
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.∆ΡΑΜΑΣ 

146
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ  

 

      Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο 

παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα 

µεταναστευτικά ρεύµατα, παλιννοστήσεις και νέες µεταναστεύσεις, χωροθετήσεις 

σύµφωνα µε παλαιότερες απαιτήσεις και συνθήκες, που είναι δύσκολο να 

ανατραπούν. Για το λόγο αυτό προγράµµατα έργων της µορφής των ΠΕΠ και Νόµοι 

κινήτρων (όπου συγκεντρώνεται όλη η επενδυτική προσπάθεια) είναι δύσκολο να 

πραγµατοποιήσουν φιλόδοξους στόχους όπως (µ. ά.) η «άρση της αποµόνωσης» και 

ή «συγκράτηση του πληθυσµού». Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα στην 

περιφερειακή και χωροταξική πολιτική αυτής της Περιφέρειας είναι η ύπαρξη µιας 

ισχυρής πληθυσµιακά µουσουλµανικής µειονότητας. Όπως και στις άλλες παρόµοιες 

µελέτες (πχ ΥΠΕΧΩ∆Ε 1998) υποστηρίζεται η θέση της ενσωµάτωσης αυτής της 

µειονότητας στην τοπική κοινωνία και δεν αναπτύσσεται το πρόβληµα ιδιαίτερα και 

ξεχωριστά. 

      Η σηµερινή συγκυρία της περιφερειακής πολιτικής καθορίζεται από τη 

διαµόρφωση του Γ΄ Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ - βλ. ∆ιυπουργική 

Οµάδα Σχεδιασµού Αναπτυξιακού Προγράµµατος 2000-2006). Σ΄ αυτό 

διατυπώνονται ορισµένα σχόλια για τα αποτελέσµατα του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΚΠΣ) καθώς και οι στόχοι, η στρατηγική και οι κύριες δράσεις για το νέο 

ΚΠΣ. Παράλληλα  εκπονείται και µια χωροταξική µελέτη για την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που όµως δε φαίνεται να ενσωµατώνεται στη 

διαδικασία διαµόρφωσης του Γ΄ ΚΠΣ. Αντίθετα, οι χωροταξικές υποθέσεις 

διατυπώνονται σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Γ΄ ΣΠΑ. Με την εφαρµογή της 

παραπάνω διαδικασίας διαπιστώνουµε ότι η χωροταξική µε την περιφερειακή 

πολιτική δε βρίσκονται σε µεγάλη αντιστοιχία.  

      Στην προηγούµενη δεκαετία 1990-99 είχαν συγχρηµατοδοτηθεί έργα και δράσεις 

από τα ακόλουθα προγράµµατα στην Περιφέρεια ΑΜΘ: Μεσογειακά Ολοκληρωµένα 

Προγράµµατα (1986-94), Α΄ (1990-1994) και Β΄ (1994-1999) ΚΠΣ, και τις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες ENVIREG (1990-93), INTERREG I (1990-94) και II (1994-

1999) και LEADER I και II. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της «µελέτης των 

χωρικών επιπτώσεων των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών» που προέκυψαν 

ενισχύθηκαν περισσότερο οι ισχύουσες αναπτυξιακές τάσεις και λιγότερο 
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συντελέστηκαν αναδιαρθρώσεις σε παραγωγικούς και µη παραγωγικούς τοµείς. Οι 

στόχοι της συγκράτησης του πληθυσµού και της καταπολέµησης της ανεργίας 

αποδεικνύονται  φιλόδοξοι. 

 

 

10.1   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
      Η διοικητική-προγραµµατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

αποτελείται από πέντε Νοµούς: Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Παλαιότερα (πριν το 1990) ανήκε σε αυτήν και ο Νοµός Σερρών, ο οποίος ανήκει 

τώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από πολλούς διατυπώνεται η 

άποψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού Καβάλας δεν οδηγούν στην 

ένταξή του σ΄ αυτήν την Περιφέρεια.Με ποιους Νοµούς και ποιες περιοχές 

παρουσιάζει η Περιφέρεια µια οµοιογένεια µε φυσικά κριτήρια και µια λειτουργική 

ενότητα ώστε η διοικητική της διαίρεση να αποτελεί και προγραµµατική ενότητα δεν 

έχει ακόµη µελετηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί επίσης ότι από πολλούς 

φορείς η Θράκη µε τους τρεις Νοµούς της αντιµετωπίζεται ξεχωριστά, όπως γίνεται 

µε τους αναπτυξιακούς νόµους των κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις.     

      Στην τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση µε τις συνενώσεις των Κοινοτήτων σε 

µεγαλύτερους ∆ήµους (Σχέδιο «Καποδίστριας») διαπιστώνουµε το ίδιο πρόβληµα 

δηλ. της µη εφαρµογής κριτηρίων οµοιογένειας και λειτουργικότητας, ώστε οι 

καινούριοι ∆ήµοι να αποτελέσουν προγραµµατικές ενότητες χωρίς να βρίσκονται τα 

όριά τους υπό αίρεση. Για το λόγο αυτό όπως στην περίπτωση των Νοµαρχιών και 

των Περιφερειών έτσι και των ∆ήµων θα απαιτηθούν νέες οριοθετήσεις και 

συνενώσεις όπου θα εφαρµοστεί η νέα περιφερειακή και χωροταξική πολιτική.  

