήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις 
πόλεις και την Περιφέρεια, ενώ μεγάλος αριθμός νέων αιθουσών προστίθεται στα 
υπάρχοντα και λειτουργούντα σχολεία.

'λ Ενδυναμώνεται το Ιόνιο Πανεπιστι}μιο
Μεγάλες χρηματοδοτήσεις δίνονται για τη στήριξη και τη δημιουργία κτιριακής 
υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι ανάγκες του ανακουφίζονται με την ολοκλήρωσή 
της Ιονίου Ακαδημίας και την αναπαλαίωση του Αγγλικού Νοσοκομείου στο Παλαιό 
Φρούριο της Κέρκυρας που θα αποδοθεί στη χρήση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

'λ Π ροωθούνται προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας. Καταρτίζονται χ ιλιάδες  
άνεργοι
Και στο νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαμορφώνονται προγράμματα 
κατάρτισης για μεγάλο αριθμό ανέργων και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, που 
σχετίζονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ενώ βαρύτητα δίνεται στην επιμόρφωση 
και κατάρτιση νέων αγροτών.
Επίσης προωθούνται προγράμματα απασχόλησης στους τομείς των τουριστικών 
υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, νέων καλλιεργειών, της κοινωνίας της 
πληροφορίας, προώθησης πολιτιστικών αγαθών, κλπ.

Ζ Αναπτύσσονται τα μικρά νησιά ιης Π εριφέρειας
Η προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη από το προηγούμενο ΠΕΠ συνεχίζεται και στο νέο και 
μάλιστα με πιο ολοκληρωμένη μορφή. Η ενίσχυση των υποδομών και της ανάπτυξης 
των πολλών Μικρών νησιών του Ιονίου επιτυγχάνεται με την χρηματοδότηση των έργων 
οδοποιίας , των λιμανιών , ύδρευσης, υγείας, κ.ά.

'λ Ν έες τουριστικές υποδομές προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό
Η έμφαση δίνεται στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα των τουριστών. Συγκριτικό 
πλεονέκτημα ο θαλάσσιος τουρισμός στα Ιόνια. Πόλο έλξης σκαφών και ποιοτικού 
τουρισμού θα αποτελόσουν η Μαρίνα της Λευκάδας που έχει ήδη ξεκινήσει, το 
Τουριστικό αγκυροβόλιο (μικρή Μαρίνα) στη Βασιλική Λευκάδας, το Λιμάνι 
Τουριστικών σκαφών Μπενιτσών στην Κέρκυρα.

Ζ Π ροτεραιότΐ]τα στην ύδρευση
Χρόνιο πρόβλημα όλων των Ιόντων νησιών, το υδρευτικό βρίσκει τη λύση του μέσα στην 
πρώτη δεκαετία του 2000. Δίνεται οριστική λύση στο υδρευτικό πρόβλημα όλου του 
Νομού Κέρκυρας με την κατασκευή φραγμάτων και εργοστασίων αφαλάτωσης. 
Αντικαθίσταται το δίκτυο ύδρευσης της Ζακύνθου ενώ υδρευτικό δίκτυα επεκτείνονται 
σε πολλές περιοχές της Κεφαλονιάς.

Ζ Το Π εριβάλλον προστατεύεται και αναδεικνύεται
Το μοναδικό περιβάλλον, χερσαίο και θαλάσσιο, στα νησιά του Ιονίου αναδεικνύεται και 
προστατεύεται με την συνέχιση κατασκευής Βιολογικών σταθμών όπως στη Βασιλική 
της Λευκάδας, στο Νυδρί Λευκάδας, το αποχετευτικό δίκτυο σύνδεσης με το Σταθμό 
Βοθρολυμάτων Βόρειας Κέρκυρας , Αποχέτευση Δήμου Παλαιοκαστριτών και Δήμου 
Λευκιμμαίων Κέρκυρας, παραλιακής ζώνης Υψου Κέρκυρας, αντιπλημμυρικά έργα 
στην πόλη της Κέρκυρας.

Ζ Η  πολιτιστική κλ.ηρονομιά σε πρώτο πλ,άνο



Πλούσια η πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης για τα 
Ιόνια νησιά. Μνημεία, κάστρα, Μουσεία, ιστορικά κτίρια αναδεικνύονταε υποδομές 
πολιτισμού δημιουργούνται όπως το Θέατρο της Λευκάδας, η αναστήλωση του κτιρίου 
Κογεβίνα στη Λευκίμμη Κέρκυρας, παρεμβάσεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 
Κέρκυρας, στο Μουσείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς, αλλά και προστασία και ανάδειξη του 
Κάστρου Ζακύνθου. Φρουρίου Κασσιώπης

Ζ Ο πρω τογενής τομέας αντίβαρο στον Τουρισμό
Η ανάγκη να αναδειχθεί ο πρωτογενής τομέας στο αντίβαρο της μονοκαλλιέργειας του 
Τουρισμού εξυπηρετείται με τον ορθολογικό προγραμματισμό της αναδιάρθρωσης του 
Κερκυραικού ελαιώνα, την άρδευση και αποστράγγιση του Λιβαδιού Ρόπα Κέρκυρας, με 
την προώθηση έργων υποδομής στις λιμνοθάλασσες Κορισσίων Κέρκυρας, αξιοποίηση 
της Λιμνοθάλασσας Λευκάδας (ιχθυοτροφεία) και την κατασκευή αλιευτικών 
καταφυγίων Τραγακίου και Μέσου Γερακαρίου Ζακύνθου.

Ζ Εκσυγχρονίζονται οι υποδομές Υγείας και Π ρόνοιας
Επεκτείνεται το Νοσοκομείο Ζακύνθου ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο Νομό.
Προγραμματίζεται η αναπαλαίωση και εκσυγχρονισμός του Γηροκομείου της Κέρκυρας. 
Κατασκευάζεται νέος Παιδικός σταθμός στο Αγιο Ματθαίο Κέρκυρας.

Οι διασφα/ασμέ\’οι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα 
Εθνικά Π ρογράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστΐ]ριότιιτες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν α φ ' ενός τους εξειδικενμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
Δ Υ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Λ \  / “ Τ  ί I ί  · λ  Λ  Α  Α  Α  Τ*Δ τ  ι ιΚ π λ  ε Λ Λ Α Δ Α λ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και ιδιαίτερα ο Ν. Αχαϊας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή 
της Πάτρας, είχε αναπτύξει στο παρελθόν σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
στους παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, χαρτοποιία, τρόφιμα- ποτά κ.λ.π.).

Όμως, μετά από μια σειρά αρνητικών παραγόντων και συγκυριών που έπληξαν την περιφέρεια, 
εκδηλώθηκε οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα σημαντικές βιομηχανικές μονάδες της περιοχής 
να παύσουν ή να αναστείλουν τη λειτουργία τους, συμπαρασύροντας, αφενός σε αδράνεια 
μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και δημιουργώντας αφετέρου, έναν από τους 
πιο ‘’σκληρούς” θύλακες ανεργίας στη χώρα.

Παράλληλα, η περιφέρεια αντιμετώπιζε φαινόμενα συρρίκνωσης του πληθυσμού στις ορεινές 
περιοχές, ενώ παρουσιάζονταν αδύναμη να συγκρατήσει τμήμα του διερχόμενου τουρισμού.

Ήταν γνωστό επομένως, ότι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος έπρεπε να αποκτήσει 
σύγχρονες υποδομές ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγικές επενδύσεις. Παράλληλα να 
θωρακισθεί αποτελεσματικά απέναντι στην ανεργία, τη συρρίκνωση του πληθυσμού, την 
περιθωριοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια, προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Σίγουρα, 
πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, ωστόσο, απ'άκρη σ'άκρη σε ολόκληρη την περιφέρεια, 
όπως και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το 
μήνυμα ότι πραγματικά κάτι άλλαξε.
Με όπλα το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε 
ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα :
Την περίοδο 94-99, διατέθηκαν στους Νομούς Αιτωλοκαρνανίας, Α χαϊας και Ηλείας, εθνικοί 
και κοινοτικοί πόροι που συνολικά, υπερβαίνουν τα 963 δισεκατομμύρια δραχμές.

Ανάπτυξη τώρα

Το πρόγραμμα για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλλάδος, αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων 
που καθορίζουν σήμερα, το αναπτυξιακό της μέλλον.

Τις νέες αυτές προκλήσεις αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πορεία ανάδειξης 
της σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική, δραστήρια Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης .



Το αναπτυξιακό πρόγραμμα 1994-1999. αλλά και το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, για την 
περίοδο 2000-20006. προσφέρουν μία ευκαιρία για την πραγματοποίηση αυτού του φιλόδοξου, 
αλλά τόσο αναγκαίου στόχου.

Στην Περιφέρεια κατά την προγραμματική περίοδο 1994-1999 υλοποιείται ένα τεράστιο 
επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αναβαθμίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητές της. Η συνολική 
δαπά\η των υλοποιούμενων επενδυτικών προγραμμάτων ξεπερνά τα 963 δις δρχ.

Όπως προαναφέρθηκε, το μέγεθος του Προγράμματος είναι πρωτόγνωρο. Το ύψος των 
αντίστοιχων επενδύσεων κατά την προηγούμενη εξαετία '88-'93 ήταν κατά οκτώ φορές 
μικρότερο, και δεν ξεπερνούσε τα 1 13 δις δρχ. .Δεν είναι όμως μόνο η πολύ μεγάλη κλίμακα που 
χαρακτηρίζει το πρόγραμμα της τρέχουσας εξαετίας.

Είναι ο αναδιαρθρωτικός του χαρακτήρας, υπό την έννοια ότι υλοποιείται ένα πλέγμα 
παρεμβάσεων που αλληλοσυμπληρώνονται και συντείνουν προς μια κατεύθυνση μιας βιώσιμης, 
αλλά και ανταγωνιστικής ανάπτυξης.

Τα έργα υποδομών, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια στο Πλαίσιο του Β ' Κ.Π.Σ. είναι:

/. Υποδομές οδικών δικτύων
Διατίθενται συνολικά 432,4 δις δρχ. σε έργα όπως:
> Η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Το έργο σήμερα υλοποιείται αποκαθιστώντας συμβολικά και 

ουσιαστικά την ενότητα της Δυτικής Ελλάδος.
> Η κατασκευή τμημάτων του Δυτικού Αξονα :

• Η Παράκαψη Αγρίνιου, μήκους 13 χιλ.
• Η Παράκαψη Άρτας-Φιλιππιάδας, μήκος 15 χλμ.
• Οι μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες χωροθέτησης σε όλο το μήκος του άξονα 

(Καλαμάτας-Κακαβιά)
• Η ευρεία Παράκαμψη Πατρών, που θα αποτελέσει και τμήμα της Ιονίας οδού.

λ· Έργα περιφερειακής κλίμακας, εκ των οποίων σημαντικότερα είναι η Παραϊόνια οδός από 
το Πλατυγιάλι μέχρι την Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εθνική 
οδό Πατρών-Τρίπολης, βελτίωση της επαρχιακής οδού Πούντας-Καλβρύτων και Πάτρας- 
Χαλανδρίτσας-Καλαβρύτων, η ολοκλήρωση της παράκαμψης της πόλης της Ναυπάκτου, η 
βελτίωση της Εθνικής Οδού Αρχαίας Ολυμπίας -  Βυτίνης

II. Έργα για την ύδρευση και αποχέτευση - Βιολογικοί καθαρισμοί
Διατίθενται συνολικά 159,3 δις δρχ. σε έργα όπως :
> Το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης των Πατρών,
> Τα έργα των βιολογικών καθαρισμών των Δήμων Αγρίνιου, Πύργου. Αμαλιάδας και η 

αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών Μεσολογγίου και Αιτωλικού.
> Η ύδρευσης της Πάτρας της Β1.Π6 Πατρών και των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Β.Δ. 

Αχαίας
> Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πύργου, η αποχέτευση του Αιγίου.
> Έργα ύδρευσης αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας μικρότερης κλίμακας και 

ιδιαίτερα στους νεοσύστατους Δήμους του προγράμματος «1 Καποδίστριας».



III. Έ ρ γ α  γ ια  τ η ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  σ τ ε ρ ε ώ ν  α π ο β λ ή τ ω ν

Διατίθενται συνολικά 3.6 όις όρχ σε έργα όπυκ :
> Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Πατρών
> Η κατασκευή του ΧΥΤΑ Δήμου Μεσολογγίου και το Κέντρο ανακύκλωσης στερεών 

απορριμμάτων του Δήμου Πάτρας
> Βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και προμήθεια απορριμματοφόρων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού.

IV. Έργα για τη διαχείριση και την ανάδειξη οικότοπων-βιοτόπων και φυσικού 
περιβάλλοντος

Διατίθεμαι συνολικά 4,1 δις όρχ.. σε έργα όπως :
> Η διαχείριση του βιότοπου και η βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων στην 

λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού
> Η προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Χελμού-Βουραϊκού, προστασία και 

διαχείριση της παράκτιας ζώνης του κόλπου της Κυπαρισσίας, του βιοτόπου Κοτυχίου- 
Στροφυλιάς Ν. Ηλείας, βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων της λιμνοθάλασσας 
Προκόποιυ Ν. Αχαϊας

V. Προγράμματα πολεοδομικού σχεόιασμού. Έργα υποδομών -  χωροταξικός 
σχεδιασμός

Διατίθεμαι συνολικά 11 δις δρχ. σε έργα όπως:
> Εκπόνηση Σχεδίου Χωροταξικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
> Πρόγραμμα Παραγωγικής -  Κοινωνικής ανασυγκρότησης και πολεοδομικών αναπλάσεων 

Συνοικιών του ΝΔ τμήματος του Δήμου Πατρών.
> Εκπόνηση μελετών πράξεων εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης του Δήμου Αιγίου.

VI. Έργα και παρεμβάσεις για τον τουρισμό και τον πολιτισμό
Διατίθεμαι συνολικά 10,6 δις δρχ. σε έργα όπως:
> Ανάπλαση και ανάδειξη των αρχαιολογικών πόρων της Περιφέρειας.
> Αποκατάσταση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων.
> Η κατασκευή της Μαρίνας Μεσολογγίου και της Μαρίνας Κατακόλου, η ανάπλαση 

ιστορικών κέντρων για τουριστική αξιοποίηση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η βελτίωση 
των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και η προστασία και 
αξιοποίηση του Φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού.

VII. Λιμενικά Εργα
Διατίθεμαι συνολικά 24,8 δις δρχ. σε έργα όπως :
> Η κατασκευή του νέου Λιμένα Πατρών και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος .
> Έργα επέκτασης ή και ριζικής αναβάθμισης στα λιμάνια Αιγίου. του Κατακόλου και της 

Κυλλήνης.
> Συμπληρωματικές εργασίες και παρεμβάσεις σε αλιευτικά καταφύγια και λιμάνια τοπικής 

σημασίας

VIII. Εγγειοβελτιωτικά έργα
Διατέθηκαν συνολικά 23,4 δις δρχ. σε έργα όπως :
> Φράγμα Αχυρών Ν.Αιτωλοκαρνανίας
> Κατασκευή βόρειας κύριας εισόδου Αμβρακίας
> Αρδευτικό έργα Γαλατά -Ευηνοχωρίου, αρδευτικά έργα στους ποταμούς Φοίνικα, Μεγανίτη, 

και Λάδωνα, βελτίωση αρδευτικών έργων ποταμών Αλφειού-Πηνειού Ν.Ηλείας.



IX. αναθέρμανση τωνΈργα και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και 
βιομηχανικής παραγωγής

ζωνών

Διατέθηκαν συνολικά 26.2 όις δρχ. σε έργα όπως :
> Ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων καθώς και 

χρηματοδότηση δράσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
> Δημιουργία παραλιμένιας βιομηχανικής και εμπορικής ζώνης στο Πλατυγιάλι Αστακού, 

καθώς επίσης και έργα εκσυγχρονισμού της ΒΙ.ΠΕ. Πατροόν.

X. Έργα και παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα
Διατέθηκαν συνολικά 29 δις όρχ. για:
> Αγροτική και δασική οδοποιία
> Ανάπτυξη αγροτουρισμού, η αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειες σε θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες, ο αγροτικός εξηλεκτρισμός, κλπ.

XI. Υποδομές για την εκπαίδευση
Διατέθηκαν συνολικά 83.4 δις δρχ. για :
> Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αύξηση των σχολικών 

αιθουσών σε Γυμνάσια και Λύκεια και των κτιριακών υποδομών των ΤΕΙ και ΑΕΙ
> Ανάπτυξη των υποδομών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν τα κτιριακά 

συγκροτήματα ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Πατρών.

XII. Προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση

Διατέθηκαν συνολικά 11,9 δις δρχ. για :
> Την κατάρτιση ανέργων, την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και την κατάρτιση ατόμων 

αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας. Ήδη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει 
ολοκληρωθεί η υλοποίηση 76 προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 1480 ανέργων σε 
23 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης .

