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∆ηµογραφικά Στοιχεία 
Συνολικός Πληθυσµός 
H διαχρονική µεταβολή του πληθυσµού µιας γεωγραφική περιοχής αποτελεί σηµαντικό δείκτη 
οικονοµικής και πολιτιστικής κατάστασης ανθρώπων και χώρου. 
Ο πληθυσµός του νοµού Σερρών κατά την απογραφή του 2001 ήταν 201.471 κάτοικοι, 
παρουσιάζοντας αύξηση του πληθυσµού του κατά την τελευταία δεκαετία σε ποσοστό 4,5%. 
Ωστόσο τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται στασιµότητα όσον αφορά το µέγεθος του 
πληθυσµού. Συνολικά ο πληθυσµός του νοµού  τα τελευταία 30 χρόνια παρουσίασε µία 
µεταβολή της τάξης του –0,69% 

Πληθυσµός κατά τις απογραφές 
Φύλλο  1971 1981 1991 2001 

Άρρενες  101.036 97.960 95.338 99.963 
Θήλυς  101.852 98.215 97.490 101.508 
Σύνολο Νοµού  202.888 196.175 192.828 201.471 
*Πηγή ΕΣΥΕ 2001 
 
Ηλικιακή και Κατά Φύλο Σύνθεση  
Η κατά ηλικία σύνθεση ή ηλικιακή διάρθρωση, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δοµής του. 
Τα τελευταία τριάντα χρόνια υπάρχει σαφής µείωση του παιδικού πληθυσµού από 28,7%  το 
1971 σε 24% το 1981 και 18% το 1991 και 14,60% το 2001! Ενώ παράλληλα έχουµε  αύξηση 
του πληθυσµού των ατόµων  άνω των 45 ετών  από 29,5% το 1971 σε 27.5% το 81,  43,6% το 
91 και 46,72% το 2001.  

Ηλικία 
Έτος Φύλο Σύνολο 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 

Άρρενες  101.036 29.760 21.636 21.632 19.188 8.820
θήλυς  101.852 28.508 18.180 23.272 20.196 11.696
Σύνολο  202.888 58.268 39.816 44.904 39.384 20.516

1971 Ποσοστό  100,00% 28,70% 19,60% 22,10% 19,40% 10,10%
Άρρενες  97.760 24.185 20.699 17.696 24.068 11.312
θήλυς  98.215 22.845 18.802 18.482 23.879 14.207
Σύνολο  195.975 47.030 39.501 36.178 47.947 25.519

1981 Ποσοστό  100,00% 24,00% 20,20% 18,50% 24,50% 13,00%
Άρρενες  95.338 18.029 19.871 17.606 27.881 11.951
Θήλυς  97.490 16.756 19.019 17.403 28.979 15.333
Σύνολο  192.828 34.785 38.890 35.009 56.860 27.284

1991 Ποσοστό  100,00% 18,00% 20,20% 18,20% 29,50% 14,10%
Άρρενες  99.963 14.905 20.278 20.262 25.334 19.184
Θήλυς  101.508 14.501 18.174 19.210 26.872 22.751
Σύνολο  201.471 29.406 38.452 39.472 52.206 41.935

2001 Ποσοστό  100,00% 14.60% 19,08% 19,59% 25,91% 20,81%
Πηγή : ΕΣΥΕ 2001 
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τους δηµογραφικούς δείκτες.  
 
∆ηµογραφικοί ∆είκτες 
Η κατανοµή του πληθυσµού σε τρεις κατηγορίες: παιδικός (0-14), εν δυνάµει ενεργός (15-64) 
και ηλικιωµένος (65 και άνω) επιτρέπει τον υπολογισµό ορισµένων δεικτών σηµαντικών για την 
ανάλυση και περιγραφή της δηµογραφικής κατάστασης στην περιοχή: το δείκτη εξάρτησης, το 
δείκτη γήρανσης και το δείκτη κοινωνικών βαρών.   
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∆ηµογραφικοί ∆είκτες Νοµού Σερρών 

  ∆είκτης αντικατάστασης ∆είκτης γήρανσης ∆είκτης κοινωνικών βαρών 
1971 2,84 0,35 0,63 
1981 1,84 0,54 0,59 
1991 1,27 0,78 0,47 
2001 0,70 1,43 0,54 