Θεσµικά η διοικητική και προγραµµατική Περιφέρεια ως νέος θεσµός από το 1990 

βρίσκεται αρκετά πίσω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γιατί πρόκειται για 

διορισµένη διοίκηση από την κυβέρνηση, η οποία συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, 

ενώ το περιφερειακό συµβούλιο επικεντρώνεται σε χρηµατικές κατανοµές και 

διεκδικήσεις.  

      Η αναπτυξιακή πολιτική που ασκήθηκε στην ΑΜΘ σε µια σειρά από βασικούς 

τοµείς παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.∆ΡΑΜΑΣ 

148
 

 
Χωροταξική και οικιστική πολιτική 

 
      Η Περιφέρεια ΑΜΘ, είναι η µόνη στην ελληνική επικράτεια, η οποία παρουσιάζει 

αρνητική µεταβολή πληθυσµού στη δεκαετία 1981-91, όπως και το υψηλότερο 

ποσοστό εσωτερικής µετανάστευσης. Οι αρνητικές αυτές µεταβολές εκφράζονται µε 

έντονο τρόπο στο µαθητικό δυναµικό των σχολείων (σχολεία που κλείνουν).  

      Η µέση πυκνότητα κατοίκησης είναι κατά 50% µικρότερη σε σύγκριση µε το 

σύνολο της χώρας παρά το σηµαντικό ποσοστό σε πεδινές εκτάσεις. 

      Τα παραπάνω παίρνουν τη µορφή ενός ασθενούς οικιστικού δικτύου µε 

εγκαταλειµµένα χωριά και οικισµούς µε λίγα άτοµα αλλά και µε την έλλειψη 

δυναµικών αστικοποιηµένων οικισµών (ακόµη και σε επίπεδο πόλεων) που θα 

µπορούσαν να συγκρατήσουν τον πληθυσµό. 

      Η πολιτική της ενίσχυσης των κατασκευών των τεχνικών υποδοµών των 

δικτύων (οδικών, ύδρευσης, αποχέτευσης,  κλπ) στους οικισµούς (ΠΕΠ) λειτουργεί 

περισσότερο µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πληθυσµού παρά ως άµεση 

προσέλκυση και συγκράτηση των κατοίκων. Πέρα από την προσωρινή απασχόληση 

κατά τη διάρκεια των κατασκευών δεν παρέχουν τα έργα αυτά κάποια µορφής 

µόνιµη απασχόληση, όπως θα µπορούσε να επιτυγχάνονταν µε τη λειτουργία 

µόνιµων υπηρεσιών, οι οποίες δε φαίνεται να ενισχύονται από τα ΠΕΠ. 

      Η σηµερινή χωροταξική πολιτική, η οποία στηρίζεται στη δηµιουργία αστικών 

κέντρων ανώτερων βαθµίδων (σύµφωνα µε την παλιά πολιτική του ΥΧΟΠ), 

ενισχύεται µε τη λειτουργία και τις επεκτάσεις των ΤΕΙ, των Νοσοκοµείων, των 

σχολείων και των ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., αλλά δε φαίνεται να µπορεί να αποτελέσει βασικό 

µοχλό συγκέντρωσης του πληθυσµού και της απασχόλησης.  

      Επιπλέον η µεγάλη κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής, η εγκατάσταση 

νεοπροσφύγων (περίπου 30.000) καθώς επίσης η προσέλευση εργαζοµένων από 

άλλες περιοχές (πχ στο Πανεπιστήµιο), δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την άσκηση 

πολιτικής.  

 

 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.∆ΡΑΜΑΣ 

149
 

 
Αγροτική πολιτική 

 
      Η παλαιότερη κυριαρχία του αγροτικού τοµέα, µε τις σύγχρονες τάσεις µείωσης 

της αγροτικής δραστηριότητας, που παραµένει όµως σε υψηλά επίπεδα (43%), έχει 

ως επακόλουθο την έξοδο από την αγροτική απασχόληση και τη δηµιουργία µεγάλης 

ανεργίας.Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλιστούν σε 

άλλες δραστηριότητες (βιοµηχανία και υπηρεσίες) είναι πολύ υψηλός (30.000) και 

πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οι αριθµοί των 8.700 θέσεων πλήρους απασχόλησης, 

στην περίοδο 1994-2001 από την υλοποίηση του ΠΕΠ (καθώς επίσης και 3.500 

θέσεων προσωρινής απασχόλησης στα έργα, αντισταθµίζουν ένα ποσοστό περίπου 

30% από το παραπάνω έλλειµµα.  

      Η  Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα φυσικού πλούτου στη χώρα (πχ 

δάση στη ∆ράµα και αξιόλογοι υγροβιότοποι). Επιπλέον η ανάπτυξη του τοµέα 

υποστηρίζεται από σηµαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγµατα µε µεγάλες 

δυνατότητες άρδευσης των µεγάλων πεδιάδων της. Το βαµβάκι, οι καπνός, τα 

ζαχαρότευτλα, το καλαµπόκι αποτελούν σηµαντικές καλλιέργειες, που όµως δεν 

εξασφάλισαν επαρκές γεωργικό  εισόδηµα (παρά τις επιδοτήσεις, όπως η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική-ΚΑΠ, αλλά και την αναθεώρησή της). 