ΧΙΠ. Υποδομές για την Υγεία και Πρόνοια
Διατέθηκαν συνολικά 21,3 δις δρχ. για έργα όπως :
> Η ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου και του Γενικού Νομαρχιακού 

Νοσοκομείου Πύργου
> Η κατασκευή του Κέ\πρου Αποθεραπείας Φυσικής Αγωγής Αμφιλοχίας, η βελτίωση του 

ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών, καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός του 
Νοσοκομείου Αγρίνιου.

> Η Σχόλη Κωφαλάλων Πατρών, το Νομαρχιακό Κέντρο Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στους Νομούς Αιτωλοκαρνανίας και Ηλείας, ο εκσυγχρονισμός 
του θεραπευτηρίου Αιγίου και της Μέριμνας Πατρών, η κατασκευή των Κ.Α.Π.Η. Αγρίνιου 
και Αμφιλοχίας και η κατασκευή 12 νέων παιδικών σταθμών.

XIV. Έργα -  ενέργειες οργανισμών
Διατέθηκαν συνολικά 54,6 δις δρχ. κυρίως για :
> Την ενίσχυση των υποδομών τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια και την κατασκευή 

εργατικών κατοικιών στο Αίγιο, την Πάτρα, τα Καλάβρυτα, το Αγρίνιο, τον Πύργο, τα 
Λεχαινά και την Κάτω Αχαϊα.



Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της. ώστε η νέα περίοδος να 
αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή θα 
είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον πόροι 
9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το ζωντάνεμα 
της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για την 
ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του Περιβάλλοντος 
και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της Παραγωγικής και της 
Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής 
ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1994-1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2000-2006

ΑΥΞΗΣΗ
%

125 δισ. δρχ. 220 δισ. δρχ. 76%

Η αξιοποίηση της κομβικής θέσης της περιφέρειας και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων είναι
ο κύριος Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το στόχο αυτό
περιέχονται στις παρακάτω προτεραιότητες :

I. Ενίσχυση και Αξιοποίηση της Θέσης της Περιφέρεια ως Δυτικής Πύλης της Χώρας.
57.5 δις δρχ.

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται :
> Η αξιοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής που υλοποιούνται στην Περιφέρεια (Ζεύξη Ρίου 

-  Αντιρρίου, Ιονία Οδός, νέος Λιμένας Πατρών, ΝΑ.Β1.ΠΕ. Πλατυγιαλίου κλπ.)
> Η ενίσχυση της συμβολής των αστικών κέντρων της Περιφέρειας στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, με τη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την 
προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

II. Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την Πολιτιστική και 
Τουριστική Ανάδειξη της Περιφέρειας και Ιδιαίτερα της Αρχαίας Ολυμπίας.
29.6 δις δρχ.

Ειδικότερα επιδιώκεται :
> Η βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, των περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος, η ανάδειξη, 

προβολή και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η προστασία και ανάδειξη φυσικών -  
αισθητικών πόρων, η βελτίωση ειδικών τουριστικών υποδομών, η ενίσχυση τουριστικών 
ιδιωτικών μονάδων (ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, γήπεδα γκολφ, συνεδριακών 
κέντρων κλπ.), καθώς και η ενίσχυση επενδύσεων τουριστικών MME.

III. Αναδιάρθρωση και Επέκταση της Βιομηχανικής Βάσης της Περιφέρειας για την
Αναστροφή της Αποβιομηχάνισης. 14,4 δις δρχ.



Ειδικότερα :
r  Ε\’ΐσχύσεις προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις για νέες παραγωγικές επενδύσεις και 

υπηρεσίες, δράσεις για τη βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών, τη δημιουργία ή ενίσχυση 
δομούν στήριξης MME. την αναβάθμιση της έρευνας στην Περιφέρεια και τη διασύνδεση της 
με την παραγωγική διαδικασία.

IV. Προστασία Υδάτινου Περιβάλλοντος -
Βιώσιμη Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων. 3,8 δις δρχ.

V. Μείωση Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων. 55,7 δις δρχ.

Ειδικότερα επιδιώκεται :
> Η κατασκευή έργων υποδομής και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στις μεταφορές, στην ύδρευση, στην υγεία, στην πρόνοια και στην εκπαίδευση.

VI. Προώθηση της Απασχόλησης και Εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
13,3 δις δρχ.

Ειδικότερα :
> Αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων, αγροτών και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.
> Δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας περιφερειακών δομών στήριξης και παρακολούθησης 

των ενεργειών κατάρτισης.
> Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης με την παροχή οικονομικών 

κινήτρων.
> Ανάπτυξη και ενδυνάμωση κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Λειτουργία Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΑΠΗ κλπ.)
> Προώθηση της απασχόλησης στον Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Τομέα.

VII. Αγροτική Ανάπτυξη 35,6 δις δρχ.
Ειδικότερα επιδιώκεται:
> Βελτίωση των αγροτικών και αλιευτικών υποδομών,
> Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων,
> Επενδύσεις αναδιάρθρωσης της παραγωγής και στην προώθηση οικολογικών προϊόντων 

ποιότητας.

VIII. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Ορεινές Περιοχές 7,4 δις δρχ.

Ειδικότερα :
> Δράσεις ανάπτυξης εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης και δημιουργία 

συμπληρωματικών εισοδημάτων στις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας,
> Έργα άρσης των προβλημάτων της απομόνωσης των περιοχών αυτών και έργα υποδομών 

που διασφαλίζουν ένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και 
αναψυχής των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σ’ αυτές τις περιοχές.



Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

> Δημιουργείται ο Δυτικός Άξονας της χώ ρας η Ιονία Οδός.

Ο Δυτικός Άξονας της χοόρας, η Ιονία Οδός, πρόκειται να αποτε/έσει την ραχοκοκαλιά της 
συγκοινωνιακής υποδομής της Δυτικής Ελλάδας. Θα ενώσει την Εγνατία με την Καλαμάτα μέσω 
της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Τμήματα της οδού, οι παρακάμψεις Άρτας και Αγρίνιου, 
κατασκευάζονται ήδη. Μέρος της Ιονίας Οδού είναι και η Εθ\τκή οδός Πατρών Πύργου 
προϋπολογισμού 50 δισ. δρχ. η οποία θα ανακατασκευαστεί και θα βελτιωθεί σε τετραίχνο 
αυτοκινητόδρομο.

> Κατασκευάζεται η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου.

Οι κατασκευές προχωρούν με γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα θα λειτουργήσει το 2004. Το έργο 
αυτό, όνειρο πολλών γενεών, πρόκειται να αποκαταστήσει συμβολικά και ουσιαστικά την 
ενότητα της Δυτικής Ελλάδας.

> Ολοκληρώνεται η Π αράκαμψη της Πάτρας.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο, προϋπολογισμού 70 δισ. δρχ. μετά την αντιμετώπιση των αρχικών 
δυσχερειών και προβλημάτων, βρίσκεται σε γρήγορη εξέλιξη και πρόκειται σύντομα να δοθεί 
στην κυκλοφορία. Οι συνδέσεις της παράκαμψης με το νέο λιμάνι της Πάτρας έχουν ήδη 
μελετηθεί και πρόκειται να κατασκευαστούν με πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

> Αναβαθμίζεται το διαπεριψερειακό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο.

Μεγάλα έργα όπως οι δρόμοι: Ολυμπία-Βυτίνα (Αούβρο-Αιναριά), Παράκαμψη Διακοπτού, Νέα 
Φυγαλεία-Επικούρειος Απόλλωνας, Βαρθολομιό-Λουτρά Κυλλήιης, Μακρυνείας, Βόνιτσα- 
Μύτικας-Αστακός-Πλατυγιάλι-Ε.Ο.Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αγρίνιο-Καρπενήσι και πολλοί άλλοι, 
ενισχύουν την γεωργική, εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, εξυπηρετούν τον τοπικό 
πληθυσμό και δίνουν ώθηση στον τουρισμό.

> Κατασκευάζονται νέα μεγάλα λιμάνια σε όλ.η τη Περιφέρεια.

Το νέο λιμάνι της Πάτρας θα διασφαλίσει την λειτουργία της Πάτρας ως Δυτικής Πύλης της 
Χώρας και ως κόμβου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλες οι φάσεις των λιμενικών 
έργων έχουν δημοπρατηθεί ενώ με πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα 
κατασκευαστούν οι χερσαίες εγκαταστάσεις. Κατασκευάζεται μία πλειάδα περιφερειακών 
λιμανιών με κυριότερο το νέο λιμάνι του Αιγίου.

> Οι Β ιολογικοί Καθαρισμοί, τα δίκτυα αποχέτευσης και οι ΧΥΤΑ προστατεύουν το 
περιβάλλ.ον και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζω ής των κατοίκων.

Μια πλειάδα μεγάλων έργων ολοκληρώνονται με κυριότερα τα δίκτυα αποχέτευσης και τους 
βιολογικούς καθαρισμούς της Πάτρας, του Αγρίνιου, του Μεσολογγίου, του Αιγίου, του Πύργου 
και της Αμαλιάδας. Αντίστοιχα μεσαίας κλίμακας έργα πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους



Καποδιστριακούς Δήμους της Ολυμπίας, του Βαρθολομιού. Γαστούνης. Λεχαινών. Τραγανού. 
Ανδραβίδας, Οινιάδων. Ακράτας. Αμφιλοχίας. Βόνιτσας και Ναύπακτού. Το πρόγραμμα 
κατασκευής βιολογικών καθαρισμού' και ΧΥΤΑ πρόκειται να συνεχιστεί και κατά το Τ' 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έτσι ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξυπηρετηθούν οι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες της Περιφέρειας και να διαφυλαχθούν η ιδιαίτερα σημαντικοί 
υδροβιότοποι, λίμνες και παραλίες της Περιφέρειας.

> Άφθονο και καλ.ής ποιότιμας νερό χρήσης για όλες τις πόλεις και τα χω ριά  της 
Περιφέρειας.

Τα έργα ύδρευσης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στις επενδύσεις υποδομών. Ενθαρρύνονται 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που εξασφαλίζουν ορθολογική και συνδυασμένη χρήση όλων των 
υδατικών πόρων κάθε περιοχής και τροφοδοτούν ευρύτερα οικιστικά συγκροτήματα. 
Ολοκληρώνονται οι μελέτες του φράγματος Πείρου-Παράπειρου που θα υδροδοτήσει τους 
Δήμους της Β.Δ. Αχαίας, την Πάτρα και την Βιομηχανική της περιοχή.

> Οι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται.
Ενισχύονται και βελτιώνονται οι επιχειρήσεις στην μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. 
Στηρίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας μεταξύ 
ομοειδών επιχειρήσεων. Ενισχύεται η εξωστρέφεια του επιχειρηματικού κλάδου. Οι νέες 
τεχνολογίες και η καινοτομία ενσωματώνονται στην παραγωγή. Η συνεχής βελτίωση της 
πρότυπης βιομηχανικής Περιοχής της Πάτρας, η δημιουργία Βιοτεχνικών Πάρκων στον Πύργο 
και την Αμαλιάδα, η δημιουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. του Πλατυγιαλίου Αιτωλοακαρνανίας 
βελτιώνουν το βιομηχανικό περιβάλλον και προσελκύουν νέες επιχειρήσεις.

> Στηρίζεται η γεωργική και αγροτική παραγωγή.
Βελτιώνονται και αναβαθμίζονται τα αρδευτικά έργα και δίκτυα του Αλφειού και του Πηνειού. 
Δημοπρατήθηκε το αρδευτικό του Λάδωνα και βελτιώνονται μικρότερα αρδευτικά έργα στην 
Αιγιαλεία και τα Καλάβρυτα. Μελετιόνται και θα κατασκευασθούν με πόρους του Γ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης οι λιμνοδεξαμενές Τριταίας και Φαρών. Στην Αιτωλοακαρνανία 
κατασκευάζεται το φράγμα των Αχυρών και μελετάται το αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο. 
Ολοκληρώθηκε το αρδευτικό του Γαλατά-Ευηνοχωρίου.

> Α ναπτύσσονται οι ορεινές και παραλίμνιες περιοχές της Π εριφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδίασμά για κάθε περιοχή αναπτύσσονται οι βασικές υποδομές. 
Οι δρόμος οι υδρεύσεις, οι αποχετεύσεις. Αναδεικνύεται και προστατεύεται το Περιβάλλον και η 
πολιτιστική κληρονομιά. Εκπονούνται ή υλοποιούνται ήδη προγράμματα ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης: της Τριχωνίδας, της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. του ορεινού Βάλτου, 
του Ξηρομέρου, του Χελμού και Βουραϊκού, του Ερυμάνθου κ.α. που θα ενισχύσουν το τοπικό 
εισόδημα με την ανάπτυξη του αγροτικού και ορεινού τουρισμού και της οικο-βιοτεχνίας.

> Οι πόλεις μ α ς  γίνονται σύγχρονες και βιώσιμες.
Τα αστικά κέντρα, οι πόλεις της Δυτικής Ελλάδας θα ενισχυθούν για να αποκτήσουν την δική 
τους σύγχρονη ταυτότητα και να αποτελόσουν μοχλούς οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης όλης της Περιφέρειας.

> Οι εκπαιδευτικές υποδομές ολοκ/.ηρώνονται και τα σχολεία αποκτούν σύγχρονο 
εξοπλισμό.

Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και κυρίως η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα 
αποκτήσουν σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας.



Η πληροφορική μπαίνει σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 
όημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Η σχολική αποτυχία μειώνεται και 
βελτιώνονται δεξιότητες των μαθητών.

> Ενισχύονται τα νέα Πανεπιστΐ]μιακά τμήματα
Μπαίνουν οι βάσεις για το Πανεπιστήμιο του Αγρίνιου με την δημιουργία των τμημάτων 
"Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων" και "Οικονομίας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων".

> Βελτιώνονται τα επαγγελματικά προσόντα και καταρτίζονται περίπου 3.000 άνεργοι. 
Δίνονται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους.

Οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης 
συνδέονται με τις ανάγκες και την ξήτηση της αγοράς εργασίας. Αυξάνεται η απασχόληση στις 
γυναίκες, στους νέους και στις κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες.

> Π ροωθούνται προγράμματα απασχόλησης για ανέργους.
Η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων στους τομείς της υγείας-πρόνοιας, της κοινωνίας 
της πληροφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, του τουριστικού και πολιτιστικού τομέα, 
αποτελεί καινοτομία του νέου Περιφερειακού Προγράμματος. Τα προγράμματα απασχόλησης θα 
δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν σημαντικούς 
αναπτυξιακούς και κοινωνικούς τομείς.

> Εξοπλίζονται όλα τα Νοσοκομεία της Π εριφέρειας και ολοκληρώνονται οι κτιριακές 
υποδομές.

Το νέο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου λειτουργεί ήδη και η κατασκευή του νέου Νοσοκομείου 
του Πύργου εξελίσσεται ικανοποιητικά. Αναβαθμίζονται και βελτιώνονται οι κτιριακές υποδομές 
των Νοσοκομείων Αμαλιάδας, Αιγίου, Αγίου Ανδρέα, Αγρίνιου και άλλων μικρότερων 
περιφερειακών νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.

Ενισχύονται οι υποδομές της Πρόνοιας. Λειτουργεί ήδη η νέα σχολή Κωφαλάλων στην Πάτρα 
και κατασκευάζεται το Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αγωγής (ΚΑΦΚΑ) στην Αμφιλοχία. 
Κατασκευάζονται επίσης Κέντρα Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕ) στην 
Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, τα ΚΑΠΗ του Αγρίνιου και Αμφιλοχίας και δεκαοκτώ νέοι 
Παιδικοί Σταθμοί σ' όλη την Περιφέρεια.

> Έργα πολιτισμού και αθλητισμού.
Ο ιδιαίτερα σημαντικός πολιτιστικός και αρχαιολογικός πλούτος της Περιφέρειας αναδεικνύεται 
και αξιοποιείται. Νέα Μουσεία κατασκευάζονται στην Ολυμπία και τα Καλάβρυτα, ενώ το 
Μουσείο της αρχαίας Ήλιδας δημοπρατείται ανάμεσα. Εργασίες ανασκαφών και ανάδειξης 
γίνονται στους αρχαιολογικούς χώρους των Οινιάδων, του Θέρμου, του Στράτου, της 
Πλευρώνας, της αρχαίας Πάτρας, του τείχους Δυμαίων, της αρχαίας Φυγαλείας, Ήλιδας και στον 
ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Φυγαλείας. Αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται στα 
κάστρα (Ναυπάκτου, Βόνιτσα, Αγγελόκαστρο, Πάτρα, Χλεμούτσι κ.α.) και σε ναούς και 
Βυζαντινά και νεώτερα μνημεία.