 Πηγή : ΕΣΥΕ 2001 
Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσµού, επιτρέπει την αποσαφήνιση του επιπέδου γήρανσης στο 
οποίο έχει φτάσει ο πληθυσµός. Μας δίνει ο ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο ηλικιωµένος 
πληθυσµός (άνω των 65 ετών) σε σχέση µε τον παιδικό πληθυσµό (0-14 ετών). Όσο 
µεγαλύτερες είναι οι τιµές του δείκτη τόσο υψηλότερο επίπεδο γήρανσης παρουσιάζει η 
περιοχή. Στο νοµό Σερρών η τιµή του δείκτη γήρανσης από  0,78  1991 αυξάνεται σηµαντικά το 
2001 και λαµβάνει τιµή 1,43 που σηµαίνει ότι αντιστοιχούν 14 άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών 
σε κάθε 100 άτοµα ηλικίας µέχρι 14 ετών.  
∆είκτης αντικατάστασης:  Ο δείκτης αυτός περιγράφει το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 
έως 14 ετών προς τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών και µπορεί να αποτελέσει ένα ενδεικτικό 
στοιχείο για το κατά πόσο θα υπάρξει  στην περιοχή µια διαδοχή των ατόµων που φεύγουν από 
την παραγωγική διαδικασία από άτοµα που εισέρχονται σε αυτή. Για το νοµό Σερρών ο δείκτης 
έχει τιµή 0,70 που σηµαίνει ότι ο ρυθµός αντικατάστασης του πληθυσµού και ο αριθµός των 
ατόµων που θα εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία κατά τα επόµενα χρόνια είναι κατά 
πολύ µειωµένος σε σχέση µε τις παλαιότερες δεκαετίες (2,84 το 71 και 1,84 το 81 και  1,27 το 
91). 
 
Ο δείκτης κοινωνικών βαρών (ή δείκτης εξάρτησης) καταδεικνύει την αναλογία των ατόµων 
που για δηµογραφικούς λόγους (λόγω ηλικίας) είναι εξαρτώµενα από άτοµα τα οποία πρέπει να 
τα συντηρήσουν µε την δραστηριότητά τους.  
Ο υψηλός δείκτης σηµαίνει υψηλή οικονοµική επιβάρυνση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
για τη συντήρηση του εξαρτώµενου πληθυσµού, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες 
αποταµίευσης και επένδυσης. Για το νοµό Σερρών ο δείκτης αυτός έχει τιµή 0,54 (δηλαδή 54 
εξαρτώµενα άτοµα για κάθε 100 ενεργά). Υπάρχει δηλαδή επαρκής αριθµός εργαζοµένων, ο 
οποίος µπορεί να ενεργοποιηθεί σε διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες και να συντηρήσει 
τον υπόλοιπο πληθυσµό. 
Κοινωνικά– Οικονοµικά Στοιχεία 
Επίπεδο Εκπαίδευσης  
Το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού του νοµού Σερρών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς 
µόλις το 7,09%  φοιτά ή αποφοίτησε από σχολή Ανώτερης ή Ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης. 
Ενώ το ποσοστό των ατόµων που δεν έχουν ολοκληρώσει το δηµοτικό ή είναι αναλφάβητοι 
ανέρχεται σε 27,68% και ποσοστό 12,01% έχει αποφοιτήσει από το λύκειο. Το γεγονός αυτό 
µπορεί να έχει πολύπλευρες και ποικίλες δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό του νοµού που προκύπτει από αναλυτικότερες µελέτες, είναι ότι υπάρχει 
σηµαντική διαφορά στο µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης των Σερρών και αυτών της 
υπαίθρου.  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  Αριθµός Κατοίκων 
(%) Επί του Συνολικού 

Πληθυσµού 
Μεταπτυχιακό  161 0,09 
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών  6.516 3,79 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ ( ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) 1.793 1,04 
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών  315 0,18 
Φοιτούν σε Ανωτάτη, ΤΕΙ ή Ανωτέρα Σχολή 3.418 1,99 
Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης  20.633 12,01 
Τελείωσαν την Γ΄ τάξη Γυµνασίου  15.927 9,27 
Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης  75.505 43,94 
∆εν τελείωσαν τη στοιχειώδη Εκπαίδευση  29.936 17,42 
Αγράµµατοι  17.625 10,26 