      Τα βασικά προβλήµατα (που ισχύουν σε όλο τον ελληνικό χώρο και φαίνονται 

αξεπέραστα) είναι τα ιδιοκτησιακά µε την µικρού µεγέθους κατακερµατισµένη (και 

συχνά ενοικιαζόµενη) γη, το υψηλό κόστος παραγωγής κλπ.  Επόµενα προβλέπεται 

να συνεχιστούν οι υπάρχουσες τάσεις µε την έξοδο από την αγροτική απασχόληση 

και την ένταση της κρίσης µε την ανεργία.  

 

Βιοµηχανική πολιτική 

 
      Tα βασικά στοιχεία της βιοµηχανικής πολιτικής, διαγράφηκαν στις προηγούµενες 

δεκαετίες µε τη χωροθέτηση µεγάλων µονάδων κυρίως µεταποίησης αγροτικών 

πρώτων υλών, επενδύσεις που προήλθαν σε µεγάλο βαθµό από το συνεταιριστικό 

κεφάλαιο της περιοχής (µε τους παλαιότερους Νόµους των κινήτρων 289/76, 

1262/82 και την υποστήριξη της Αγροτικής Τράπεζας. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να 

ανατρέπεται εφόσον οι επενδύσεις του Νόµου 1892/90 δεν αφορούν στον 

πρωτογενή τοµέα και πρόκειται για κίνηση κεφαλαίου και κλάδους που προέρχονται 
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από άλλες περιοχές, κυρίως Θεσσαλονίκη και Αθήνα (βλ. παρακάτω για τις 

επενδύσεις αυτού του Νόµου).  

      Μια σειρά από κλαδικές κρίσεις που πλήττουν τις βιοµηχανικές µονάδες που είναι 

χωροθετηµένες στην περιοχή (όπως οι παλιές µεγάλες µονάδες) επιτείνουν τα 

προβλήµατα της απασχόλησης (στηριγµένης στη µισθωτή εργασία) εφόσον 

εκφράζονται µε µειώσεις προσωπικού, εποχικότητα, µετεγκαταστάσεις στο 

εξωτερικό (πχ κρίσεις σε κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ένδυση κ.ά. καθώς 

και κλείσιµο των µονάδων.    

      Χαρακτηριστικό παράδειγµα της βιοµηχανικής πολιτικής αποτελούν οι 

χωροθετήσεις των νέων µονάδων εντός των ΒΙ.ΠΕ. (οι περισσότερες µονάδες της 

περιοχής βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ.). Ενώ η ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής αποτελεί την πρώτη 

ενίσχυση στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1981) και 

είναι η µεγαλύτερη της περιοχής, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρίσκονταν σε 

κρίση. Αντίστροφα σε κάποια άνοδο βρέθηκε τα τελευταία χρόνια η ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης, 

η οποία παλαιότερα υπολειτουργούσε.  

Η πολιτική της ΕΤΒΑ, ως παροχή µόνο υποδοµών µέσα από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις, 

φαίνεται ότι εγκαταλείπεται και η νέα περίοδος στρέφεται και σε άλλες σύγχρονες 

παροχές και µορφές µέσα και από την ιδιαίτερη ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού 

Νόµου (2601/98). 

 

 

Εµπορική πολιτική 

 
      Στην περίοδο που εξετάζουµε καταγράφονται µια σειρά από εµπορικές 

δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύονται από κοινοτικά προγράµµατα, µ.ά. εµπορικές 

εκθέσεις, εµπορικές ζώνες, νέες µορφές προώθησης των προϊόντων. Καταγράφουµε 

παρακάτω ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν κάποιες προοπτικές στο 

εµπόριο, το οποίο στην περιοχή βρίσκεται σε σηµαντική ανάπτυξη.  

      Σύµφωνα µε το «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Θράκη» η ελληνο-βουλγαρική 

εµπορική συνεργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από µία Ελεύθερη Ζώνη 

Εµπορίου και Μεταποίησης-ΕΖΕΜ (ή σύµφωνα µε µία πρόταση: ∆ιασυνοριακή 

Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών-∆ΕΒΖΟΣ) σε ελληνικό 

έδαφος. Η εγκατάσταση της ∆ΕΒΖΟΣ προτείνεται να γίνει στο Ορµένιο, η ΕΖΕΜ στη 

ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης ή εναλλακτικά µια «συνολική» ΕΖΕΜ Έβρου σε όλο το 
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µήκος του άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο. Στην ίδια µελέτη προτείνονται λόγω της 

µεγάλης υστέρησης της Θράκης στον τοµέα παροχής υπηρεσιών: (α) η δηµιουργία 

Επιχειρηµατικού Πάρκου Θράκης και ∆ιαβαλκανικού Εκθεσιακού Κέντρου, είτε στη 

ΒΙ.ΠΕ.Αλεξανδρούπολης , σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία της ΕΖΕΜ, είτε στη 

ΒΙ.ΠΕ.Κοµοτηνής σε συνδυασµό µε τον υπό διαµόρφωση εκεί εκθεσιακό κέντρο, (β) 

η δηµιουργία ενός ∆ιαβαλκανικού ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου (συνδυασµένων 

µεταφορών) στην Αλεξανδρούπολη και (γ) η ίδρυση ενός ∆ικτύου Πληροφόρησης 

(εξαγωγικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ), το οποίο θα συνδεθεί µε το 

υπό δηµιουργία σύστηµα πληροφόρησης του ∆ιαβαλκανικού και Παρευξείνιου 

Επιχειρηµατικού Κέντρου.    