Οι διασφαλισμένοι για την Περιφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα Εθνικά  
Π ρογράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε- συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που εξυπηρετούν 
και υλοποιούν α φ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και α φ ’ ετέρου τις 
Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την Π εριφέρεια



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια της Στερεός Ελλάδας είναι μια από τις παραγωγικότερες 
περιφέρειες της χώρας σε όλους τους τομείς με σαφή όμως γεωγραφική και κοινωνική 
ανομοιογένεια.

Το τμήμα της κατά μήκους του άξονα της Εθνικής οδού και ορισμένες περιοχές σε άμεση 
εξάρτηση με την Πρωτεύουσα, παρουσιάζονται υπεραναπτυγμένες σε σχέση με τις περιοχές, που 
φθίνουν λόγω βιομηχανικής παρακμής καθώς και τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές που 
εγκαταλείπονται από τα παραγωγικότερα τμήματα του ενεργού πληθυσμού.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σίγουρα, 
πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Ωστόσο, σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, όπως και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το μήνυμα ότι 
πραγματικά κάτι άλλαξε, ότι τα λόγια, γίνονται έργα, ότι οι προσπάθειες πιάνουν τόπο.

Με συνεχή προσπάθεια και, βεβαίως, με την αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών, των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ. των κρατικών ενισχύσεων μέσω 
των Αναπτυξιακών Νομών, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
έργων και δράσεων σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα με το οποίο αξιοποιούνται τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και τίθενται οι βάσεις για την άρση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την σύγκλιση με την υπόλοιπη χώρα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 990 δις δρχ. διατέθηκαν για την 
περίοδο 1994-1999 στ?/ν Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας.



Ανάπτυξη τώρα

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 

Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΓ ΚΠΣ είναι:

I. Ο δ ι κ ά  δ ί κ τ υ α ,  υ π ο δ ο μ έ ς  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  

Διατέθηκαν συνολικά 398 δις δρχ. για έργα όπως:

> Ο άξονας ΠΑΘΕ σε συνολικό μήκος 149 χλμ. Παράλληλα ολοκληρώνεται η μελέτη του 
τμήματος Αγίου Κων/νου -Σκάρφεια.
Για την μείωση του χρόνου της διαδρομής Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα κατασκευασθεί η 
υποθαλάσσια ζεύξη του Μαλιακού στη θέση του Ακρωτηρίου Χιλιομίλι με το 
Καραβαλάναρο, μήκους 4,5 χλμ. Με την κατασκευή της ζεύξης μειώνεται η απόσταση 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης κατά 44 χλμ. Ταυτόχρονα εκπονείται η μελέτη για την κατασκευή 
του διευρωπαϊκού άξονα (Ε 65).

> Σήραγγα Τυμφρηστού, (11 δις δρχ.)
> Οδός Κάρυστος-Λέπουρα (6.2 δις δρχ.)
> Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού (7.5 δις δρχ.)
> Ανατολική παράκαμψη Θηβών, Θήβα-Λιβαδειά (1,7 δις δρχ.)
> Παράκαμψη Αμφισσας (1,5 δις δρχ.)
> Αταλάντη -Όρια Νομού Βοιωτίας (1,8 δις δρχ.)
> Παραλία Κύμης-Στόμιο-Πλατάνα, (1 δις δρχ.)
> Καρπενήσι-Αμφιλοχία (600 εκατ.δρχ.)
> Βελτίωση οδού Αμφισσας-Αιδωρίκι (2 δις δρχ.)
> Παράκαμψη Αιδηψού (4,5 δις δρχ.)
> Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής που συνοδεύεται από το έργο της σήραγγας του 

Καλλιδρόμου (Μόδι-Ρεγγίνι) και της πεδινής χάραξης Ρεγγίνι-Λαμία.

II. Αγροτική Ανάπτυξη
διατέθηκαν συνολικά 74,64 δις δρχ. για έργα όπως:

> Το Αρδευτικό της Βίστριζας στη Φθιώτιδα (6 δις δρχ.)
> Το Αρδευτικό έργο του Μόρνου στη Φωκίδα (4 δις δρχ.)
> Η κατασκευή φράγματος στη θέση Σέττα Μανίκια (περιοχή Κύμης-Αλιβερίου 5.5 δις δρχ., η 

αντιπλημμυρική προστασία και αξιοποίηση για άρδευση των υδάτινων πόρων του 
Βοιωτικού Κηφισσού στη Βοιωτία (4.8 δις δρχ.) καθώς και στην περιοχή Αμμουρίου, 
Ζηλευτού (1 δις δρχ.). στο Σπερχειό ( 6 δις δρχ.) με τη διάνοιξη της τάφρου Ααμίας και του 
Μπεκιορέματος, το αρδευτικό Χαιρώνειας (3 δις δρχ,) και το αρδευτικό δίκτυο στο 
Μαντούδι(600 εκ. δρχ.)

> Για την προστασία και αναβάθμιση των Δασών ( 9 δις δρχ.) με έργα αναδάσωσης, 
πυροπροστασίας, χώρων αναψυχής, διευθέτησης χειμάρρων. δασικής οδοποιίας.

> Για την προστασία του περιβάλλοντος ενισχύεται η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών 
μονάδων με 1.5 δις δρχ. και η εγκατάσταση θερμοκηπίων ανθοκομίας (1.2 δις δρχ.) για τη 
χρήση ήπιων μορφών ενέργειας.



*  Εκπονούνται προγράμματα Αγροτοτουρισμού και Τουριστικής Αξιοποίησης Ορεινών 
Περιοχών στους πέντε (5) Νομούς της Περιφέρειας, μέσω των ΟΤΔ (Ομάδων Τοπικής 
Δράσης) ( 7,5 όις δρχ.)

> Για την ενίσχυση της Αλιείας κατασκευάζονται Αλιευτικά Καταφύγια

III. Τουρισμός-Πολιτισμός

Διατέθηκαν συνολικά 23 όις όρχ. για έργα όπως:

> Ο Εκσυγχρονισμός του Μουσείου των Δελφών (950 εκατ. δρχ.) και το Μουσείο της Θήβας 
(1,2 διςδρχ.)

> Η κατασκευή του Κέντρου Προετοιμασίας Αθλητών στην Ευρυτανία (2,3 δις)
> Η αναστήλωση Βυζαντινών Μνημείων (1.2 δις δρχ.)
> Ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού στο Βελούχι,
> Σειρά λιμενικών έργων και ανάπλασης ακτών, όπως στην Αντίκυρα. τα Καμένα Βούρλα τα 

Ν. Στύρα, την Ερατεινή κλπ. για τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών.

IV. Περιβάλλον

Διατέθηκαν συνο/.ικά 77 όις όρχ. για έργα όπως:

> η Κατασκευή Δικτύων Υδρευσης- Αποχέτευσης στις πόλεις:
Καμένα Βούρλα, Ααμία, Χαλκίδα. Αλιβέρι. Νέα Αρτάκη, Αιδηψός, Οινόφυτα Σχηματαρίου. 
Αλίαρτος, Θήβα, /λειβαδιά, Αμφισσα. Καρπενήσι.

> Αποχέτευση Μακρακώμης, Σπερχειάδας 500 εκ. δρχ.

> η βελτίωση του συστήματος Διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ααμίας (900 εκ. δρχ.) και 
κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Λειβαδιάς.

V. Υποδομές για την Υγεία-Πρόνοια
Διατέθηκαν συνολικά 30 όις όρχ. για έργα όπως:

> Κατασκευή των Νοσοκομείων Λαμίας και Θήβας όπου δημιουργούνται 500 νέες κλίνες.
> Εξοπλισμός του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, της Αμφισσας και ο εκσυγχρονισμός του 

Νοσοκομείου Χαλκίδας.
> Κατασκευή έξι (6) Βρεφονηπιακών Σταθμών στη Θήβα, τη Λιβαδειά, το Μαρτίνο, τη 

Λάρυμνα και το Σχηματάρι.
> Κατασκευή τριών (3) Κέντρων Κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες

ΥΤ. Υποδομές και ενέργειες για την Εκπαίδευση-Κατάρτιση
Διατέθηκαν συνολικά 29 όις όρχ. για έργα όπως:
> Κατασκευή 262 νέων αιθουσών διδασκαλίας και 49 αίθουσες προσθήκες σε υπάρχοντα 

σχολεία.
> Κατάρτιση 4.160 ανέργων σε 67.3 10 αύρες.

VII. Ενίσχυση MME
Διατέθηκαν συνο/.ικά 128 όις όρχ. για έργα όπως:
> Κατασκευή ΒΙΟ.ΠΑ στη Χαλκίδα και στην Αμφισσα. 
r  /λειτουργία Γ ραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής στη Χαλκίδα και τη Λιβαδειά.



r  Επιδότηση 350 επενδυτικών σχεδίων (135 δις δρχ.) για τη δημιουργία 1.100 νέων θέσεων 
απασχόλησης.
Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων του Ν. 2234/94 (37 δις δρχ. ) δημιουργώντας 486
νέες θεσεις εργασίας.

VIII. Αποκατάσταση Φυσικών καταστροφών

Διατέθηκαν συνολικά 9 δις δρχ. για έργα όπως:

> Γέφυρες Σπερχειάδας. Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου και Λ. Υπάτης, Παλαιοβράχας
> Εργα προστασίας χείμαρρων, άρδευση OTA. αποκατάσταση οδικού δικτύου.
> Ειδικό Πρόγραμμα Φωκίδας για έργα Βελτίωσης Οδοποιίας και Αποκατάστασης ζημιών 

παραλιών, λιμένων ύψους 1 δις δρχ.
> Ειδικό Πρόγραμμα Εύβοιας για έργα επαρχιακής δημοτικής οδοποιίας, Αλιευτικών 

Καταφυγίων, μικρών λιμενικών.

IX. ΕΠΤΑ-Ειόικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 90 όις

Διατέθηκαν συνολικά 90 όις δρχ.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόρο»
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος να 
αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή θα 
είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον πόροι 
9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το ζωντάνεμα 
της υπαίθρου.
Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για την 
ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του Περιβάλλοντος 
και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της Παραγωγικής και της 
Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής 
ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΥΞΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ %

1994-1999 2000-2006
155 δισ. δρχ. 245 δισ. δρχ. 58%

Ο βασικός στόχος που τίθεται για την ανάπτυξη της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας 
στην περίοδο 2000-2006 είναι η μείωση των ενόοπερκρερειακών ανισοτήτων και η αύξηση 
της απασχόλησης.
Σε αυτό συντελούν:
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων μεταφορικών υποδομών (ΠΑΘΕ, Σιδηρόδρομος).
• Η γειτνίαση της Περιφέρειας με τη μεγάλη αγορά της Αττικής



• Η ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
• Οι σημαντικοί φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι

Στο πλαίσιο αυτό η αναπτυξιακή προσπάθεια θα επικεντρωθεί στους εξής άξονες 
προτεραιότητας:

I. Ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και η διασύνδεσή της με την τοπική οικονομία
(73 δις δρχ.)

Πιο συγκεκριμένα θα επιόιωχθεί:
> Η ενθάρρυνση ανάληψης επενδύσεων εκσυγχρονισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

και της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων παραγωγικών μονάδων της Περιφέρειας.
> Η προώθηση δικτυώσεων με τις τοπικές ΜΜΕ με στόχο την προώθηση της ευελιξίας και 

παράλληλο όφελος την αύξηση της απασχόλησης.
> Η στήριξη της καινοτομίας και της αξιοποίησης ερευνητικαόν αποτελεσμάτων.

II. Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων (22 δις)

Πιο συγκεκριμένα θα επιόιωχθεί:
> Η λειτουργική διασύνδεση των μεγάλων έργων που εκτελούνται από το Β' ΚΠΣ και όσων 

προγραμματίζονται από το Γ' ΚΠΣ.
> Η προώθηση δικτυώσεων ιδιαίτερα με την Πρωτεύουσα αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα 

της χώρας.
> Η λειτουργική διασύνδεσή τους με τα διευρωπαίκά δίκτυα
> Η ενίσχυση των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών υποδομών των αστικών κέντρων.
> Η ανάδειξη της Λαμίας σε κόμβο μεταφορών και εμπορίου με την αξιοποίηση της Ζεύξης 

Ρίου-Αντιρρίου, του νέου Αεροδρομίου, του ΠΑΘΕ. της Οδού Αντιρρίου-Θερμοπυλών και 
των λοιπών συνδέσεων.

> Η βελτίωση και επέκταση των βασικών κοινωνικών υποδομών-υπηρεσιών.
> Η ενίσχυση και αναβάθμιση προγραμμάτων-ενεργειών υπέρ των ανέργων.

III. Η μείωση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με έμφαση 
στις ορεινές και αγροτικές περιοχές (133 δις δρχ.)

Πιο συγκεκριμένα: θα επιόιωχθεί:
> Η άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών
> Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου και η εξισορρόπηση των 

ανισοτήτων.
> Η βελτίωση της πρόσβασης στα αστικά κέντρα και τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας.
> Η συγκράτηση του πληθυσμού
> Η ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού



T u  έ ρ γ α  π ο υ  θ α  σ η μ α δ έ ψ ο υ ν  

τ η ν  π ρ ώ τ η  ο ε κ α ε τ ι α  τ ο υ  2 \  α ι ώ ν α

ν' Ολοκληρώνεται η κατασκευή του ΠΛΘΕ στην Περιφέρεια.
Με γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται και ολοκληρώνεται η κατασκευή του ΠΑΘΕ στα τμήματα 
Σχηματάρι -  Λογγός. Ράχες -  Πελασγία και προωθείται η κατασκευή της Παράκαμψης Αγ. 
Κων/νου και Καμμένων Βούρλων .
Η κατασκευή του ΠΑΘΕ σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές 
οδικές συνδέσεις Θερμοπύλες -  Αμφισσα - Ναύπακτος , τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής 
Ελλάδας Ε65 ( Σκάρφεια -  Λαμία -  Καρδίτσα -Παναγιά), Λαμία -  Καρπενήσι -  Αγρίνιο , 
Ελευσίνα -  Θήβα -  Υλίκη . Καρδίτσα -  Καρπενήσι -  Αγρίνιο , Σχηματάρι -  Χαλκίδα , Θήβα -  
Λιβαδειά -  Αμφισσα, το Διαμήκη και Κάθετο άξονα της Εύβοιας, τη σύνδεση του ΠΑΘΕ με το 
Πορθμείο Γλύφας . Κρέντη -  Βαρβαριάδα -  Αγραφα αναδεικνύει την κομβική γεωγραφική θέση 
της Στερεάς Ελλάδας, ενισχύει την εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα και δίνει ώθηση 
στον Τουρισμό.

Κ Το Σιδηροδρομικό μας Δίκτυο θα είναι ασφαλές και σύγχρονο.
Ο εκσυγχρονισμός του Σιδηροδρομικού μας Δικτύου πέραν του έργου που ήδη κατασκευάζεται 
με την πεδινή χάραξη Τιθορέα -  Σήραγγα Καλλιδρόμου , Μώλος - Αιανοκλάδι συνεχίζεται σε 
όλο το μήκος εντός της Περιφέρειας πρός Δομοκό -  Παλαιοφάρσαλο .
Επιπλέον ο προαστιακός σιδηρόδρομος που θα συνδέσει την Αθήνα με τους Νομούς Εύβοιας και 
Βοιωτίας, η αναβάθμιση της γραμμής Αιανοκλάδι -  Στυλίδα σε προαστιακό σιδηρόδρομο, θα 
αναδείςει το σιδηρόδρομο σε μοχλό ενίσχυσης των παραγωγικών και εμπορευματικών 
δραστηριοτήτων .

Κ Οι μεγάλες επιχειρηματικές υποδομές στηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων υποδομών (ΒΙΠΕ Λαμίας , Οινοφύτων- Σχηματαρίου ) . οι 
κατασκευαζόμενες ( ΒΙΟΠΑ Χαλκίδας , ΒΙΟΠΑ Άμφισσας) και οι νέες επιχειρηματικές 
υποδομές που δημιουργούνται βελτιώνουν τη χωροταξική οργάνωση των Μ.Μ.Ε και 
διευκολύνουν την ανταγωνιστική λειτουργία τους . συμβάλλοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κ Αναπτύσσονται οι μεγάλες τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες.
Προωθείται η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η σύνδεσης τους με τον 
τουρισμό.
Αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται τα δύο Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και Βελουχιού. 
Ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον Ιαματικό -  Θεραπευτικό 
. Ορεινό, πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό. Βελτιώνονται οι υποδομές για την ενίσχυση του 
θαλάσσιου τουρισμού με την βελτίωση των τουριστικών Λιμένων και τις αναπλάσεις παραλιών.

Λ Οι πόλεις μας γίνονται σύγχρονες και βιώσιμες.
Τα αστικά κέντρα . οι πόλεις της Στερεάς Ελλάδας θα ενισχυθούν για την αξιοποίηση και 
βελτίωση των επιχειρηματικών και αναπτυξιακών υποδομών τους . για να αποκτήσουν τη δική 
τους σύγχρονη ταυτότητα και να αποτελόσουν μοχλούς . οικονομικής . κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας .



Κ .4 ναπτύσσονται οι Ορεινές περιοχές της Στερεός Ελλάδας.
Μέσα απο ένα ολοκληρωμένο σχεδίασμά, αναπτύσσονται οι βασικές υποδομές των ορεινών 
περιοχών ( δρόμοι, υδρεύσεις, αποχετεύσεις αντιπλημμυρική προστασία ).
Αςιοποιουνται οι τοπικοί πόροι και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή της Περιφέρειας . 
Αναόεικνύεται και προστατεύεται το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά .
Ενισχύεται ο αγροτοτουρισμός και ο οικολογικός τουρισμός.

Α Στηρίζεται η γεωργική και αγροτική παραγωγή.
Ολοκληρώνονται τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα και φράγματα και προγραμματίζεται η 
κατασκευή νέων έργων διαχείρισης νερού.
Συνεχίζονται τα έργα αναδασμού σε όλη την Περιφέρεια.
Προωθούνται ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.
Ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός του γεωργικού προϊόντος με έμφαση την ποιότητα.
Προωθείται και ενισχύεται η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία επωνύμων τοπικών προϊόντων.

Ύ Βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο υπηρεσιών Υγείας -  Πρόνοιας.
Ολοκληρώνονται τα νέα νοσοκομεία Ααμίας και Θήβας.
Προωθείται νέα σύγχρονη υποδομή για το Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Εξοπλίζονται όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας και δημιουργείται Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
στο Νοσοκομείο Καρπενησιού.
Ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το δίκτυο Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Ενισχύονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές και τα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας , με τη 
δημιουργία ΚΑΠΗ . Παιδικών Σταθμοόν , Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες.

Ύ Προστατεύεται το περιβάλλον.
Ολοκληρώνονται έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών με έμφαση στις τουριστικές 
περιοχές.
Ολοκληρώνονται τα δίκτυα ύδρευσης.
Συνεχίζονται οιί^χρέμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και προωθείται η αντισεισμική 
θωράκιση της'ί&β|φέρειας.
Προωθούνται τα διαδημοτικά έργα διαχείρισης απορριμμάτων με την κατασκευή σύγχρονων 
ΧΥΤΑ.

Α Αςιοποιουνται σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι διεθνούς σημασίας πολιτιστικές αξίες Δελφοί και Θερμοπύλες που αποτελούν ισχυρό 
χαρακτηριστικό μιας μοναδικής περιφερειακής ταυτότητας ενισχύονται σημαντικά.
Τα μνημεία της Βυζαντινής -  Μεταβυζαντινής εποχής αποτελούν πόλο έλξης και 
χρηματοδοτείται η αποκατάσταση και αναστήλωσή τους.
Αναόεικνύεται ο σύγχρονος πολιτισμός και η παράδοση.

Ύ Οι εκπαιδευτικές υποδομές ολοκληρώνονται και τα σχολεία αποκτούν σύγχρονο 
εξοπλισμό.

Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης αποκτούν σύγχρονα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας.
Η πληροφορική εισάγεται σε ο/.α τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
όημιουργούνται σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.
Κατασκευάζονται Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.
Ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται τα ΤΕΙ της Περιφέρειας.



λ  Βελτιώνονται τα επαγγελματικά προσόντα. Π ροωθούνται προγράμματα απασχόλησης για
ανέργους.

Προωθούνται προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για τις 'γυναίκες, τους νέους και τις 
κοινωνικά μειονεκτουσες ομάδες.
Η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων στους τομείς της υγείας -  πρόνοιας . της κοινωνίας 
της πληροφορίας . της προστασίας του περιβάλλοντος , του τουριστικού και του πολιτιστικού 
τομέα, αποτελεί καινοτομία του νέου Περιφερειακού Προγράμματος .

Οι διασφαλισμένοι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα Εθνικά 
Προγράμματα, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που εξυπηρετούν 
και υλοποιούν α φ ' ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Περιφέρειας και αφ ’ ετέρου τις 
Εθνικές Πολατικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την Περιφέρεια.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ήταν γνωστό ότι, από τα μεταπολεμικά χρόνια ήδη, η περιφέρεια της Πελοπόννησου είχε 
μείνει έξω από τον κύριο άξονα ανάπτυξης (Αθήνα -  Θεσσαλονίκη) του ελληνικού χώρου. Ο 
Άξονας αυτός, περισσότερο εφάπτεται, παρά διασχίζει την περιφέρεια, εφόσον, μόνο ένας 
νομός, ο Νομός Κορινθίας στο Βορρά, αποτελεί τμήμα του. Η υπόλοιπη περιφέρεια, μόνο 
έμμεσα ωφελήθηκε από την ύπαρξή του. Παράλληλα, η ορεινή μορφολογία του εδάφους, σε 
συνδυασμό με τις ανεπάρκειες των υποδομών, συνέτειναν στην όξυνση και τη συσσώρευση 
προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στην απομόνωση και την έλλειψη 
εσωτερικής συνοχής. Η Πελοπόννησος έπρεπε να αποκτήσει πιο σύγχρονες υποδομές για να 
θωρακισθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά απέναντι στην ανεργία, τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού, για να αποτραπεί η περιθωριοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια, προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. 
Σίγουρα, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, ωστόσο, σε ολόκληρη την Περιφέρεια, απ’ 
άκρη σ’ άκρη, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και 
δράσεων δίνει το μήνυμα ότι πραγματικά κάτι αλλάζει. Ότι τα λόγια γίνονται έργα. Ότι οι 
προσπάθειες πιάνουν τόπο. Ότι όνειρα γενιών, γίνονται πραγματικότητα.

Με όπλα το 2° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 
τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης των νομών της Περιφέρειας, η 
Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε ολόκληρη την 
Πελοπόννησο.

Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 400 δις δρχ σε περισσότερα  
από 1.500 έργα και δράσεις διατέθηκαν για την περίοδο 1994 -  1999, στους νομούς 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακω νίας και Μεσσηνίας.

Ανάπτυξη τώρα

Οι προτεραιότητες και οι στόχοι του Αναπτυξιακού Προγράμματος 1994-99 για την 
περιφέρεια της Πελοποννήσου, συνοψίζονται στα εξής σημεία:

1. Β ε λ τ ίω σ η  τ ω ν  σ υ γ κ ο ιν ω ν ια κ ώ ν  υ π ο δ ο μ ώ ν ,  κ υ ρ ίω ς  τ ω ν  ο δ ικ ώ ν ,  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  
ε π ιτ ε υ χ θ ε ί  τ ό σ ο  η σ ύ ν δ ε σ η  τ η ς  Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  μ ε  τ ο  β α σ ικ ό  π α ρ α γ ω γ ικ ό  κ ο ρ μ ό  τ η ς  
χ ώ ρ α ς ,  ό σ ο  κ α ι  η ε σ ω τ ε ρ ικ ή  σ υ ν ο χ ή  μ ε  τ η ν  ε ξ ο μ ά λ υ ν σ η  τ ω ν  ε ν δ ο π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  
α ν ισ ο τ ή τ ω ν .

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη συγκέντρωση πόρων για την βελτίωση του μεγάλου 
οδικού άξονα. Κορίνθου - Τριπόλεως -  Καλαμάτας, δευτερεύοντα και παράλληλου σε αυτόν 
άξονα Τριπόλεως -  Σπάρτης Σκάλας -  Μονεμβασιάς και του άξονα Άστρους -  Τριπόλεως -  
Αρχαίας Ολυμπίας.



Η ολοκλήρωση αυτών των παραπάνω παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει δραστικά τη δυνατότητα 
διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων, τόσο προς και από τη μητροπολιτική περιοχή των 
Αθηνών, όσο, προς και από το δευτερεύον μητροπολιτικό κέντρο των Πατρών, που αποτελεί 
και την κύρια πύλη εισόδου τουριστών από τη δυτική Ευρώπη. Σημαντικοί πόροι διατέθηκαν 
επίσης για την εκτέλεση πληθώρας οδικών έργων επαρχιακής και τοπικής σημασίας, με 
στόχο κυρίως τον απεγκλωβισμό των εσωτερικών ζωνών και την εξυπηρέτηση της 
πρόσβασης σε χώρους που προσφέρονται για τουριστική εκμετάλλευση.

2 . Ε ν ίσ χ υ σ ή  τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ικ ώ ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  με:

ν' Την επιδότηση επιλεγμένων εκμεταλλεύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον 
πρωτογενή τομέα.

ν' Την ενίσχυση του τουρισμού, ιδίως του θεματικού τουρισμού, καθώς και των μορφών 
εκείνων που επεκτείνουν την τουριστική περίοδο, 

ν' Την επιδότηση της μεταποίησης μέσω του Ν. 1892 και 2601.
ν ' Γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσο της χρηματοδότησης πληθώρας δράσεων για: 
ν' Την προστασία του περιβάλλοντος και τις αναπλάσεις αστικών περιοχών, 
ν' Την κατασκευή νέων μεγάλων νοσοκομείων ή επεκτάσεις υφισταμένων (Καλαμάτα, 

Τρίπολη, Σπάρτη, Κόρινθος, Άργος), 
ν ' Την κατασκευή νέων συγκροτημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ν ' Έργα πολιτισμού και αθλητισμού, 
ν' Την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τ α  έ ρ γ α  υ π ο δ ο μ ή ς ,  τ α  έ ρ γ α  ζ ω τ ικ ή ς  σ η μ α σ ία ς  π ο υ  υ λ ο π ο ιή θ η κ α ν  κ α ι  υ λ ο π ο ιο ύ ν τ α ι  σ τ η ν  
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ , σ τ ο  π λ α ίσ ιο  τ ο υ  Β ’ Κ Π Σ , ε ίν α ι:

1. Ο δ ικ ά  δ ίκ τ υ α  υ π ο δ ο μ ή ς  Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κ α ι Σ υ γ κ ο ιν ω ν ιώ ν

Διατέθηκαν συνολικά 163,754 δις, μ ε αιχμή, τα εξής έργα: 
ν ' Τμήματα του άξονα ΠΑΘΕ (70,2 δις δρχ. ).

Τμήματα του έργου Πάτρα -  Αθήνα -  Θεσσαλονίκη (ΠΑΘΕ) υλοποιούνται ήδη 
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ν' Ολοκλήρωση του άξονα Κορίνθου -  Τρίπολης - Καλαμάτας (45 δις δρχ.)
Μια σειρά παρεμβάσεων με χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής και το 
Περιφερειακό Σκέλος του 2ου ΚΠΣ, υλοποιούνται με στόχο τη ολοκλήρωση του έργου 
Τρίπολη -  Καλαμάτα, καθώς και η συντήρηση και βελτίωση του τμήματος Κόρινθος -  
Τρίπολη.

ν' Ολοκλήρωση του άξονα Άστρος -  Τρίπολη - Αρχαία Ολυμπία (6,1 δις δρχ.).
Το έργο αυτό συνδέει το Ανατολικό με το Δυτικό μέρος της Πελοποννήσου, 
διασχίζοντας σχεδόν ολόκληρο το εσωτερικό ορεινό πλέγμα και φέρνοντας σε άμεση 
επικοινωνία περιοχές φυσικού κάλλους και μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

ν ' Κατασκευή σιδ/μικής γραμμής Θριάσιο Πεδίο -  Ελευσίνα Κόρινθος( 82 δις δρχ.)
Κατασκευάζονται ήδη 72 χιλ. διπλής σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνεται με το νέο 
σταθμό Ισθμού Κορίνθου και από εκεί, προς Πάτρα. Περιλαμβάνονται: Η νέα γέφυρα 
Ισθμού, η γέφυρα Τρικέρατου σε μήκος γραμμής 28 χιλ. που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ 
υπό δημοπράτηση είναι το τμήμα Κακιά Σκάλα -  Αγιοι Θεόδωροι -  Διυλιστήρια,σε 
συνδυασμό με τα έργα του αυτοκινητοδρόμου τμήμα του άξονα ΠΑΘΕ.

2. Υ π ο δ ο μ έ ς  γ ια  τ η ν  υ γ ε ία  κ α ι τ η ν  π ρ ό ν ο ια  

Διατέθηκαν συνολικά 19,403 δις δρχ. για την:
ν' Ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. (Μελέτη -  Κατασκευή οικοδομικών 

εργασιών, Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και προμήθεια βασικού νοσοκομειακού 
εξοπλισμού για μονάδα δυναμικότητας 305 κλινών) .



3 . Έ ρ γ α  Υ π ο δ ο μ ή ς  γ ια  τ η ν  Α γ ρ ο τ ικ ή  Α ν ά π τ υ ξ η .

Διατέθηκαν συνολικά 9,82 δις δις δρχ. μ ε αιχμή το:

^  Εγγειοβελτιωτικό έργο Ιρίων 4,2 δις δρχ. που περιλαμβάνει την κατασκευή κύριου 
αγωγού σε μήκος 21 χιλ. αντλιοστασίου και 9 ρυθμιστικών δεξαμενών, καθώς και 
πρωτεύοντος δικτύου άρδευσης.

4 . Έ ρ γ α  γ ια  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ η ν
α ν α β ά θ μ ισ η  τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  ζ ω ή ς .

ν' Για έργα υποδομών περιβάλλοντος έχουν διατεθεί συνολικά 26,031 δις με αιχμή, το έργο 
της κατασκευής Βιολογικού καθαρισμού Λουτρακιού.

•Λ Βιολογικός Καθαρισμός Λουτρακιού 4,1 δις. Πλήρεις εργασίες κατασκευής μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού και αγωγού διάθεσης λυμάτων.

Οι Αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην Π εριφέρεια Π ελοπόννησου για το 
διάστημα 1994 -  99 περιλαμβάνουν έργα όπως:

'Λ Οδικές Υποδομές, συνολικού προϋπολογισμού (147,969 δις δρχ.)
Ζ Σιδηροδρομικές Υποδομές (14,250 δις δρχ.)
Ζ Λιμενικές Υποδομές (1,535 δις δρχ.)
'Λ Υποδομές Περιβάλλοντος: Δίκτυα Ύδρευσης -  Αποχέτευσης, Βιολογικοί Καθαρισμοί 

(21,731 δις δρχ.) , Διαχείριση Απορριμμάτων (4,3 δις δρχ.)
^  Αρδευτικά Έργα (25,820 δις δρχ.)
^  Προστασία Βιοτόπων και Οικοσυστημάτων (2,73 δις δρχ.)
Γ  Αναπλάσεις Πόλεων και Οικισμών (15,542 δις δρχ.)
'Λ Εθνικό Κτηματολόγιο (2,65 δις δρχ.)
ν' Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός ( 0,925 δις δρχ.) 
ν' Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών (1,947 δις δρχ.)
'Λ Έργα Υγείας και Πρόνοιας (19,403 δις δρχ.)
ν' Ανθρώπινοι Πόροι (17,762 δις δρχ.)
ν' Έργα Τουρισμού και Πολιτισμού (64,184 δις δρχ.)
ν' Έργα ενίσχυσης δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα (37,578 δις δρχ.) 
ν' Έργα ενίσχυσης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (15,5 δις δρχ)

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πάρο»
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.
Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζιοντάνεμα της υπαίθρου.
Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της



Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

1 9 9 4 -1 9 9 9

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  . 

2 0 0 0 -2 0 0 6

Α Υ Ξ Η Σ Η
%

1 1 9  δ ισ . δ ρ χ . 2 1 0  δ ισ .  δ ρ χ . 7 6 %

Για την περίοδο 2000 -  2006 το περιφερειακό πρόγραμμα Πελοποννήσου έχει διασφαλίσει 
πόρους 210 δις στους οποίους θα προστεθούν πόροι για υποδομές, έργα και δράσεις από άλλα 
προγράμματα.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιόδου 1994 -  1999 ήταν 119 δις. Η αναβάθμιση των 
προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, προς τις 
κατευθύνσεις των αναγκών της τοπικής / περιφερειακής αγοράς εργασίας, αποτελούν επίσης 
πρώτιστο παράγοντα επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας. Τέλος στα 
πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Πελοποννήσου προβλέπονται ενέργειες 
αναβάθμισης του υπάρχοντος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ενίσχυση του 
Περιφερειακού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

Ο ι π α ρ ε μ β ά σ ε ις  σ ε  έ ρ γ α  κ α ι ε ν έ ρ γ ε ιε ς  π ο υ  θ α  υ λ ο π ο ιη θ ο ύ ν  γ ια  ν α  ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν  τ ο υ ς  
γ ε ν ικ ο ύ ς  α ν α π τ υ ξ ια κ ο ύ ς  σ τ ό χ ο υ ς  π ε ρ ιέ χ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  ε ξ ή ς  π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς :

I. Α ξ ιο π ο ίη σ η  τ η ς  ά μ ε σ η ς  γ ε ι τ ν ί α σ η ς  τ η ς  Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  μ ε  τ η ν  μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ή  
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  τ η ς  Α τ τ ικ ή ς

Θα διατεθούν πόροι ύψους 84 δις και θα επιδιωχθούν: 
ν' Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στις μεταφορές,
'λ Δράσεις στον μεταποιητικό τομέα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 
ν' Κατασκευή αντίστοιχων εγκαταστάσεων υποδοχής στις αστικές και τουριστικές 

υποδομές.
I I . Π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  φ υ σ ικ ο ύ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ,

Θα διατεθούν πόροι ύψους 46 δις και θα επιδιωχθούν:
ν' Η ανασυγκρότηση της υπαίθρου με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος
ν' Η διαχείριση των φυσικών πόρων, με δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων, 

υδρεύσεις, προστασία από διάβρωση κλπ.