Σύνολο Ν. Σερρών  171.829 100 
Πηγή : ΕΣΥΕ 1991 
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Σε ό,τι αφορά τα βασικά οικονοµικά δεδοµένα ο νοµός Σερρών χαρακτηρίζεται από µέτριους 
αναπτυξιακούς ρυθµούς και σηµαντική ακόµη εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα. Στο νοµό 
Σερρών παράγεται το 1,54% του ετήσιου εγχώριου παραγόµενου ΑΕΠ, ενώ συγκεντρώνει το 
1,85% του πληθυσµού και καλύπτει περίπου το 3% της έκτασης της χώρας. Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει αυξηµένο συγκριτικά βαθµό υποεκµετάλλευσης τόσο των ανθρωπίνων όσο και των 
φυσικών και λοιπών ανθρωπογενών πόρων στην διαδικασία της παραγωγής.  Στον πρωτογενή 
τοµέα παράγεται περίπου το ¼ του συνολικού ετήσιου ΑΕΠ, ο δευτερογενής συµβάλει κατά 
13% στη διαµόρφωση του ετήσιου ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο του τριτογενούς τοµέα 
ανέρχεται σε 62%. Μια πληρέστερη συνοπτική εικόνα του οικονοµικού προφίλ του νοµού 
µπορεί να αποτυπωθεί διαµέσου ορισµένων βασικών δεικτών οικονοµικής ευηµερίας: 
 
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 
Ο βασικότερος δείκτης ο οποίος προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό το επίπεδο ανάπτυξης και 
ευηµερίας µιας περιοχής είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Κατά την τελευταία δεκαετία 1991-2001 το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ στο νοµό Σερρών ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 82.6% του εγχώριου κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, µε ακραίες τιµές 85.5% το 1994 (µέγιστο) και 80.1% το 1992 (ελάχιστο). Το έτος 
2001 το κατά κεφαλή ανήλθε σε 9.957 € περίπου µέγεθος που αντιστοιχεί στο 84% του 
εγχώριου ΑΕΠ και κατατάσσει το νοµό Σερρών στην 45η θέση µεταξύ των 52 νοµών της χώρας. 
  
Απασχόληση – Ανεργία 
Εξετάζοντας την απασχόληση στο νοµό Σερρών θα πρέπει να γίνει αναφορά πρωτίστως στο 
οικονοµικά ενεργό πληθυσµό. Τον  οικονοµικά ενεργό πληθυσµό αποτελούν άτοµα τα οποία 
εργάζονται ή αναζητούν εργασία. Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του Ν. Σερρών για το 2001 
είναι 81.725 άτοµα σε σύνολο πληθυσµού 201.471 ατόµων, ποσοστό 40,56%. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1991-2001 

∆ήµοι & ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα Ν. 

Σερρών 
Πληθυσµός 

1991 
Οικον. 
Ενεργοί 

1991 
Ποσοστό  

1991 
Πληθυσµός 

2001 
Οικον. 
Ενεργοί 

2001 
Ποσοστό  

2001 

Νοµός Σερρών 192.828 78.115 40,51% 201.471 81.7251 40,56% 

Πηγή : ΕΣΥΕ & έρευνα πεδίου 
 
Από το σύνολο των 81.725 οικονοµικά ενεργών ατόµων, 69.844 άτοµα (ποσοστό 85,46%) 
απασχολούνται στους τρεις τοµείς της οικονοµίας.  
 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1991-2001 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Έτη Σύνολο Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής ∆ε 
δήλωσαν

1991 73.047 31.458 14.670 25.687 1.232 

2001 69.844 30.078 14.027 24.561 1.178 
Πηγή : ΕΣΥΕ & έρευνα πεδίου 
Ο αριθµός των απασχολούµενων  µειώθηκε από 73.047 το 1991 σε 69.844 το 2001 (ποσοστό 
4,4%). Από το σύνολο των απασχολούµενων του 2001 ποσοστό 43,06% απασχολείται στον 
πρωτογενή τοµέα, 20,08% στο δευτερογενή και 35,16% στο τριτογενή τοµέα. Αποτυπώνεται 
λοιπόν και µέσα από τα στοιχεία της απασχόλησης πως ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί βασικό 
κοµµάτι της οικονοµικής φυσιογνωµίας του Ν. Σερρών, µε το δευτερογενή τοµέα να  
παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό όσον αφορά την απασχόληση.  
Το επίπεδο ανεργίας όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα για το έτος 2001 ανήλθε σε 
14.54%. 
 