      Έχει προταθεί ακόµη ένα επενδυτικό σχέδιο ενός ∆ιεθνούς Εµπορευµατικού 

Κέντρου και Κέντρου Επιχειρηµατικότητας Έβρου-∆ΕΚΚΕΕ, στην παραπάνω υπό 

ίδρυση Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου στην Αλεξανδρούπολη (παραχώρηση 300-500 

στρεµµάτων του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης). Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 

Βιοµηχανίας και του Προγράµµατος «Ιδιωτικών ή Μικτών Βιοµηχανικών Υποδοµών 

στη Βόρεια Ελλάδα» από τους ακόλουθους φορείς: ΟΠΕ, ∆ιεθνές Κέντρο Χονδρικού 

Εµπορίου Κύπρου, ∆ήµος Αλεξανδρούπολης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-

Έβρου, Νοµαρχία Ν.∆. Η λειτουργία του παραπάνω Κέντρου θα γίνει µε τη µορφή 

εµπορικής επιχείρησης, η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως 

τραπεζικές, επιχειρηµατικές και εµπορικές και θα απευθύνεται σε εκθέτες, 

καταναλωτές και επιχειρηµατίες από τις χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής 

Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. 

      Με πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων και του υπό έγκριση φορέα ∆ΕΚΚΕΕ 

εκπονείται µελέτη µε στόχο τη δυνατότητα ανάπτυξης και τη διερεύνηση των 

προϋποθέσεων βιωσιµότητας και των επιπτώσεων ενός ∆ιεθνούς Χονδρεµπορικού 

Κέντρου σε καθεστώς Ελεύθερου Εµπορίου-Ελεύθερων Αποθηκών. 
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Τουριστική πολιτική 

 
      Σύµφωνα µε την «έκθεση της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας- Θράκης» (∆εκέµβριος 1997) η τουριστική πολιτική αποτελεί τµήµα ενός 

δεκαετούς προγράµµατος (1995-2005), για το οποίο επισηµαίνονται οι προϋποθέσεις 

µιας επιτυχούς πολιτικής. Με δεδοµένο ότι η τουριστική πολιτική στηρίχθηκε µέχρι 

σήµερα στον παραθεριστικό τουρισµό και τον τουρισµό προσωρινής διελεύσεως και 

ήταν συνολικά µικρής χρονικής διάρκειας στο έτος, προτείνεται η προώθηση 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε την αξιοποίηση όλου του φυσικού 

περιβάλλοντος. Οι µορφές αυτές που πρωτοεµφανίσθηκαν µε την κοινοτική 

πρωτοβουλία LEADER ή µε τα προγράµµατα ορεινού τουρισµού που προσφέρονται 

για την περιοχή, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια σε πολλούς τοµείς, όπως ο 

πολιτισµός και η κινητοποίηση τοπικών φορέων.    

 

 

Εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική: Το∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

Θράκης  

 
      Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης αποτελεί µια από τις υψηλότερες 

επενδύσεις του ΠΕΠ σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών. Πρόκειται κυρίως για τη 

δηµιουργία τεσσάρων  

«Πανεπιστηµιουπόλεων» στη Ξάνθη, στην Κοµοτηνή στην Αλεξανδρούπολη και στην 

Ορεστιάδα. Όπως όµως όλα τα έργα και οι προγραµµατισµοί του Πανεπιστήµιου 

υπόκειται και αυτό στη λογική των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς δηλαδή να µπορεί 

να στηριχτεί σε ένα πολεοδοµικό σχέδιο σύνδεσης αυτών των κτιρίων µε λειτουργίες 

της πόλης και ενδοπανεπιστηµιακές λειτουργίες ελεύθερου χρόνου και συγκράτησης 

των φοιτητών και των εργαζόµενων σ΄ αυτά.   

      Τα είκοσι εννιά (29) χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστήµιου έχουν διαγράψει τις 

υφιστάµενες τάσεις ανάπτυξής του: µε ένα µεγάλο αριθµό φοιτητών , εργαζοµένων-

διδασκόντων καθώς  και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού , αλλά και τη 

δηµιουργία νέων τµηµάτων στην τρέχουσα δεκαετία, πολλών ερευνητικών 

προγραµµάτων και µελετών (που µάλιστα αφορούν την ίδια την περιοχή) και άλλων 

δραστηριοτήτων (συνεδρίων, εκδηλώσεων, κυκλοφορία έντυπου και  ηλεκτρονικού 

υλικού κλπ). Το Πανεπιστήµιο δεν θα έπρεπε να περιοριστεί στις υπάρχουσες τάσεις 
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ανάπτυξης, αλλά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Γ΄ ΣΠΑ να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.     

      Βασικά στοιχεία της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστηµίου Θράκης, είναι η 

διοχέτευση στην αγορά τεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων για χρήση τους από 

τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου 

δυναµικού και η δηµιουργία νέου που θα εντάσσεται σε δραστηριότητες 

συνδεόµενες µε τις διαδικασίες ανάπτυξης. Επιδιώκεται επίσης η αναβάθµιση των 

διεθνών διασυνδέσεων µε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. 