I I I . Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  ο ρ ε ιν ή ς  κ α ι  η μ ιο ρ ε ιν ή ς  ε ν δ ο χ ώ ρ α ς  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  
ε ξ ά λ ε ιψ η  τ ο υ  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ο ύ  κ α ι  α ν α π τ υ ξ ια κ ο ύ  δ υ ϊσ μ ο ύ  τ η ς  Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς .

Θα διατεθούν πόροι ύψους 24 δις δρχ. με έμφαση:
ν' Στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδίως την αξιοποίηση και ανάδειξη των 

παραδοσιακών οικισμών και μνημείων του ορεινού χώρου, 
ν' Στη βελτίωση των υποδομών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως την 

ενίσχυση:
ν' των κοινωνικών υποδομών 
ν' των υποδομών αγροτικής οδοποιίας
ν' της οδοποιίας διασύνδεσης των πολιτιστικών και φυσικών τουριστικών πόρων 

ν' Στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών
>4 Στη μείωση των ενδοπεριφερειακών και ενδονομαρχιακών αναπτυξιακών ανισοτήτων με 

ένα πλέγμα αλληλοσυνδεόμενων δράσεων όλων των τομέων, των υποδομών και των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

ν' Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων



'Ζ Στην ενίσχυση της πολυδραστηριότητας και την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων 
των περιοχών αυτών, με απώτερο στόχο την παραμονή τους σ’ αυτές και την 
ενδυνάμωση / ανανέωση της πληθυσμιακής πυραμίδας με έμφαση στην βελτίωση και 
τουριστική κυρίως αξιοποίηση του δασικού πλούτου της Περιφέρειας, με παράλληλο 
σεβασμό στην προστασία και βελτίωση του φυσικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

IV. Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας
Θα διατεθούν πόροι ύψους 23 δις όρχ. με έμφαση:
V Στην εξυγίανση και την ορθολογική ανάπτυξη των υφισταμένων τουριστικών περιοχών 

και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
V Στην ορθολογική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

των φυσικών πόρων της (αρχαία, βυζαντινά, παραδοσιακά μνημεία και σπήλαια),
'ό Στην έντονη υποστήριξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών και πόρων
'ό Στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

V. Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Θα διατεθούν πόροι ύψους 33 δις δρχ. με έργα όπως:
^  συμπλήρωση των υποδομών υγείας πρόνοιας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης της 

απασχόλησης κλπ.
Υ βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης σε αίθουσες, αλλά κυρίως σε εργαστηριακό 

εξοπλισμό (όλων των βαθμιδών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση,

Τα έργα παυ θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21 αιώνα

'ό Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος -  Τρίπολη -  Καλαμάτα.
Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος -  Τρίπολη -  Καλαμάτα αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Είναι το έργο που ανοίγει 
προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ενισχύει την 
τοπική οικονομία, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τη γεωργία.

'λ Το σιδηροδρομικό δίκτυο αναβαθμίζεται.
Η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνα -  Κόρινθος -  Κιάτο και ο 
εκσυγχρονισμός και βελτίωση του υπολοίπου δικτύου συνδέουν την Αττική με την 
Πελοπόννησο με ένα ακόμα μέσο.

'ό Ολοκλήρωση του κεντρικού άξονα Ολυμπία -  Τρίπολη -  Ά σ τρ ο ς .
Ο άξονας αυτός ενώνει τη Δυτική με την Ανατολική Πελοπόννησο και θα παίξει 
σημαντικό ρόλο για την αναβάθμιση και ανάπτυξη περιοχών της Κεντρικής 
Πελοποννήσου σε συνδυασμό και με τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.

'ό Ολοκλήρωση του Περιφερειακού δακτυλίου Πελοποννήσου.
Με τη βελτίωση και διάνοιξη του δρόμου Κυβέρι -  Άστρος -  Λεωνίδιο -  Μονεμβασία- 
Νεάπολη ολοκληρώνεται ο Ανατολικός δακτύλιος της Πελοποννήσου. Παράλληλα με τη 
βελτίωση του δρόμου που ενώνει τη Μάνη με την Καλαμάτα και την ολοκλήρωση του 
Μεσσηνιακού δακτυλίου Καλαμάτα- Ριζόμυλος - Κορώνη -  Πύλος - Φιλιατρά -  
Κυπαρισσία αναδεικνύεται όλη η Νότια Πελοπόννησος και δημιουργούνται σημαντικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα μαζί με τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 
που διαθέτει, για τουριστική ανάπτυξη.

'ό Ολοκληρώνεται το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο.



Μεγάλα έργα όπως Τρίπολη -  Σπάρτη -  Μονεμβασία, Κιάτο -  Σούλι -  Γκούρα -  
Δερβένι, Ναύπλιο -  Λυγουριό, Επίδαυρος -  Κρανίδμ η σύνδεση αρχαιολογικών χώρων 
Αρχαία Κόρινθος -  Νεμέα -  Μυκήνες- Επίδαυρος όπως η σχεδιαζόμενη σύνδεση του 
αυτοκινητόδρομου από Μεγαλόπολη με Σπάρτη -  Γύθειο αναδεικνύουν το εσωτερικό της 
Πελοπόννησου, ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης.

'Ζ Σύνδεση της Π ελοπόννησου και από τη Θάλασσα.
Η ανάπτυξή των λιμανιών Καλαμάτας, Κορίνθου, Ναυπλίου, Νεάπολης, Γυθείου και 
Κυπαρισσίας δίνουν τη δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης και διευκολύνουν παράλληλα 
την μεταφορά εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων.

λ  Π ροωθούνται έργα για την Αγροτική ανάπτυξη.
Μεγάλα έργα όπως ο Ταμιευτήρας της Τάκας, τα αρδευτικά δίκτυα της Κανδήλας, τα 
αρδευτικά δίκτυα Φενεού, η ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου και η 
προστασία του υδροφορέα του Αργολικού Πεδίου, το ανασχετικό φράγμα του Ευρώτα 
μαζί με τα αντιπλημμυρικά έργα Βορβά και αρδευτικό Γλυκόβρυσης, το αρδευτικό έργο 
του Λαγγούβαρδου και άλλα μικρά και μεγάλα ανασχετικά φράγματα ενισχύουν 
καθοριστικά την ανάπτυξη της υπαίθρου.

λ  Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Πελοπόννησου.
Με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των παραδοσιακών οικισμών 
ενδυναμώνεται η πολυδραστηριότητα και η ανάπτυξη συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης 
θεματικού τουρισμού με τη δημιουργία σύνθετων αγροτουριστικών μονάδων, 
παραδοσιακών χώρων εστίασης, οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

λ  Ενισχύεται η τουριστική ανάπτυξη μ ε  την ανάδειξη της πολατιστικής κληρονομιάς και 
τη βελτίωση και επέκταση των τουριστικών υποδομών.
Αξιοποιείται ο τεράστιος πλούτος φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την ανάδειξη και 
σύνδεση των μεγάλων μνημείων όπως Νεμέα, Μυκήνες, Τύρινθα, Επίδαυρος, Μυστράς, 
Ιθώμη, Αρχαιολογικός χώρος Νέστορος, Εύα Κυνουρίας, Αρχαιολογικό Θέατρο 
Μεγαλόπολης κ.ά όπως και η ανάδειξη νέων σπηλαίων στην Λακωνία και την Αρκαδία 
για τουριστική αξιοποίηση.

λ  Προωθούνται προγράμματα κατάρτισης και βελτίωσης των επαγγελματικών  
προσόντων 6.000 περίπου ανέργων.
Η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της 
Πελοποννήσου προς τις κατευθύνσεις των αναγκών της τοπικής- περιφερειακής αγοράς 
εργασίας σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Περιφέρειας δίνουν διέξοδο 
στην ανεργία κυρίως των νέων.

λ  Ενίσχυση υποδομών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με πόρους 94 δις. δρχ. ενισχύεται η Τοπικής Αυτοδιοίκηση με δικό της πρόγραμμα 
(Ε.Π.Τ.Α.) για τη δημιουργία έργων υποδομών όπως υδρεύσεις, αποχετεύσεις, 
βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων, δημοτικού οδικού δικτύου, αποκομιδή απορριμμάτων, 
αναπλάσεις, λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης του πολίτη κ.ά. έργα που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής του πολίτη της Περιφέρειας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύεται και 
για κατασκευή έργων υποδομών που χρηματοδοτούνται και από άλλα προγράμματα.

λ  Ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται οι υποδομές Υγείας - Πρόνοιας.
Με τον εκσυγχρονισμό των Νοσοκομειακών Μονάδων, την συμπλήρωση του 
εξοπλισμού τους και τη συνεχή στελέχωσή τους δημιουργείται ένα δίκτυο υπηρεσιών 
υγείας που καλύπτει ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η συνεχής αναβάθμιση του 
Περιφερειακού Νοσοκομείου της Αρκαδίας και η διασύνδεση με τα υπόλοιπα



Νοσοκομεία Κόρινθου -  Άργους -  Ναυπλίου -  Σπάρτης -  Μολάων -  Κυπαρισσίας όπως 
η λειτουργία του νέου Νοσοκομείου Καλαμάτας δίνουν την δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών υγείας επιπέδου σ' όλους τους Πελοποννήσιους. Παράλληλα αναπτύσσεται 
ένα δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΑΠΗ.

Κ Ολοκληρώνονται οι υποδομές εκπαίδευσης.
Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης αποκτούν σύγχρονα κτίρια και εξοπλισμό. Η πληροφορική 
και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν εργαλείο μάθησης και εισόδου στη νέα 
εποχή. Βελτιώνονται οι δεξιότητες των μαθητών.

^  Λειτουργία Π ανεπιστημίου Π ελοπόννησου.
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 13 ΦΕΚ 12/1-2-2000) αποτελεί ίσως 
τη σημαντικότερη παρέμβαση ανάπτυξης στη νέα δεκαετία για ολόκληρη την 
Πελοπόννησο. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει έδρα την Τρίπολη και ιδρύονται 
σχολές, τμήματα ή παραρτήματα και στους άλλους νομούς.
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου προβλέπεται να βοηθήσει καθοριστικά στην αντιμετώπιση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Πελοποννήσου, που 
αντιστοιχούν σε επιστημονικές ενότητες όπως Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες, 
επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, Τεχνολογικές επιστήμες και επιστήμες συναφείς με 
την παραγωγή και βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου

Οι διασφαλισμένοι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα  
Εθνικά Π ρογράμματ, θα εςειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώ στε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν αφ ’ ενός τους εςειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
α φ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ήταν γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου αντιμετώπιζε τη γεωγραφική 
απομόνωση, ότι έπρεπε να αποκτήσει πιο σύγχρονες υποδομές, για να θωρακισθεί ακόμη πιο 
αποτελεσματικά απέναντι στην ανεργία και την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να αποτραπεί η 
περιθωριοποίηση.
Η έλλειψη πρώτων υλών και η μικρή τοπική αγορά, ο παραμεθόριος χαρακτήρας και ο 
κατακερματισμός του χώρου της Περιφέρειας, η απόσταση από τα εθνικά και διευρωπαϊκά 
κέντρα και δίκτυα παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξακολουθούν να επηρεάζουν ανασταλτικά 
τη δραστική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων της Περιφέρειας.

Με συνεχή προσπάθεια και, βεβαίως, με την αξιοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
Πρωτοβουλιών, των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ, των κρατικών ενισχύσεων 
μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων κ.λπ., μετατρέπουμε κάποια από τα υφιστάμενα 
μειονεκτήματα σε στοιχεία διαφορετικότητας, αξιοποιήσιμης στον τουριστικό ή και σε άλλους 
τομείς.
Τα τελευταία χρόνια, έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Σίγουρα, πρέπει να γίνουν ακόμη 
περισσότερα, ωστόσο, σε ολόκληρη την Περιφέρεια απ’ άκρη σ’ άκρη, όπως και σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το μήνυμα ότι πραγματικά 
κάτι άλλαξε. Ότι τα λόγια γίνονται έργα. Ότι οι προσπάθειες πιάνουν τόπο. Ότι τα όνειρα 
γενιών γίνονται πραγματικότητα.

Με όπλα το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Βορείου Αιγαίου, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε 
ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο.
Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 203 δισεκατομμύρια δραχμές 
διατέθηκαν για την περίοδο 1994-99 στους Ν ομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Ανάπτυξη τώρα

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υιοθετήθηκε η 
αναστροφή της τάσης για δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση, μέσα από τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς της. Η ανάδειξη νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με κυρίαρχα 
στοιχεία την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και την πολιτισμική της διάσταση.

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ, είναι:

I. Οδικά Δίκτυα, υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνιών
Διατέθηκαν συνολικά 55 όισ. δρχ. σε έργα όπως:
> Τα Αιμάνια Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Μαλαγαρίου, Καρλόβασμ Μύρινας, 

Πλωμαρίου, Ψαρρών.
> Τα Αεροδρόμια Μυτιλήνης, Ικαρίας.



> Οι οδικοί άξονες Χίου-Καρφά, Μυτιλήνης-Καλλονής, Μεσοτόπου-Ερεσσού, Γέφυρα 
Καλλονής-Αχλαδερή-Μ. Λίμνη Λέσβου, Αγιος Κήρυκος-Α/Δ Ικαρίας.

> Η σύνδεση των ορεινών οικισμών Πλωμαρίου.

II. Έργα και παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
της Ποιότητας Ζωής

Διατέθηκαν συνολικά 36,5 δισ. δρχ., με αιχμή την κατασκευή των:
> Βιολογικών Καθαρισμών Δ. Μυτιλήνης, Δ. Χίου, Πλωμαρίου, Καλλονής, Χώρας 

Σάμου, Κοκκαριού Σάμου, Πυθαγορείου Σάμου.
> Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ. Μυτιλήνης, Δ. Χίου, Καλλονής, Πλωμαρίου, 

Βροντάδου, Μύρινας, Μήθυμνας, Ιωνίας, Χίου.

III. Υποδομές για την Υγεία και την Πρόνοια
Διατέθηκαν συνολικά 12 δισ. δρχ. για την κατασκευή:
> Επεκτάσεων στα Νοσοκομεία Μυτιλήνης, Χίου, Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας.
> Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη 

Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.

IV. Υποδομές στην Εκπαίδευση
Διατέθηκαν συνολικά 12.3 δισ. δρχ., με αιχμή την κατασκευή:
> Γυμνασίων και Λυκείων στη Μυτιλήνη, Πέτρα, Αγιάσο, στο Δ. Χίου, στη Σάμο, 

στους Φούρνους.
> Την επισκευή-διαρρύθμιση του κτιρίου «Ξενία» για στέγαση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

V. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Διατέθηκαν συνολικά 3,5 δις. δρχ., με αιχμή την υλοποίηση:
>  Ιδιωτικών επενδύσεων στους κλάδους μεταποίησης και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των MME.

V I. Προγράμματα και δράσεις για την Κατάρτιση εργαζομένων και την αύξηση των 
θέσεων Απασχόλησης

Διατέθηκαν συνολικά 7 δισ. δρχ., για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

VII. Έργα και παρεμβάσεις για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
Διατέθηκαν συνολικά 24,5 δισ. δρχ., με αιχμή:
> Τις μαρίνες Μυτιλήνης, Χίου, Πυθαγορείου, Ικαρίας.
> Την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων (ξενοδοχείο).
> Στερεώσεις, συντηρήσεις, αναδείξεις κάστρων και παραδοσιακών οικισμών.
> Την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης.
> Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου και την επανέκθεση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Χίου.
> Την ανακαίνιση της Παλαιάς Βουλής Σάμου.

VIII. Έργα υποδομής για την Αγροτική Ανάπτυξη
Διατέθηκαν συνολικά 43,8 δισ. δρχ., με αιχμή:
> Στα φράγματα Ερεσσού και Σεδούντα Πλωμαρίου.



> Στα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης από λιμνοδεξαμενές και φράγματα, όπως Ζυφιά 
Χίου, Αγ. Γεωργίου Χίου, Μήθυμνας Λέσβου, Κεραμίου Λέσβου, Θεοποιήτου, 
Πεζίου Ραχών Ικαρίας, Θάνους Λήμνου.

