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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τον Ιούνιο του 1985 μετά από επίμονες προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης 
εγκρίθηκε από την ΕΟΚ ο Κανονισμός για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.
Για να φτάσουμε σ'αυτό το σημείο χρειάστηκαν πέντε περίπου χρόνια συζητήσεων και 
διαβουλεύσεων στην Κοινότητα και, κυρίως, χρειάστηκε η αποφασιστική παρέμβαση 
της Ελλάδας η οποία ανάγκασε τους Κοινοτικούς Εταίρους μας να πάρουν τη πολιτική 
απόφαση και να προσδιορίσουν τα ποσά και τους όρους των ΜΟΠ. Πρέπει να θυμίσουμε 
ότι από το συνολικό ποσό που διαθέτει η Κοινότητα για τα ΜΟΠ που είναι 4 δις 
100 εκατ. ευρωπαΐ'κές μονάδες η Ελλάδα τετίρνει σχεδόν τα μισά (2 δις) και καλείται 
να παρουσιάσει αναπτυξιακά προγράμματα εφαρμογής, 7ετσύς διάρκειας, για ν'απορρο
φήσει τα 2 δις ευρωπαϊκές μονάδες, ή 260 δις δρχ., της κοινοτικής βοήθειας.

Μπροστά σ'αυτή τη "πρόκληση” η Ελληνική Κυβέρνηση κινητοποίησε το σύνολο της 
Δημόσιας Διοίκησης, όλες τις Νομαρχίες του Κράτους και τους δημόσιους οργανισμούς 
και επιχειρήσεις για να καταρτίσει προγράμματα των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός 
κόστους έργων ανέρχεται σε περίπου 460-500 δις δρχ. και εκτείνονται σ'όλη τη χώρα.

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το τεράστιο έργο που ανέλαβε η Κυβέρνηση 
εάν σκεφθεί ότι παρόμοια εμπειρία τόσο μεγάλων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
εφαρμογής με ακριβή χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων και σαφή προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων εφαρμογής δεν είχε ποτέ γίνει στο παρελθόν στη χώρα μας.

Πρέπει επίσης να προστεθεί ότι τα προγράμματα αυτά δεν ανταπσκρίνσνται μόνο
*

στους στόχους του Κανονισμού των ΜΟΠ αλλά ταυτόχρονα εντάσσονται στα πλαίσια της 
περιφερειακής αναπτυξιακής μας πολιτικής και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο 
εφαρμογής αυτής της πολιτικής και των γενικότερων στόχων και επιλογών της Κυβέρ
νησης στους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στους τομείς 
της κοινωνικής, τεχνικής και πολιτιστικής υποδομής.



Σύμφωνα με τον Κανονισμό των ΜΟΠ οι ενδιαφερόμενες χώρες, Ελλάδα, Γάλλία, Ιταλία, 
οφείλουν να υποβάλλουν το σύνολο των προγραμμάτων τους μέχρι το τέλος του 1986.
'Ηδη η χώρα μας λίγους μήνες μετά την έγκριση του Κανονισμού, υπέβαλε το Σεπτέμβρη 
του 1985 το πρώτο Μεσογειακό Πρόγραμμα της Κοινότητας, το ΜΟΠ της Κρήτης, τον Απρίλη 
του 1986 υπέβαλε το δεύτερο ΜΟΠ, το Πρόγραμμα Πληροφορικής και σήμερα έχει τελειώσει 
το πρώτο σχέδιο των υπολοίπων ΜΟΠ που καλύπτουν όλη την Ελλάδα και είναι: α) το 
Πρόγραμμα Βόρειας Ελλάδας β) το Πρόγραμμα των νησιών του Αιγαίου, γ) το Πρόγραμμα 
Αττικής δ) το Πρόγραμμα Ανατολικής Ελλάδας και ε) το Πρόγραμμα Πελσπσννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει τελειώσει η πλήρης επεξεργασία των 
ΜΟΠ και θα υποβληθούν επίσημα στη Κοινότητα ώστε έγκαιρα να αρχίσει η διαδικασία 
έγκρισης από τη Κοινότητα ώστε να εισπράξει η χώρα το ταχύτερο δυνατό τα προβλεπόμενα 
για τα ΜΟΠ κονδύλια της κοινοτικής συνδρομής.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται με μια πλατιά 
συμμετοχική διαδικασία αφού οι προτάσεις έργων και δραστηριοτήτων πάνω στις οποίες 
βασίζονται τα ΜΟΠ είναι προτάσεις που προέρχονται από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια, τους περιφερειακούς φορείς, τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουρ
γείων, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευ
νητικά κέντρα και επίσης προτάσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Με βάση τις προτάσεις των παραπάνω φορέων και σύμφωνα με μια σαφή διαδικασία 
που καθορίστηκε από το περασμένο Αύγουστο και συμπληρώθηκε το περασμένο Δεκέμβρη, 
τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα γίνονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
συνοχή και συμπληρωματ ικότητα των έργων και δραστηριοτήτων ώστε να έχουν τη μορφή 
των πραγματικά Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.

'Ετσι στο γεωργικό τομέα οι παρεμβάσεις των Προγραμμάτων εκτός από την αξιοποίηση 
των δυναμικών περιοχών δημιουργούν προϋποθέσεις συμπληρωματικότητας αφού οι παρεμβά
σεις αυτές αποβλέπουν στη παραγωγή, στη αναδιάρθρωση καλλιεργειών, στην άρδευση, 
στη καθετοποίηση των γεωργικών προΐ'όντων, στην εμπορία και διακίνηση τους στην 
επιμόρφωση και κατάρτιση των γεωργών, στη βελτίωση της κτηνοτροφίας και την ανάπτυξη 
της δασοπονίας καθώς και στην έρευνα και τεχνολογία, για άμεση εφαρμογή στις γεωρ
γικές δραστηριότητες.

Στον τομέα της μεταποίησης και παράλληλα με την άμεση συμμετοχή επενδυτικών
♦

σχεδίων του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτών, συνεταιρισμών, εταιριών, OTA κλπ.)οι παρεμβάσεις 
αποβλέπουν στη δημιουργία τεχνικής και οργανωτικής υποδομής για την προώθηση της 
μεταποιητικής δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τη προώθηση καινοτομιών, 
των εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, το marketing, τη διαχείρηση και εμπορία των 
προϊόντων, τη δημιουργία κέντρων κοινών υπηρεσιών κλπ.



Στο τομέα των υποδομών τα προγράμματα περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, λιμάνια, 
αεροδρόμια, υποδομές μεταφορών, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικό καθαρισμό, έργα 
επικοινωνιών με σκοπό τα έργα αυτά να λειτουργήσουν σα βασικοί καταλύτες των διαπε- 
ριψερειαχών ανισοτήτων και σαν βασικοί άξονες αλυσσιδωτής ανάπτυξης των βασικών 
τομέων της οικονομίας.

Στο τουρισμό οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην εναρμόνιση του τουρισμού σε σχέση 
με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και στην ισόρροπη κατανομή της τουριστικής 
κίνησης στο χώρο με παράλληλη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 
περιοχής.

Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις (γεωργία, βιομηχανία, τουρισμός) δόθηκαν σαν 
παράδειγμα ολοκληρωμένης προσέγγισης των προγραμμάτων τα οποία, βέβαια με την 
ίδια μεθοδολογία καλύπτουν και άλλους τομείς όπως της ενέργειας, της έρευνας, 
της πληροφορικής, των κοινωνικών υποδομών κλπ.