      Εργαλεία της πολιτικής αυτής αποτελούν η ανάπτυξη της βασικής και 

εφαρµοσµένης / βιοµηχανικής έρευνας- παραγωγής, η συνεχής αξιολόγηση και η 

µείωση της διασποράς των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η αποτίµηση των 

αποτελεσµάτων των ερευνών και η χρηµατοοικονοµική ενθάρρυνση της συµµετοχής 

του δυναµικού του πανεπιστηµίου σε κοινοτικά και διεθνή προγράµµατα.  

      Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, κατεξοχήν πλούσιο σε ανθρώπινο 

δυναµικό, διαθέτοντας αναγνωρισµένους επιστήµονες µε σηµαντική ερευνητική 

εµπειρία, προσπαθεί να αριστοποιήσει την κατανοµή των πόρων του από τις 

διαθέσιµες πηγές και µέσω συνεργασιών, κοινοτικών προγραµµάτων, ενώ 

παράλληλα προσπαθεί, σε συνεργασία µε επιχειρήσεις, να προσελκύσει 

χρηµατοδοτήσεις οι οποίες βελτιώνουν το ύψος των διαθέσιµων για έρευνα. Η 

Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου, δρα ως συντονιστής των ερευνητικών 

προσπαθειών επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. 

      Σηµαντική είναι η επένδυση στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί 

την υψηλότερη επένδυση του ΠΕΠ σε επίπεδο κοινωνικών υποδοµών. Πρόκειται για 

ένα κτίσµα (94.000 τ. µ., 670 κλινών),  σε µια έκταση (µικρή σχετικά) διακοσίων 

(200) στρεµµάτων. Εκτός από τη στήριξη του Ιατρικού Τµήµατος του ∆ΠΘ στην 

Αλεξανδρούπολη, αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο µέσα στην 

Περιφέρεια (συντονισµός µε τα άλλα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας) αλλά 

και εκτός Περιφέρειας (πχ στο χώρο των Βαλκανίων).   
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10.2   ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

      Οι δηµόσιες ενισχύσεις για την ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση των 

πολιτικών που συνοπτικά περιγράψαµε πιο πάνω διοχετεύθηκαν µέσα από τον 

αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 

Ιδιωτικές Επενδύσεις (Νόµοι 1892/90 και 2601/98)  

 
      Ο αριθµός των εγκεκριµένων ιδιωτικών επενδύσεων του Ν. 1892/90 (από το 

1990 µέχρι τον Απρίλιο του 1998) ήταν στη χώρα 6.391 και στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

1.356, ενώ το ύψος των επενδύσεων ήταν αντίστοιχα 5.184 εκ. Ευρώ και 1550 εκ. 

Ευρώ, δηλ. το 30% περίπου. Η ανάλυση αυτών των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια, 

σε επιχορήγηση και σε θέσεις εργασίας ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 

 

 

 ίδια κεφάλαια    

(εκ. δρχ) 

επιχορήγηση

(εκ. δρχ) 

Θέσεις εργασίας 

(µε την επιφύλαξη της 

πραγµατοποίησής τους) 

Ελλάδα 2.023 2.055 60.054 

Περιφέρεια ΑΜΘ 439 840 18.328 

 

 

      Με βάση το ύψος των επενδύσεων (100) τα ίδια κεφάλαια ήταν στη χώρα 39%, 

οι επιχορηγήσεις 39,6% και τα επιδοτούµενα δάνεια 20,6% και στην Περιφέρεια τα 

αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27,8%, 54, 9% και 17,0%, γεγονός που δείχνει τις 

αυξηµένες επιχορηγήσεις στην Περιφέρεια από τη µια και τα χαµηλότερα ίδια 

κεφάλαια από την άλλη. 

      Η ποσοστιαία κατανοµή, µε βάση το 100, των επενδύσεων (του µέσου ύψους 

σε εκ. δρχ) ανά τοµέα ήταν στη χώρα στον πρωτογενή 3,7% (123), στο 
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δευτερογενή 77,9% (269), και στον τριτογενή 18,4% (253), ενώ στην Περιφέρεια 

ΑΜΘ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 4,2% (219), 91,2% (418) και 4,6% (235). 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι το µέσο ύψος της επένδυσης ήταν στην Περιφέρεια αρκετά 

υψηλότερο στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα, ενώ στον τριτογενή 

κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτό της χώρας.   

      Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία πρόκειται κυρίως για ενισχύσεις της 

βιοµηχανίας, ενώ υστερούν κατά πολύ οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, στις 

υπηρεσίες και στον τουρισµό. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

πρόκειται για κίνηση κεφαλαίων από άλλες περιοχές και δεν έχουν τόσο σχέση µε 

την εκµετάλλευση των τοπικών πόρων. Στην ενδονοµαρχιακή κατανοµή του ύψους 

των επενδύσεων υπερέχει ο Νοµός Ροδόπης, ακολουθεί µε µικρή διαφορά ο Νοµός 

Έβρου και µε µεγαλύτερη διαφορά ο Νοµός Ξάνθης, ενώ οι Νοµοί ∆ράµας και 

Καβάλας απέχουν κατά πολύ στην κατανοµή αυτή, λόγω των γεωγραφικών 

διαφορών στις ενισχύσεις .  