> Τα έργα για την προστασία και ανάδειξη των δασών.
> Τα έργα για την ανάπτυξη, στήριξη και βελτίωση της παραγωγικότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
> Τα έργα και ενέργειες για τη στήριξη της αλιείας.
> Τα έργα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών μονάδων.
> Τα έργα για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, με τη βελτίωση του αγροτικού 

δικτύου.

IX. Υποδομές Τηλεπικοινωνιών
Διατέθηκαν συνολικά για την Περιφέρεια 8,7 δισ. δρχ.

X. Ειδικό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μέχρι το 2004 θα διατεθούν συνολικά 46 δισ. δρχ.
Για τα έργα αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των
Δήμων.

Στάχοι-Πρατεραιατητες-Πόραι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
1994-1999

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
2000-2006

Α Υ Ξ Η Σ Η
%

87 δισ. δρχ. 165 δισ. δρχ. 90%

Η εξυπηρέτηση μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο 
αποτελεί στόχο της Κυβέρνησης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Η αναγνώριση αυτή 
υποδηλώνεται από την ιδιαίτερα υψηλή ενίσχυση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η 
Περιφέρεια έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν ενίσχυση από τις άλλες Περιφέρειες της 
χώρας.

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2000-2006 έχει λάβει 
υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την πολιτική για την 
ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως τις ραγδαίες εξελίξεις της



τεχνολογίας στην πληροφορική και την επικοινωνία, που βοηθούν στην άρση της 
απομόνωσης και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Η ανατροπή της τάσης δημογραφικής και οικονομικής συρρίκνωσης, που έχει προκαλέσει ο 
παραμεθόριος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό της 
στόχο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την ανάδειξη και 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας την αειφορία 
και την ποιότητα ζωής.

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που θα υλοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το γενικό 
αυτό αναπτυξιακό στόχο περιέχονται στις εξής προτεραιότητες:

I. Αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του πληθυσμού και της 
περιθωριοποίησης της νησιωτικής οικονομίας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και 
των τοπικών πλεονεκτημάτων

Πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:
> Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στις μεταφορές και η βελτίωση της ποιότητας και 

συχνότητας του μεταφορικού έργου, καθώς και η ολοκλήρωση των αστικών 
υποδομών.

> Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
> Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών και η σύνδεσή 

της με την τουριστική δραστηριότητα.
> Η αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δομών και η εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών.
> Η αύξηση της μέσης τουριστικής δαπάνης με την επιμίκυνση της τουριστικής περιόδου 

(ήπιες μορφές τουρισμού), την αναβάθμιση των προσφερόμενων υποδομών και 
υπηρεσιών και την εκμετάλλευση των παραγωγικών και πολιτιστικών δεδομένων από 
το πλαίσιο του τουριστικού τομέα.

II. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, 
πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού αναψυχής

Ειδικότερα:
> Αναβάθμιση της πρωτοβουλίας φροντίδας υγείας, με τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής 

υποδομής και εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας μη αστικών περιοχών και 
περιφερειακών ιατρείων.

> Αναβάθμιση της 2η’ και 3η'’ περίθαλψής, με την επέκταση της κτιριακής υποδομής και 
του εξοπλισμού στα γενικά νοσοκομεία Μυτιλήνης, Λήμνου και Χίου, καθώς και 
Σάμου εάν απαιτηθεί.

> Ιδρυση παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, καθώς και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας.
> Επέκταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών που αφορούν την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τεχνική Εκπαίδευση.

III. Διαφοροποίηση της νησιωτικής οικονομίας, με την αξιοποίηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:
> Η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
> Αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών στις ΑΠΕ.
> Η έρευνα και αξιοποίηση της γεωθερμίας.
> Η επέκταση και βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, που είναι εγκατεστημένα στα νησιά του Αιγαίου.
> Η αξιοποίηση των ερευνητικών καινοτομικών έργων, που αφορούν δράσεις για τη 

διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.
> Προοδθηση της απασχόλησης και κατάρτισης που άπτονται στις δράσεις που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άξονα αυτού.



Οι διασφαλισμένοι για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πόρου που θα προέρχονται από το 
ΠΕΠ και από άλλα Εθνικά Προγράμματα, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, 
δράσεις και δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που εξυπηρετούν 
και υλοποιούν, αφενός τους εξειδικευμένους στόχους της Περιφέρειας και αφετέρου τις 
Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου.

Τα έργα παυ θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

'Ζ Ολοκληρώνονται όλα τα φράγματα , οι λιμνοδεςαμενές και τα δίκτυα ύδρευσης και 
άρδευσης.
Με την πλήρη λειτουργία σημαντικών έργων στη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού των 
νησιών, επιλύονται τα προβλήματα ύδρευσης των οικισμών και αναβαθμίζεται η γεωργία. 
Τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές Τσικνιά, Καλλονής, Μολύβδου, Σεδούντα, Ερεσσού, 
Κάσπακα, Κόρης Γεφύρι, Αγίου Γεωργίου, Ραχών Ικαρίας και Σάμου, συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και αντιμετωπίζουν οριστικά το φόβο της λειψυδρίας.
Το φράγμα του Τσικνιά αποτελεί το μεγαλύτερο φράγμα του Αιγαίου. Θα αρδεύει το 
εύφορο λεκανοπέδιο της κεντρικής Λέσβου, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τοπική 
αγροτική οικονομία.

'Ζ Τα μεγάλα νησιά θα αποκτούν σύγχρονους οδικούς άξονες.
Σημαντικότατα οδικά έργα θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, βελτιώνοντας τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες. Το οδικό δίκτυο Ικαρίας, η παράκαμψη της πόλης της Χίου, ο 
δρόμος Καλλονής-Σιγρίου συγκαταλέγονται στα έργα που μικραίνουν τις αποστάσεις και 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις.

'λ Αναβαθμίζονται οι τουριστικές υποδομές.
Οι μαρίνες Μυτιλήνης. Χίου, Πυθαγορείου και Ικαρίας αλλάζουν τα δεδομένα στον 
τουρισμό και προσελκύουν επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

■λ Η  υγεία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Με την ανέγερση νέας πενταόροφης πτέ^γας στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης και την 
ολοκλήρωση των Νοσοκομείων Χίου και Λήμνου, εξασφαλίζεται στο Βόρειο Αιγαίο η 
λειτουργία σύγχρονα εξοπλισμένων μονάδων και στον πιο εξειδικευμένο τομέα.

X Αξιοποιούνται τα γεωθερμικά πεδία.
Τόσο στην εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας, όσο και στον ιαματικό τουρισμό, 
θα αναδειχθούν οι δυνατότητες στη χρήση της γεωθερμίας της Ικαρίας και της Λέσβου.

X Ενισχύεται το Π ανεπιστήμιο Αιγαίου.
Με την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών του, το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα του 
Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευρύνεται και αποκτά νέα τμήματα σε 
Λέσβο και Χίο.

λ  Ολοκληρώνονται οι υποδομές στην εκπαίδευση.
Συνεχίζεται η κατασκευή νέων διδακτηρίων σε όλα τα νησιά. Καινούρια σχολεία, 
βιβλιοθήκες, σύγχρονος εξοπλισμός, ειδικά προγράμματα και η εισαγωγή της 
πληροφορικής εγγυώνται το μέλλον μίας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αντάξιας των 
παιδιών του Βορείου Αιγαίου.

λ  Αιαρκής επιμόρφο)ση, κόντρα στΐ]ν ανεργία.
Με την κατάρτιση ανέργων και τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων, σε αντικείμενα 
άμεσα σχετιζόμενα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, συνδέεται η γνώση με τον



παραγωγικό ιστό και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση ακόμη 3.000 
ατόμων.

^ Εκσυγχρονίζεται η αλ.ιεία και η γεωργία.
Με τα έργα στα αλιευτικά καταφύγια όλων των νησιών, τα προγράμματα για την ενίσχυση 
της αλιείας και τις Ιχθυόσκαλες Λέσβου και Χίου, εκσυγχρονίζονται ο αλιευτικός στόλος 
των νησιών, βελτιώνονται οι υποδομές και γίνεται πιο ανταγωνιστικός και ο ευαίσθητος 
αυτός τομέας της οικονομίας.

Διαμετακομιστικά κέντρα και λαχαναγορές γίνονται στις πρωτεύουσες και των τριών 
Νομών, επιλύοντας τα προβλήματα διακίνησης των προϊόντων στα μεγάλα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου.

Λ Για καλύτερο περιβάλλον, για ποιότητα ζωής.
Ολοκληρώνονται οι βιολογικοί καθαρισμοί και τα δίκτυα στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο 
και ρυθμίζονται συνολικά ανά νησί, με τη λειτουργία κεντρικών χώρων υγειονομική; 
ταφής, τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Λ Επενδύοντας σπ/ν Κοινωνία της Πλ.ηροψορίας.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεματικής, επενδύοντας στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η παιδεία, η υγεία, η 
δημόσια διοίκηση, αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της νησιωτικότητας και του 
παραμεθόριου χαρακτήρα της περιοχής και κατακτάμε την άρση της απομόνωσης.

•ά Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα.
Ενισχύοντας τη μεταποίηση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στηρίζοντας με 
ειδικά προγράμματα την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, αναδεικνύουμε 
την ποιοτική τους ταυτότητα και αναπτύσσουμε ουσιαστικά το δευτερογενή τομέα 
παραγωγής, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας, που θα συγκρατήσουν τον 
πληθυσμό.

Οι διασφαλισμένοι για την Π εριφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα 
Εθνικά Προγράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν α φ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
α φ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
Ν Η Σ Ω Ν  Ν. Α ΙΓ Α ΙΟ Υ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ϊ Ν Ο ν  Α ί Γ  Α ο  V

Η Θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης και ο 
νησιωτικός χαρακτήρας της, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του.

Σε κάθε ένα από τα 48 κατοικημένα νησιά της Περιφέρειας -  από τα 79 συνολικά νησιά και 
το πλήθος των βραχονησίδων-υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστές υποδομές σε όλους τους 
τομείς, έργα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 
γεωγραφική ασυνέχεια του χώρου.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού, παρατηρείται μια σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού και του μέσου όρου των εισοδημάτων των τουριστικά 
αναπτυγμένων νησιών σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Με συνεχή προσπάθεια και, βεβαίως, με την αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ, των κρατικών ενισχύσεων 
μέσω των Αναπτυξιακών Νομών, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα έργων και δράσεων σε ολόκληρο το Ν. Αιγαίο με το οποίο αξιοποιούνται τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και τίθενται οι βάσεις για την άρση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, την σύγκλιση με την υπόλοιπη χώρα, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ανάπτυξη τώρα
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 1994-1999, αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα αρχικού ύψους 93 δις δρχ., όσον αφορά στη 
δημόσια δαπάνη.

Αναλυτικότερα :
'Ζ Διατίθενται σε έργα Υποδομών, 94,9 δις δρχ.
ν' Διατίθενται σε ενέργειες αξιοποίησης του ανθρώπινου 
ν' δυναμικού, 4,6 δις δρχ.
ν' Διατίθενται σε έργα του Πρωτογενή Τομέα, 3 δις δρχ.

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο του Β’ Κ.Π.Σ., είναι:

1. Τουριστική Αξιοποίηση Θαλασσίων και Πολιτισμικών Πόρων
Οι πόροι που διετέθησαν από το Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 1994-99 αφορούσαν στην αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, των Θαλάσσιων και πολιτισμικών 
πόρων. Χρηματοδοτείται η κατασκευή:



^  μαρίνων.
λ  κέντρων επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής σε διάφορα νησιά της 

Περιφέρειας.,
η ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, 
η ανάπλασιι ιστορικών κέντρων περιοχιον. 
η κατασκευή ενός μουσείου, 
η τουριστική προβολή τιις Περιφέρειας,
η επιδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και 

^  η κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των έργων του Υποπρογράμματος.

Οι πόροι που διατίθενται στους παραπάνω τομείς είναι συνολικού προϋπολογισμού 15.2 
δις δρχ.

2. Ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού. Διατήρηση του Εμπορικού 
Ισοζυγίου.

Για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, έχουν προγραμματιστεί:
> η κατασκευή καταφυγίων αλιευτικών σκαφών,
> παρεμβάσεις στα δάση,
> η διάνοιξη -  βελτίωση αγροτικών δρόμων,
> η κατασκευή μικρών φραγμάτων,
> ο εξηλεκτρισμός αγροτικών μονάδων,
> η επιδότηση κατασκευή ανθοκηπίων -  θερμοκηπίων.

Για τη στήριξη του δευτερογενή τομέα έχουν προγραμματισθεί μέτρα και ενέργειες για:

Κ την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

λ  την επιδότηση ιδιωτικών επενδύσεων και την κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων σε 
μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Όσον αφορά στις υποδομές, στον τομέα τον μεταφορών, χρηματοδοτούνται έργα:
> βελτίωσης 11 λιμανιών,
> η βελτίωση 5 αεροδρομίων,
> η κατασκευή 7 νέων ελικοδρομίων και η βελτίωση των 15 υφισταμένων, και
> η διάνοιξη και βελτίωση 42 οδικών δικτύων.

3 Αξιοποίηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης υλοποιείται μέσα από μια σειρά έργων υποδομής.
> 20 εκπαιδευτήρια, από τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί δώδεκα (έχουν 

κατασκευαστεί συνολικά 132 αίθουσες διδασκαλίας),
> αναπτύσσονται δύο Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στις έδρες των Νομών της 

Περιφέρειας.

Για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού:
> υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ατόμων που 

κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 136 
σεμινάρια και έχουν καταρτιστεί 2815 άτομα, ενώ βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης 73 
ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι 
31/12/2000. '

> Εχει ξεκινήσει η λειτουργία δύο Κέντρων Πληροφόρησης και Προώθησης στην αγορά 
εργασίας, των αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων στις έδρες των δύο νομών.

4 Περιβάλλον -  Ποιότητα Ζωής.
Οι επεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:



> την κατασκευή και επέκταση δώδεκα δικτύων ύδρευσης, 14 δικτύων 
αποχέτευσης.

> κατασκευή έξι δεξαμενών αποθήκευσης νερού,
> εγκαταστάσεις συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.
> Στον τομέα της ποιότητας ζωής εντάσσονται οι υποδομές υγείας -  πρόνοια που 

βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνονται η κατασκευή του Νέου 
Νοσοκομείου Ρόδου και η επέκταση των Νοσοκομείων Σύρου και Κω.

5 Ενίσχυση Δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
χρηματοδοτείται η υλοποίηση 158 έργων από τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας, που 
αφορούν τους τομείς:
>  των μεταφορών,
> φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Από τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα 85. Τα 49 έργα αφορούν τις Κυκλάδες και 
109 έργα αφορούν τα Δωδεκάνησα.

6 ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ.

Η σταδιακή απενεργοποίηση του Κρατικού θεραπευτηρίου της Λέρου 
αντιμετωπίζεται με μια σειρά έργων και ενεργειών που υλοποιούνται στα πλαίσια 
μιας Ειδικής Ολοκληρωμένης Δράσης για τη Λέρο, εναμορνισμένη με την εθνική και 
κοινοτική πολιτική για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη Ελλάδα. Η δράση 
περιλαμβάνει έργα υποδομών όπως:
>  αποχέτευση,
>  ενίσχυση της αλιείας, της γεωργίας, των παραγωγικών επενδύσεων,
>  ενέργειες υποστήριξης πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα καθώς και
>  ενέργειες αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.
Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.
Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1994-1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2000-2006

ΑΥΞΗΣΗ
%

93 δισ. δρχ. 170 δισ. δρχ. 83%

Οι παρεμβάσεις σε έργα και ενέργειες που Οα υλοποιηθούν για να εξυπηρετι)σουν τους
γενικούς αναπτυξιακούς στόχους περιέχονται στις εξής προτεραιότΐ)τες:

1 Αντιμετώπιση της απομόνωσης και του νησιωτικού χαρακτήρα

Θα διατεθούν 62,7 όις δρχ. μ ε  έμφαση σε:
> στις εναέριες μεταφορές

□ Κατασκευή νέων και βελτιώσεις υφισταμένων κτιριακών υποδομών αεροδρομίων, 
επεκτάσεις και βελτιώσεις διαδρομών, συμπλήρωση και βελτίωση εξοπλισμού 
αεροδρομίων.

□ Προμήθεια αεροσκαφών, ελικοπτέρων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

□ Έργα εξασφάλισης της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού του δικτύου 
ελικοδρομίων και κατασκευής νέων.

> Θαλάσσιες μεταφορές
□ Έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στα κύρια λιμάνια, έργα βελτίωσης των 

λιμενικών εγκαταστάσεων των μικρών λιμανιών, έργα οργάνωσης της 
χερσαίας ζώνης.

□ Εξοπλισμός και υποδομή για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη ναυσιπλοϊά 
και στις ακτοπολϊκές μεταφορές.

□ Μελέτες συντονισμού και οργάνωσης δρομολογίων και μέτρα ενίσχυσης των 
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.

> Χερσαίες μεταφορές
□ Έργα βασικών οδικών αξόνων, βελτίωσης οδικού δικτύου και και έργα 

οδοποιίας τοπικής σημασίας με έμφαση σε συνδέσεις αστικών κέντρων με 
λιμάνια, αεροδρόμια, συνδέσεις λιμανιών και αεροδρομίων, μεταξύ 
παρακάμψεις οικισμών και αστικών κέντρων.

2. Αγροτικές δράσεις με ιδιωτική συμμετοχή
Έ Αγροτοτουρισμός,
^  ενίσχυση δράσεων υψηλής παραγωγικότητας,
^  στήριξη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
'Ζ χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, στην αγροτική παραγωγή.

3. Υποδομές και δράσεις για την αλιεία

'ά Μέτρα και υποδομές για την αλιεία.
Έ Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πεδίων

4. Δράσεις στήριξης Μ.Μ.Ε
Έ Εφαρμογή των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου στον πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα,



S  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων (MME) και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων (ΠΜΕ).

5. Συμπληρωματικές ενέργειες
ν' Ενέργειες και έργα στήριξης και προβολής τοπικών προϊόντων όλων των παραγωγικών 

τομέων, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων.
ν' Βελτίωση της σύνδεσης του τουρισμού με τους τομείς παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 

και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων

6. Υποδομές περιβάλλοντος

ν' Έργα σύλληψης, συγκέντρωσης και διαχείρισης νερού για την ύδρευση των αστικών 
περιοχών.

ν' Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης κ(εντρικοί αγωγοί) και έργα επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων.

ν' Δημιουργία και οργάνωση ΧΥΤΑ και ελεγχόμενων χώρων απόθεσης απορριμμάτων.
ν' Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης των απορριμμάτων και εφαρμογές ανακύκλωσης.

7. Προστασία δομημένου περιβάλλοντος

ν' Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάπλασης παραδοσιακών κτιρίων 
και οικισμών, μέτρα για τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης, δράσεις αντιμετώπισης 
οχλήσεων.

8. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
ν' Έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικών πόρων, εδάφους, νερού, αέρα χλωρίδας, πανίδας.
ν' Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων αντιμετώπισης ρύπανσης θαλασσών και ακτών, καθώς και 

άλλων έκτακτων περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ.)

9. Διαχείριση φυσικών πόρων
ν' Έργα σύλληψης, συγκέντρωσης και διαχείρισης νερού για την άρδευση αγροτικών 

περιοχών, δίκτυα άρδευσης, έργα διαχείρισης δασικών εκτάσεων, εφαρμογές 
εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων.

Έλεγχος της τουριστικής ανάπτυξης & αναπροσανατολισμός της

10. Δράσεις ενίσχυσης θαλάσσιου τουρισμού με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
ν' Έργα υποδομής και εξοπλισμού λιμένων τουριστικών σκαφών με τη συμμετοχή 

ιδιωτικών κεφαλαίων, ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων 
τουριστικών υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού,

11. Ενισχύσεις τουριστικής υποδομής και υποδομές θαλάσσιου τουρισμού.
ν' Υποδομές στήριξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ενέργειες βελτίωσης της 

ποιότητας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, 
ν' Αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και 

των υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων και ενίσχυση επενδύσεων τουριστικής 
υποδομής μικρής κλίμακας.



>λ Έργα υποδομής θαλάσσιου τουρισμού, υλοποιούμενα αποκλειστικά με δημόσια 
δαπάνη.

12. Πολιτιστική ανάπτυξη και Πολιτιστικός τουρισμός

Έ Παρεμβάσεις ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με ιδιαίτερη βαρύτητα 
σε περιοχές μέσης και χαμηλής ανάπτυξης.

Έ Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών για σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα 
και αναψυχή.

'λ Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
'λ Έργα και ενέργειες προβολής και προώθησης νέων και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού και προορισμών.

Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναμικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης

13. Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και ενέργειες κατάρτισης
'λ Καταπολέμηση ανεργίας (εποχική, μακροχρόνια)- επαγγελματική ένταξη 

(συγκράτηση πληθυσμού).
^  Ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών, κοινωνικά αποκλεισμένων και 

μειονεκτουσών ομάδων, μέτρα και ενέργειες για την ισότητα, ενδυνάμωση 
κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης.

'λ Ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης (τοπικά σύμφωνα απασχόλησης).
'λ Κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της 

νησιώτικης οικονομίας.
'λ Δημιουργία δομών παρακολούθησης επαγγελματικής αποκατάστασης,

επαγγελματικού προσανατολισμού και υποστήριξης εκπαιδευομένων.

14. Εκπαίδευση
Κ Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, 

τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης
'λ Σχολικές και δημοτικές βιβλιοθήκες 

Εφαρμογές τηλεματικής

15. Υγεία-πρόνοια
^  Ενίσχυση υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας 
ν' Βρεφονηπιακοί σταθμοί, υποδομές στήριξης τρίτης ηλικίας

16. Ενίσχυση προωθητικών δραστηριοτήτων με ιδιωτική συμμετοχή

'Ζ Δημιουργία οργανωμένων Βιομηχανικών Περιοχών ή Βιομηχανικών Πάρκων στα 
μεγάλα νησιά.

'λ Ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δικτύων για τη στήριξη των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια και την προώθηση συνεργασιών.

17. Ενίσχυση επιτελικών λειτουργιών
' ΐ  Δράσεις βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη και χρήση 

προηγμένης τεχνολογίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, υποδομές διοίκησης.

18. Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής



^  Πολεοδομικές παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, 
αναπλάσεις, ενέργειες αντιμετώπισης οχλήσεων.

Συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση νησιών και περιοχών χαμηλής 
οικονομικής ανάπτυξης

19. Βασικές υποδομές

λ  Έργα σύλληψης, συγκέντρωσης και διαχείρισης νερού, δίκτυα ύδρευσης- 
αποχέτευσης, έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων.

'λ Μικρά λιμάνια, καταφύγια, έργα οδοποιίας τοπικής σημασίας, κτιριακές υποδομές, 
υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα, έργα μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων.

20. Δράσεις προώθησης της απασχόλησης

λ  Καταπολέμηση ανεργίας και συγκράτηση πληθυσμού
λ  Κατάρτιση και εξειδίκευση εργαζομένων και ανέργων στις νέες τεχνολογίες και στη 

χρήση πολυμέσων.

21. Υποδομές αγροτικής παραγωγής

'λ Δίκτυα άρδευσης, έργα διαχείρισης και προστασίας δασικών και χορτολιβαδικών 
εκτάσεων, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων

22. Αγροτικές δράσεις με ιδιωτική συμμετοχή

Κ Έργα στήριξης της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, αγροτουρισμός, 

ενίσχυση ιχθυοκαλλιεργειών, χρήση ήπιων μορφών ενέργειας.

23. Καινοτόμες δράσεις
λ  Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του εισοδήματος και στη συγκράτηση 

του πληθυσμού (π.χ. πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω διαδικτύου).
Κ Πιλοτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τηλεματικής για τη δημιουργία 

«παραθύρων συνολικής εξυπηρέτησης» στις επαφές κράτους-πολίτη στα μικρά 
νησιά.

Τα έργα που θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

> Θαλάσσιες Μεταφορές
Δημιουργία 2 νέων λιμανιών και έργα βελτίωσης ή επέκτασης σε 12 άλλα λιμάνια 
(ολοκλήρωση λιμανιού Τήνου, ολοκλήρωση εξωτερικών έργων λιμανιού Καλύμνου, 
ολοκλήρωση λιμανιού Μυκόνου, λιμάνι Καρδάμαινας Κω, λιμάνι Ρόδου, λιμάνι Πάρου, 
λιμάνι Σαντορίνης, νέα λιμενικά έργα ΚΩ, βελτίωση λιμανιού Νάξου κ.α.).

> Εναέριες μεταφορές
Κατασκευή νέων διαδρόμων και βελτιώσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί αεροδρομίων 
(παρεμβάσεις στα Α/Δ Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σύρου, Πόρου, Μήλου, Νάξου, 
Καρπάθου, Αστυπάλαιας. Κάσου, Καστελόριζου, Λέρου, Καλύμνου).
Κατασκευή νέων, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ελικοδρομίων για εξασφάλιση πλήρους 
λειτουργίας (νύκτα και ημέρα) στα νησιά της Περιφέρειας.



>  Χ ε ρ σ α ί ε ς  Μ ε τ α φ ο ρ έ ς
Κατασκευή σημαντικών οδικών έργων. σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας (περιφερειακή οδός 
πόλης Ρόδου σύνδεση με Α/Δ, κατασκευή νέας οδού Αργινώντα-Βαθύ Καλύμνου. 
ολοκλήρωση δρόμου Ααλακιάς Άνω Σύρου-Δείλι Σύρου, παρεμβάσεις στα οδικά δίκτυα των 
νησιών Καρπάθου. Νάξου, Ρόδου. Τήνου, Άνδρου, Κω. κ.α.).

>  Δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  Ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  Σ τ ή ρ ι ξ η ς  π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν  Τ ο μ έ ω ν
> Κατασκευή νέων θερμοκηπίων, ανθοκηπίων και πρότυπων καλλιεργειών
> Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων
> Δημιουργία νέων κλινών αγροτουρισμού
>  Ενίσχυση MME μέσω του αναπτυξιακού νόμου (ίδρυση ή εκσυγχρονισμός)
> Δημιουργία 2 κέντρων προβολής, προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων (ένα 

ανά Νομό).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
> Κατασκευή νέων και ολοκλήρωση έργων αποχετεύσεων και εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων (όπως Νάξου, Αμοργού, Λέρου, Σίκινου, Πάρου, 
Μήλου, Ρόδου, Τούρλου Μυκόνου, Νότιας Σύρου, Σύμης, Καρπάθου κ.α.)

> Κατασκευή νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων 
(Γαδουρά Ρόδου, Μερσαριάς Κω, Σκολωνίτη Ρόδου, Αετού Σύρου, Πάρου, Θήρας 
κ.α.).

> Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-άρδευσης σε όλα τα νησιά
> Δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
> Έργα προστασίας και αξιοποίησης δασικών εκτάσεων
> Αντιμετώπιση εκτάκτων περιβαλλοντικών κινδύνων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ.

> Τουρισμός
> Δημιουργία 3.000 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών σε λιμένες-καταφύγια 

και αγκυροβόλια
> Ολοκλήρωση της δημιουργίας 4 λιμενικών σκαφών αναψυχής (Ρόδου, Κω, Σύρου, 

Μυκόνου).
> Ολοκληρωμένο δίκτυο 38 καταφυγίων αγκυροβολιών σε όλα τα νησιά
> Δημιουργία υποδομών στήριξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιου 

πολιτιστικού συνεδριακού κλπ.)
> Δημιουργία 2 συνεδριακών κέντρων.
> Κέντρα θαλασσοθεραπείας-προπονητικά κέντρα
> Ενίσχυση τουριστικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση της αιταγωνιστικότητας του 

τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
> Εκσυγχρονισμός 30 τουριστικών μονάδων μεσαίας κλίμακας (3.000 κλίνες)
> Δημιουργία 10 νέων μονάδων μικρής κλίμακας (400 κλίνες)

> Πολιτισμός-Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς
> Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τη δημιουργία νέων πόλων έλξης 

σε όλα τα νησιά.
> Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών για σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα 

και αναψυχή σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας.

> Ενέργειες προώθησης της απασχόλησης (επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον
1.300 ατόμων ανά έτος).



>  Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού εκπαίδευσης ( πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης). Σχολικές και 
δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλα τα νησιά.
Ενίσχυση υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα/Υγεία,Πρόνοια (κατασκευή 
αναβάθμιση-εξοπλισμοί νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών και 
αγροτικών ιατρείων). Βρεφονηπιακοί σταθμοί, υποδομές στήριξης τρίτης ηλικίας. 

κ  Ενίσχυση των δομών διοίκησης και των υπηρεσιών 
'λ' Δημιουργία βιομηχανικών πάρκων 
λ' Ανάπτυξη δικτύων υπηρεσιών και πληροφόρησης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

> Έργα τεχνικών υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας κλπ.)
> Έργα υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας)
> Ενέργειες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη συγκράτηση του 

πληθυσμού (σταθεροποίηση μόνιμου πληθυσμού ή και αύξησή του).
> Ενίσχυση παραγωγικών τομέων (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή)

Οι διασφαλισμένοι για την Περιφέρεια πόροι, προέρχονται από το ΠΕΠ και από 
άλλα Εθνικά Προγράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, 
δράσεις και δραστΐ]ριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Αυτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν α φ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
α φ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Π εριφ έρεια



-
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Με όπλα το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων σε 
ολόκληρη την Κρήτη.

Με συνεχή προσπάθεια και, βεβαίως, με την αξιοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων και 
Πρωτοβουλιών, των εισοδηματικών ενισχύσεων από την ΚΑΠ, των κρατικών ενισχύσεων 
μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων κ.λπ., μετατρέπουμε κάποια από τα υφιστάμενα 
μειονεκτήματα σε στοιχεία διαφορετικότητας, αξιοποιήσιμης στον τουριστικό ή και σε άλλους 
τομείς.
Τα τελευταία χρόνια, έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Σίγουρα, πρέπει να γίνουν ακόμη 
περισσότερα, ωστόσο, σε ολόκληρη την Περιφέρεια απ' άκρη σ’ άκρη, όπως και σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, μία πραγματική κοσμογονία έργων και δράσεων δίνει το μήνυμα ότι πραγματικά 
κάτι άλλαξε. Ότι τα λόγια γίνονται έργα. Ότι οι προσπάθειες πιάνουν τόπο. Ότι τα όνειρα 
γενιών γίνονται πραγματικότητα.

Ε θνικοί και κοινοτικοί πόροι που συνολικά υπερβαίνουν τα 600 δισεκατομμύρια δραχμές 
διατέθηκαν για την περίοδο 1994-99 στους Ν ομούς Η ρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και 
Χανιών.

Ανάπτυξη τώρα

Τα έργα υποδομής, τα έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην 
Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ, είναι:

I. Οδικά Δίκτυα, υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνιών

Διατέθηκαν συνολικά 125 δισ. δρχ. σε έργα όπως:
> Τα Λιμάνια Ηρακλείου, Σούδας, Ρεθύμνου, Κισσάμου, Σητείας, Αγίου Νικολάου, 

Ιεράπετρας.
> Τα Αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων. Σητείας.
> Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, οι Κάθετοι Αξονες σύνδεσης του Βορρά με την 

ενδοχώρα και το Νότο, η αναβάθμιση τμημάτων Νοτίου Οδικού Αξονα Κρήτης.
> Υλοποιείται μεγάλος αριθμός βελτιωτικών παρεμβάσεων, στο Νομαρχιακό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο.

II. Έργα και παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
της Ποιότητας Ζωής

Διατέθηκαν συνολικά 74,4 δισ. δρχ., με αιχμή την κατασκευή των:
> Έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Με την ολοκλήρωση του 

Β1 Κοινοτ. Πλαισίου Στήριξης θα έχει καλυφθεί το 70% των αναγκών της Κρήτης σε 
εγκαταστάσεις διαχείρισης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

> Φράγματος Αποσελέμη.



III. Υ π ο δ ο μ έ ς  για τ η ν  Υγεία κ α ι  τ η ν  Π ρ ό ν ο ι α

Διατέθηκαν συνολικά 24.5 δισ. δρχ.
> Με την ολοκλήρωση των έργων αυτοόν η Περιφέρεια Κρήτης γίνεται υπεραυτάρκης 

σε νοσοκομειακές κλίνες, διαμορφοόνοντας τον δείκτη "κλίνες/1000 κάτοικοι" στο 3.7 με μέση 
τιμή για τη χώρα 3.1.

IV. Υ π ο δ ο μ έ ς  σ τ η ν  Ε κ π α ί δ ε υ σ η

> Χρηματοδοτήθηκαν υποδομές εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα κατάρτισης 
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

> Ολοκληρώθηκαν οι υποδομές του Πολυτεχνείου στα Χανιά και του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο και τέθηκαν σε λειτουργία.

> Οι υποδομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο κατασκευάζονται 19 νέα σχολικά συγκροτήματα 
μέσης εκπαίδευσης, πολλά δε από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και παραδόθηκαν σε χρήση.

> Το πρόγραμμα της σχολικής στέγης θα συνεχισθεί με στόχο να καλυφθούν πλήρως οι 
ανάγκες σε σχολικές αίθουσες.