      Μεταξύ έγκρισης και ολοκλήρωσης µιας επένδυσης µεσολαβούν µεγάλες 

διαφορές στα οικονοµικά µεγέθη (πχ οι 465 επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί 

καλύπτουν µόνο το 30% περίπου αυτών που έχουν εγκριθεί), γεγονός που οδηγεί 

συχνά στην µη πραγµατοποίηση των επενδύσεων ή ακόµη στην µετέπειτα αδυναµία 

λειτουργίας. Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η έλλειψη ελέγχων για τις 

πραγµατοποιηθείσες θέσεις εργασίας συνθέτουν µια εικόνα για τις επενδύσεις αυτές 

που δεν είναι και τόσο ευνοϊκή για την περιοχή της Περιφέρειας. Τα ισχυρότερα  

κίνητρα για τις εγκαταστάσεις των βιοµηχανιών στις Βιοµηχανικές Περιοχές (όλων 

των Νοµών) συνετέλεσαν ώστε οι χωροθετήσεις να πληρούν τις βασικές 

προϋποθέσεις που θέτει σ΄ αυτές η ΕΤΒΑ, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, η 

εξασφάλιση του οικοπέδου και των λοιπών παροχών, που όµως µπορούν να 

επεκταθούν.  

       «Με τις νέες ρυθµίσεις τα επενδυτικά κίνητρα εξακολουθούν να αποτελούν ένα 

από τα βασικά µέσα της διαρθρωτικής πολιτικής για την ενίσχυση του παραγωγικού 

δυναµικού της χώρας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη» 

      Ο νέος αναπτυξιακός Νόµος (2601/98) σε σύγκριση µε τον προηγούµενο 

καθορίζει µειωµένα ποσοστά επιδοτήσεων, τα οποία φαίνονται να αντισταθµίζονται 

από τα αυξηµένα φορολογικά κίνητρα. Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών και 
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λοιπών δαπανών διαφοροποιείται κατά κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

και κυµαίνονται από 132.000 Ευρώ για την ίδρυση και επέκταση των βιοτεχνικών 

µονάδων των βιοµηχανικών κλάδων, γεγονός που ενισχύει τις µικρές ΜΜΕ και µέχρι 

5.870.000 Ευρώ για τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια. Στο νέο Νόµο εκτός 

από την υποχρεωτική εγκατάσταση των ιδρυόµενων βιοµηχανικών µονάδων, εντός 

Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ΕΤΒΑ, παρουσιάζονται και οι λοιπές ΒΙ.ΠΕ., καθώς 

και οι νέες Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ) και 

Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.). Οι έντονες κλαδικές διαφοροποιήσεις και οι ιδιαίτερες 

ενισχύσεις σε κλάδους µε µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας ήπιων µορφών 

ενέργειας αλλά και µικρούς ξενώνες αποτελούν στοιχεία που δείχνουν την 

προσαρµογή στις σύγχρονες επενδυτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος 

οι Νοµοί της Θράκης συνεχίζουν να διαθέτουν τα πιο ευνοϊκά κίνητρα για την 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, µε την ένταξή της στην περιοχή ∆΄ εφαρµογής 

των ενισχύσεων και να διαφοροποιείται από σηµαντικά τµήµατα των Νοµών ∆ράµας 

(εκτός από την παραµεθόρια ζώνη 20 χιλιοµέτρων) και Καβάλας.    

 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) 1999-2003 

 
      Πρόκειται για χρηµατοδοτήσεις έργων και δράσεων από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων και τους κοινοτικούς πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

      Από τις χρηµατοδοτήσεις αυτές επισηµαίνουµε τα σηµαντικότερα έργα 

υποδοµής εθνικής κλίµακας (ΚΠΣ) που είναι η Εγνατία Οδός, τα έργα της ∆ΕΗ (πχ 

υδροηλεκτρικός σταθµός ∆ράµας) και τα έργα του φυσικού αερίου (∆ΕΠΑ). Σε 

περιφερειακό επίπεδο (ΠΕΠ) εκτελούνται έργα υποδοµής στο οδικό δίκτυο, στα 

λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και στο αεροδρόµιο της Καβάλας. Τα 

έργα αυτά συνδέονται στο ΠΕΠ µε τον άξονα παρέµβασης «ανάπτυξη υποδοµών για 

την άρση της αποµόνωσης της Περιφέρειας», γεγονός που δεν είναι καθόλου 

σίγουρο ότι θα συµβεί, τη στιγµή που οι επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές 

σ΄ αυτά τα δίκτυα δεν έχουν ερευνηθεί µ΄ αυτό το σκοπό, ώστε να τεκµηριώσουν 

αυτήν την επιδίωξη, η οποία µπορεί να παρουσιάζει και τάσεις αντιστροφής (δηλ. 

συγκέντρωση και όχι αποκέντρωση).      

      Το µεγαλύτερο έργο κοινωνικής υποδοµής είναι το Νοσοκοµείο 

Αλεξανδρούπολης, ενώ εκτελούνται κτιριακά έργα των πανεπιστηµιουπόλεων στο 
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∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη) και στα 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας (∆ράµα και Καβάλα).     