V. Παρεμβάσεις στον τομέα της Μεταποίησης
Διατέθηκαν συνολικά 68,2 δις. δρχ.
> Επιχορηγήθηκαν 804 επενδυτικά προγράμματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

μονάδων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τους μέσων με στόχο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

VI. Προγράμματα και δράσεις για την Κατάρτιση εργαζομένων και την αύξηση των 
θέσεων Απασχόλησης

Διατέθηκαν συνολικά 25 δισ. δρχ., για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη την 
Περιφέρεια Κρήτης.

Στο τέλος του 1999 έχουν καταρτισθεί περίπου τα 2/3 των ανέργων καθώς και μεγάλος 
αριθμός απασχολουμένων στα πλαίσια προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

VII. Έργα και παρεμβάσεις για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
Διατέθηκαν συνολικά 28 δισ. δρχ., με αιχμή:

> Την ανάδειξη των Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων και την ένταξή τους στην αγορά 
του Τουρισμού, μέσα από την ανάπλαση ιστορικών αστικών κέντρων και την 
αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και μνημείων.

> Την προώθηση της ανάπτυξης νέων μορφών Τουρισμού, που συμβάλλουν στην 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδους και στην ποιοτική βελτίωση του τουριστών.

VIII. Έργα υποδομής για την Αγροτική Ανάπτυξη
Διατέθηκαν συνολικά 135,6 δισ. δρχ., με αιχμή:
>  Τα έργα αγροτικής υποδομής, κύρια αρδευτικά με στόχο την αύξηση των 

αρδευομένων εκτάσεων.
> Τα έργα ύδρευσης και εκσυγχρονισμού θερμοκηπίων.
> Τα έργα για την ανάπτυξη, στήριξη και βελτίωση της παραγωγικότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
> Τις επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού γεωργικών βιομηχανιών.
> Τις επενδύσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών.
> Παρεμβάσεις στην Κτηνοτροφία που αφορούν τη βελτίωση των δομών και του 

γενετικού υλικού, με αποτέλεσμα : την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση



του εισοδήματος και την προστασία του καταναλωτή (κατασκευή Κτηνιατρικού 
εργαστηρίου, πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης, μεταποίηση)

> Παρεμβάσεις στην Αλιεία,

IX. Υποδομές για την ενέργεια

λ- Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

^  Εκσυγχρονίστηκε και επεκτάθηκε ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στα Χανιά (επένδυση 
ύψους 12 δις δρχ.)

λ  Δημιουργείται νέος σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Λασίθι (κόστος 80 δις δρχ.). 
Σημαντικά ποσά ύψους 25 δις δρχ. έχουν επενδυθεί στην αναβάθμιση των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.

r  Παράλληλα έχει εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης και Σχέδιο Εφαρμογής για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στην Κρήτη και προωθούνται μέτρα και επενδύσεις στον τομέα της 
Ορθολογικής Χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Προβλέπεται ότι έως το 2000 το 
19% της ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να καλύπτεται από ΑΠΕ, με στόχο το 40% περίπου 
στο 2005.

> Οι ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς αυτούς ξεπερνούν τα 54 δις δρχ. . Παράλληλα 
υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστών ηλιακών θερμοσιφώνων καθώς 
και κατασκευαστών καυστήρων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας, οι οποίοι 
κατέχουν σημαντικό ποσοστό της τοπικής αγοράς με σημαντικό κύκλο εργασιών.

> Έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 10 αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος άνω των 100 MW και συνολικού κόστους 36 δις δρχ. Ήδη βρίσκονται σε 
λειτουργία 4 αιολικά πάρκα και στην τελική φάση κατασκευής άλλα 4.

> Νέα αιολικά πάρκα πρόκειται να υλοποιηθούν, μετά από σχετική προκήρυξη της 
Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30 MW.

> Εκτελούνται πρωτοποριακά έργα στον τομέα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

> Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας εκτελούνται 46 ιδιωτικά έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δις δρχ. που αφορούν στους τομείς των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

> Άρχισε η εκτέλεση 45 νέων ιδιωτικών έργων, συνολικού ύψους 6,3 δις δρχ. που αφορούν 
στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στις επιχειρήσεις στα πλαίσια ειδικού 
προγράμματος αποκλειστικά για την Κρήτη.

X. Υποδομές στην έρευνα
Διατέθηκαν συνολικά 28,2 δισ. δρχ., με αιχμή:
> Κτίρια και εξοπλισμό του Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Πάρκου.
> Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας
> Προγράμματα στον τομέα της Γεωργικής Ερευνας και στον Τομέα της Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας, στην Περιβαλλοντική Ερευνα, στον Τομέα Νέων Υλικών και Μεθόδων 
Παραγωγής, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ερευνα αλλά και στην 
Πληροφορική και Τηλεματική.

> Την εγκατάσταση συστήματος οπτικών ινών, που συνδέουν την Κρήτη με την Κύπρο 
και τη Γαλλία.

Η Περιφέρεια της Κρήτης διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, την τεχνολογική υποστήριξη 
και τις γενικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πληροφορικών. Σε ορισμένους 
τομείς πιλοτικές εφαρμογές έχουν ήδη αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στις λειτουργίες 
σημαντικών τοπικών φορέων.

Από τον Σεπτέμβριο του 1998, 8 από τα 14 κέντρα Υγείας της Κρήτης είναι συνδεδεμένα on
line με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ



αναβαθμίστηκαν και οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Οι εφαρμογές αυτές υλοποιούνται στα 
πλαίσια μιας σειράς προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενών από την Ε.Ε.. τα οποία υλοποιεί 
το "Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τους 
φορείς υγείας του νησιού.

Στόχοι-Προτεραιότητες-Πόροι
για την ανάπτυξη της Περιφέρειας την περίοδο 2000-2006

Η Κυβέρνηση έγκαιρα σχεδίασε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της. ώστε η νέα περίοδος 
να αρχίσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη χώρα. Οι συνολικοί πόροι που θα 
διατεθούν για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θα προσεγγίσουν τα 16 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
θα είναι αυξημένοι κατά 60% σε σχέση με εκείνους της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, έχουν εξασφαλισθεί για την περίοδο 2000-2006 επιπλέον 
πόροι 9 τρισ. δραχμών, για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη, για το 
ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Αυτοί οι πόροι αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας, για 
την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών της, για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής, για την κατοχύρωση της 
Παραγωγικής και της Κοινωνικής Συνοχής της χώρας μας και για την ανάδειξη της 
Πολιτισμικής και Περιβαλλοντικής ταυτότητάς της, για την Παιδεία, την Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος και την Απασχόληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1994-1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2000-2006

ΑΥΞΗΣΗ
%

130 δισ. δρχ. 215 δισ. δρχ. 65%

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων στο νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000- 
2006 της Κρήτης, βασίστηκε στην συνέχεια, που διέπει την Περιφέρεια Κρήτης για την 
εκπλήρωση των βασικών αναπτυξιακών στόχων του νησιού. Για τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο 2000-2006, και σε συνάρτηση με τα επιτεύγματα των προηγούμενων περιόδων, ο 
γενικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας είναι:

Η ενίσχυση του κεντρικού ρόλου της στο νησιωτικό χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
με σεβασμό στη προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Σε αυτά τα πλαίσια, για την εκπλήρωση του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου της Περιφέρειας 
για την περίοδο 2000-2006, έχουν καθοριστεί έξι άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν την επίτευξη των ειδικών στόχων της περιφέρειας. Καλύπτουν όλους τους 
παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας, τις ανάγκες της σε υποδομές, καθώς και την 
προώθηση της διεθνούς διάστασης της Κρήτης και είναι ως εξής :

1. Κατοχύρωση και ενίσχυση της περιφέρειας ως προτύπου ερευνητικού και τεχνολογικού 
πόλου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω στήριξης της εξωστρέφειας της τεχνολογικής 
έρευνας, της προσέλκυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς προηγμένης 
τεχνολογίας



2. Βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου και προστασία περιβάλλοντος, μέσω 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποβλήτων, την προστασία της γεωργικής 
και των ακτών

3. Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η αντιμετώπιση φαινομένων 
υπερσυγκέντρωσης μέσω της διάχυσης της τουριστικής δραστηριότητας και της 
συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Σχετικές δράσεις:

> Υποδομές μεταφορών για την ολοκλήρωση του δικτύου μεταφορών της 
Περιφέρειας

> Ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής-ιστορικής κληρονομιάς και της 
σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς

> Την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος τουριστικών ομάδων υψηλότερου 
μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου για την Κρήτη και την ανάπτυξη 
υπηρεσιών και προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και Ανάπτυξη και διαχείριση των 
υπηρεσιών στον τουρισμό νέες μορφές τουρισμού.

> Αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την αλιεία, 
κατάρτιση ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβος 
διαμετακόμισης και της προσέλκυσης φορτίων, μέσω κατάλληλων υποδομών 
αποθήκευσης και μεταφόρτωσης εμπορευμάτων.

Σχετικές δράσεις:

> Υποδομές μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια) για την αναβάθμιση των βασικών 
λιμανιών και αεροδρομίων της Περιφέρειας, που αποτελούν τις βασικές πύλες 
εισόδου-εξόδου, ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής, κατάρτιση ανθρώπινου 
δυναμικού.

5. Βελτίωση οικονομικών λειτουργιών και ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, μέσω της άρσης των δυσμενών συνεπειών που συνεπάγεται η 
αστικοποίηση.

Σχετικές δράσεις:

> Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, 
διαμόρφωση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και δικτύων, και 
κατάρτιση. Απαςχόληση για την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας του 
ενεργού πληθυσμού, δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ένταξη 
στην αγορά εργαςίας ειδικών κοινωνικών ομάδων.

6. Ανάπτυξη ορεινού χώρου, μέσω τόνωσης της τοπικής οικονομίας και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής.

Σχετικές δ ρ ά σ ε ις :
> Ο μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας με την πιστοποίηση ποιότητας 

και αυθεντικότητας,
> Η εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, στήριξη της οικοτεχνίας και 

βιοτεχνίας μικρής κλίμακας, ορεινά κέντρα ανάπτυξης, δυνατότητες πρόσβασης 
των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά κέντρα, κατάρτιση ανθρώπινου Δυναμικού για 
την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στον ορεινό χώρο στις ειδικές μορφές 
τουρισμού.



Τα έργα παυ θα σημαδέψουν 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα

Κ Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Με τα έργα κατασκευής σύγχρονων νοσοκομείων στα αστικά κέντρα και την ανάπτυξη ενός 
πυκνού δικτύου κέντρων υγείας στην ύπαιθρο την περίοδο που διανύουμε ολοκληρώνονται οι 
υποδομές υγείας.

Τα επόμενα χρόνια στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες και 
τους επισκέπτες της Κρήτης.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των εργαζομένων γυναικών με την κατασκευή 
παιδικών σταθμών.

'λ Παροχή ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας για όλους

Με προγράμματα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης βελτιώνεται το επίπέδο των 
δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας και διασφαλίζεται η παροχή ίσων 
ευκαιριών στην αγορά εργασίας για όλους.

Κρήτη, πρότυπος ερευνητικός και τεχνολογικός πόλος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας Κρήτης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και μια σειρά αξιόλογων 
ερευνητικών ιδρυμάτων επιτρέπουν στην Κρήτη να θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της 
έρευνας και της τεχνολογίας.

Ως το 2006 επιχειρείται η σύνδεση της έρευνας με τις δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες- 
αγροτικός και τουριστικός τομέας- και η ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα.

'Ζ Συμπλήρωση των υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Την περίοδο αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης 
υποδομών σχολικής στέγης. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τα επόμενα 
χρόνια θα καλυφθούν οι ανάγκες σε αίθουσες και εξοπλισμό ώστε τα σχολεία να λειτουργούν 
μόνο πρωί.

Οι διασφαλισμένοι για την Περιφέρεια πόροι, προέρχονται από το Π Ε Π  και από άλλα  
Εθνικά Π ρογράμματ, θα εξειδικευθούν περαιτέρω σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και 
δραστηριότητες, που δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Α υτό θα γίνει στη συνέχεια μ ε  τη συμμετοχή όλων των φορέων που προβλέπονται από τις 
διαδικασίες του προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν αφ ’ ενός τους εξειδικευμένους στόχους της Π εριφέρειας και 
αφ ’ ετέρου τις Εθνικές Π ολιτικές και Δράσεις, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά την 
Περιφέρεια.



Η Περιφερειακή uac πολιτική

1. Χαμηλές Περιφερειακές ανισότητες

1.1 Διαπεριφερειακές ανισότητες ανά χώρα
1.2 Σχέση του κατά κεφαλή εισοδήματος μεταξύ της φτωχότερης και της πλουσιότερης 

περιφέρειας ανά χώρα.

2. Το Β' & Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και οι αναπτυξιακοί νόμοι για την 
Περιφέρεια
2.1 Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην ανάπτυξη των περιφερειών (μέση ετήσια επενδυτική 

δαπάνη σε τιμές 99)
2.2 Σύγκριση διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια Β' & Γ' ΚΙΤΣ

2.3 Σύγκριση διαθέσιμων πόρων και κατά κεφαλή διαθέσιμοι πόροι

2.4 Εξέλιξη του κατά κε(&αλή ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας

2.5 Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας ως προς το μέσο όρο της Ευρώπης

2.6 Κατανομή πόρων του Β' ΚΠΣ μεταξύ Αττικής και υπολοίπων Περιφερειών

2.7 Κατανομή πόρων του Γ' ΚΠΣ μεταξύ Αττικής και υπολοίπων Περιφερειών

2.8 Κατανομή επενδύσεων τομέα Υγείας, Πρόνοιας μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης 
χώρας

2.9 Κατανομή εγκεκριμένων ιδιωτικών επενδύσεων μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης 
χώρας

2.10Κατανομή έργων Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης 
χώρας

3. Δείκτες ανάπτυξης της Περιφέρειας

3.1 Αριθμός μαθητών ανά διδάσκοντα στην εκπαίδευση

3.2 Επιπλέον καθηγητές και δάσκαλοι στις περιόδους 1993 και 1997
3.3 Αύξηση του δείκτη κατά κεφαλή οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά 

περιφέρεια
3.4 Αύξηση του δείκτη ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ανά περιφέρεια

3.5 Αύξηση του δείκτη τηλεφωνικών συσκευών ανά περιφέρεια

3.6 Αύξηση των κατά κεφαλή τραπεζικών καταθέσεων ανά περιφέρεια

4. Εξέλιξη μεγεθών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-99

4.1 Δημόσιες Δαπάνες ΚΠΣ 1994-99

4.2 Εισροές πόρων ΚΠΣ 1994-99
4.3 Δεσμεύσεις στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 1994-99



1. Χαμηλές Περιφερειακές ανισότητες
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Σχέση του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ της φτωχότερης και της πλουσιότερης
περιφέρειας ανά χώρα.
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2. Το Β’ & Γ’ ΚΠΣ και οι αναπτυξιακοί νόμοι για την Περιφέρεια



Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην ανάπτυξη των περιφερειών
( Μέση ετήσια επενδυτική δαπάνη στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου)

σε σταθερές τιμές 1999
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Σύγκριση διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια Β’ & Γ' ΚΠΣ σε δις δρχ
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Αύξηση διαθεσίμων πόρων στο Γ' ΚΠΣ

Λοιπές Περιφέρειες Αττικής Κεντρική Μακεδονία
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Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιφέρειας ως προς το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας =100
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Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειώ ν της Ελλάδας 
ω ς π ρ ο ς  τον Μ.Ο. των χω ρώ ν της Ευρώ πης =100
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(ΚΠΣ 1994-99)
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Κατανομή έργων Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον 
μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης Χώρας 

Περίοδος 1994-99

Η ΑΤΤΙΚΗ

0  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ



3. Δείκτες ανάπτυξης της Περιφέρειας
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Επιπλέον καθηγητές και δάσκαλοι στις περιόδους 1993-90 και 1997-93
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Αύξηση (%) του δείκτη κατά κεφαλήν οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ετών
1994 και 1997 στις Περιφέρειες της Χώρας
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Αύξηση (%) του δείκτη ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους μεταξύ των ετών 1993 και
1998 στις περιφέρειες της Χώρας
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Αύξηση (%) του δείκτη τηλεφωνικών συσκευών ανά 100 κατοίκους μεταξύ των ετών 1995 και 1997
στις περιφέρειες της Χώρας
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Αύξηση (%) των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ των ετών 1994 και 1997 στις
περιφέρειες της Χώρας
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4. Εξελίξεις μεγεθών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-99
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994-99

□  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1  ΕΙΣΡΟΕΣ □  ΑΑΉΑΝΕΣ

100%

2 0%

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
ΣΚΕΛΟΣ



ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
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Εισροές μέχρι 31-12-99 από τις συνολικές πιστώσεις στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 
για την Ελλάδα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-99
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