      Στον αγροτικό τοµέα εκτελούνται εγγειοβελτιωτικά έργα και φράγµατα υψηλών 

προϋπολογισµών (πιο σηµαντικά στους Νοµούς ∆ράµας και Έβρου) ενώ 

χαµηλότερων προϋπολογισµών αποτελούν τα δασικά έργα, η αγροτική οδοποιία κ.ά. 

      Στον τουριστικό τοµέα χρηµατοδοτούνται διάφορες δράσεις, κυρίως 

ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και προστασίας οικολογικών περιοχών. 

      Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρηµατοδοτούνται έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης των αστικών κέντρων και των οικισµών καθώς και µικρότερα έργα 

κοινωνικής υποδοµής (νοσοκοµεία και σχολεία).  

      Στον τοµέα των καταρτίσεων ενισχύθηκαν προγράµµατα για ανέργους κλπ 

χωρίς όµως να έχει γίνει αξιολόγηση για το πόσες αντίστοιχες θέσεις εργασίας (του 

ίδιου αντικειµένου µε την κατάρτιση) επανδρώθηκαν από τους καταρτιζόµενους.   

      Συµπερασµατικά στις αδυναµίες µετατροπής του ΠΕΠ σε ένα ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα επισηµαίνουµε: (α) την έλλειψη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε 

τοµείς πχ στον αγροτικό τουρισµό µε τη σύνδεση µεταξύ των δράσεων, όπως 

προβλέπει το LEADER, (β) την εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση των 

Υπουργείων, (γ) την περιορισµένη χρήση της τεχνικής βοήθειας, (δ) την ένταξη 

έργων σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (που 

δεν αποτελεί πρόγραµµα), χωρίς δηλαδή να προκύπτουν τα έργα και οι παρεµβάσεις 

από τη σύνδεση µεταξύ τους, τους στόχους που έχουν τεθεί και τις αρχές του 

σχεδιασµού και προγραµµατισµού. 

 

 

Γ΄ ΣΠΑ 2000-2006 

 
      Η περιφερειακή πολιτική του Γ΄ ΣΠΑ είναι κυρίως τοµεακή και προβλέπει την 

ανάπτυξη τριών χώρων: του ορεινού, του νησιωτικού και των αστικών κέντρων. Οι 

τρεις αυτές περιπτώσεις αφορούν την Περιφέρεια ΑΜΘ, χωρίς όµως να είναι σαφή 

τα ιδιαίτερα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν γι΄ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η 

αντιµετώπιση όλου του ελληνικού χώρου ως στόχου 1, χωρίς να διαφοροποιεί την 

Περιφέρεια ΑΜΘ ως πιο αναπτυξιακά καθυστερηµένης (φθίνουσα πληθυσµιακά κλπ) 

δεν προδιαγράφει µια αφετηρία αποτελεσµατικής προσέγγισης. 
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      Το νέο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και επόµενα το νέο ΚΠΣ, θέτουν 

ορισµένους στόχους και προτεραιότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την Περιφέρεια ΑΜΘ. Όπως ήδη αναφέρθηκε για το ∆ΠΘ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

προτεραιότητα στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης παράλληλα µε την 

ενίσχυση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας και τη τεχνολογική αναβάθµιση 

των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών. 

      Στα αντικείµενα «Έρευνα και Τεχνολογία» διαπιστώνεται η ανεπάρκεια των 

πόρων και ο µικρός πληθυσµός των ερευνητών, ενώ αντιµετωπίζονται προβλήµατα 

στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τοµέα και στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων. Τα προβλήµατα αυτά που ισχύουν για όλες τις Περιφέρειες της 

χώρας είναι ιδιαίτερα έντονα στην Περιφέρεια ΑΜΘ παρόλο που το ∆ΠΘ καταβάλλει 

σηµαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών (πχ. Ίδρυση 

Γραδείων ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιασύνδεσης στο ∆.Π.Θράκης). 

 

 

10.3   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Θ. 

 
      Η περιφερειακή πολιτική θα έπρεπε να αποτελεί ένα συνδυασµό πολλών 

πολιτικών, ενώ δε φαίνεται να ιεραρχεί εκείνους τους στόχους και τις προϋποθέσεις 

όπως της συγκράτησης και απασχόλησης του πληθυσµού, ως απόρροια µια πολιτικής 

για τις παραµεθόριες και φθίνουσες περιοχές στηριγµένης στην ενδογενή αξιοποίηση 

των φυσικών και των ανθρώπινων πόρων.     

      Η έµφαση που δίνεται στο ΠΕΠ (έργα υποδοµής και τοµεακές αποσπασµατικές 

παρεµβάσεις) δε µπορεί να εκπληρώσει αυτό το συνδυασµό των πολιτικών και 

οπωσδήποτε δε µπορεί να είναι ιεραρχικά στην πρώτη προτεραιότητα (λόγω των 

συγχρηµατοδοτήσεων) και το κύριο όργανο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. 

Οι λειτουργία των υποδοµών προϋποθέτει τη συγκράτηση του πληθυσµού και σε 

καµιά περίπτωση δεν µπορεί να συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης µιας 

Περιφέρειας χωρίς συµπληρωµατικές ενέργειες και δραστηριότητες.   

      Απαιτείται λοιπόν µια συντονισµένη προσπάθεια σε όλους τους τοµείς και τους 

χώρους, ώστε να εξαλειφθούν µακροχρόνια ιστορικά αίτια της πληθυσµιακής 

µείωσης, της ανεργίας, της µετανάστευσης και της εξόδου από την αγροτική 

απασχόληση. Περισσότερο θα έπρεπε η περιφερειακή πολιτική να αντιµετωπίσει 

ενδογενώς τα θέµατα αυτά στα πολλά επίπεδα κινητοποίησης του πληθυσµού. 
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Παράλληλα δηλαδή µε την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου σε θέµατα υποδοµών 

και υπηρεσιών οι νέοι ∆ήµοι θα µπορούσαν να στραφούν σε εσωτερικά κοινωνικά 

προβλήµατα και σε νέες µορφές απασχόλησης και δραστηριοτήτων. ∆ραστηριότητες 

που θα καθιστούν όλες αυτές τις υποδοµές λειτουργικές, αειφόρες, βιώσιµες και 

προσοδοφόρες τοπικά. Τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν από κοινοτικούς και 

εθνικούς πόρους σε υποδοµές αυτήν τη δεκαετία αν δεν αξιολογηθούν απ΄ αυτή τη 

σκοπιά και δε συµβάλλουν στην άρση της αποµόνωσης αλλά και συγκράτησης του 

πληθυσµού θα έλεγε κανείς ότι σπαταλήθηκαν. Απαιτείται δηλαδή ένα διευρυµένο 

είδος «τεχνικής βοήθειας» και υποστήριξης αν θέλουµε ένα παραµείνουµε στους 

κοινοτικούς όρους των κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων. Υπάρχουν αρκετές 

προτάσεις (πολλές απ’ αυτές υπό υλοποίηση) απ΄ όπου µπορεί κανείς να αντλήσει 

νέες δραστηριότητες: οι εναλλακτικές µορφές αγροτικού και ορεινού τουρισµού, η 

χωρική οργάνωση των νέων Πανεπιστηµιουπόλεων στη Ξάνθη, Κοµοτηνή και 

Αλεξανδρούπολη (σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες αυτών των πόλεων σε ανώτερο 

βαθµό της οικιστικής ιεραρχίας), η ολοκλήρωση του ∆ΠΘ µε νέα τµήµατα, τα νέα 

εµπορικά κέντρα, το πολιτιστικό χωριό στις Σάππες, η νέα πόλη Ρωµάνια, η νέα 

Τεχνούπολη κλπ.  

      Παράλληλα η εξασφάλιση των νέων θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να 

πραγµατοποιηθούν µε τις ιδιωτικές επενδύσεις των Νόµων των κινήτρων είναι 

πρωταρχικής σηµασίας να διατηρούνται (µε ελέγχους), ενώ οι χωροθετήσεις των 

νέων µονάδων θα έπρεπε να γίνονται µε την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών. 

Ακόµη και µέσα στις Βιοµηχανικές Περιοχές υπάρχουν περιθώρια νέων 

δραστηριοτήτων σ’ αυτήν την κατεύθυνση πχ µε νέες υπηρεσίες . 

      Σηµαντικό για το ανθρώπινο δυναµικό είναι το θέµα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Σύµφωνα µε την ανεπαρκή πρακτική στα προγράµµατα κατάρτισης, την 

οποία µπορούµε να διακρίνουµε στην περίοδο 1990-1998 και από το 1998 µέχρι 

σήµερα, στην µεν πρώτη δεν υπήρχε µηχανισµός αξιολόγησης και ελέγχου της 

διοχέτευσης των καταρτιζόµενων-ανέργων σε θέσεις εργασίας, για τη δε δεύτερη 

(µε τις νέες πιστοποιήσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης) που είναι και η 

τρέχουσα αναµένεται µια τέτοια αξιολόγηση. Τα αντικείµενα της κατάρτισης που 

καλύπτουν κυρίως έργα και δράσεις των ΠΕΠ, θα έπρεπε να στραφούν µε 

µεγαλύτερη έµφαση και ρυθµούς στις νέες δραστηριότητες (νέες καλλιέργειες, νέες 

µορφές τουρισµού, νέες υπηρεσίες, νέες ειδικότητες µε ευρύτερη γνώση κλπ).  
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      Τέλος το φυσικό περιβάλλον καθώς και τα ιστορικά στοιχεία του δεν έχουν 

αναδειχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο, έρευνας, 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιοποίησης µέσα από νέες πολυπολιτισµικές 

δραστηριότητες και νέες υπηρεσίες. Οι µικρές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σ’ 

αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για αυτές που θα 

ακολουθήσουν. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

ΑΜΘ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (περιφέρεια) 

ΑΠΠ Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν  

ΒΙΠΕ Βιοµηχανική Περιοχή 

ΒΙΟΠΑ Βιοτεχνικό Πάρκο 

∆ΕΒΖΟΣ ∆ιασυνοριακή Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών 

Συναλλαγών 

∆ΕΗ ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

∆ΕΚΚΕ ∆ιεθνές Εµπορευµατικό Κέντρο – Κέντρο Επιχειρηµατικότητας 

Έβρου 

ΕΒΖ Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 

ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας 

ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

ΕΤΒΑ Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης 

ΚΕΠΑ Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

ΚΕΠΕ Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

ΟΑΕ∆ Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού 

ΟΠΕ Οργανισµός προώθησης Εξαγωγών 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΣΠΑ Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΥΠΕΘΟ Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

 