                                            
1 Αποτέλεσµα γραµµικής προσαρµογής 
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ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1991-2001 

Περιοχή 
Οικον. 
Ενεργοί 

1991 
Άνεργοι 

1991 
Ανεργία 

1991 
Οικον. 
Ενεργοί 

2001 
Άνεργοι 

2001 
Ανεργία 

2001 

Νοµός Σερρών 78.115 5.068 6,49% 81.725 11.881 14,54% 
Πηγή : ΕΣΥΕ & έρευνα πεδίου 
Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας του Ν. Σερρών (14,54%) για το 2001, µε τα ποσοστά 
ανεργίας που δίνονται από την ΕΣΥΕ για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (10,80%) και 
της επικράτειας (10,20%)  παρατηρούµε εξαιρετικά σηµαντική υπέρβαση του νοµού, σε σχέση 
µ' όλες τις υπόλοιπες περιοχές.  
 
Παραγωγική διάρθρωση  
Η παραγωγική διάρθρωση του νοµού Σερρών χαρακτηρίζεται από περιορισµένη ανάπτυξη του 
δευτερογενούς τοµέα (13% έναντι 22% της χώρας)η οποία έως ένα βαθµό αντισταθµίζεται από 
συγκριτικά διευρυµένη οικονοµική δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (25% έναντι 8% της 
χώρας). Το γεγονός της σηµαντικής εξάρτησης του τοπικού παραγωγικού συστήµατος από τον 
αγροτικό τοµέα, υποθάλπει τον κίνδυνο κλυδωνισµού της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 
σε περίπτωση αδυναµίας προσαρµογής των τοπικών παραγωγών στις νέες ανταγωνιστικότατες 
συνθήκες της διεθνοποιηµένης αγοράς και της αναγκαστικής τους αποχώρησης τους από τον 
κλάδο.  
Ο δευτερογενής τοµέας χαρακτηρίζεται από µακρόχρονη στασιµότητα και πολύ περιορισµένη 
συµµετοχή στο τοπικό παραγόµενο προϊόν. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς οι 
επενδύσεις στον τοµέα διατηρούνται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα ιδίως την τελευταία 
δεκαετία.  
Ο τριτογενής τοµέας φαίνεται αρκετά ανεπτυγµένος µε την µεγαλύτερη συµµετοχή στο ετήσιο 
παραγόµενο Α.Ε.Π. της περιοχής (62% έναντι 69% της χώρας). Ωστόσο µια πολύ σηµαντική 
διαρθρωτική αδυναµία του τριτογενή τοµέα είναι ότι, το µεγαλύτερο τµήµα του παραγόµενου 
Α.Ε.Π, προέρχεται από πολύ υψηλή συγκέντρωση µικρών – οικογενειακών επιχειρήσεων στον 
κλάδο του εµπορίου µε εξαιρετικά περιορισµένους κλάδους εργασιών και πολύ µικρό αριθµό 
απασχολουµένων / επιχείρηση. Αντίθετα, ο ισχυρά αναπτυσσόµενος κλάδος των  εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού συµµετέχει µόνο κατά 3,5% στο ετήσιο Α.Ε.Π. του νοµού. 
 
Κατά Κεφαλή ∆ηλωθέν εισόδηµα 
Το κατά µέσο όρο κατά κεφαλήν εισόδηµα για την χρονική περίοδο 1991-2001 ανέρχεται στο 
νοµό Σερρών σε 1.748,54 Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 56% του αντίστοιχου σε επίπεδο 
χώρας. Συγκριτικά µε τους υπόλοιπους νοµούς, ο νοµός κατατάσσεται στην 41η θέση µεταξύ 
των 52 της χώρας 
 
Ιδιωτικές επενδύσεις στη µεταποίηση  
Σύµφωνα µε επεξεργασµένα στοιχεία της ΕΣΥΕ το µέσο κατά κεφαλή ύψος ιδιωτικών 
επενδύσεων στη µεταποίηση κατά περίοδο 1993 – 1998 ανήλθε σε 44,58 € όταν το αντίστοιχο 
µέγεθος σε επίπεδο χώρας διαµορφώθηκε σε 142,63 €. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε 1 € 
επένδυσης σε επίπεδο χώρας, το αντίστοιχο ύψος επένδυσης στο νοµό Σερρών ήταν 0,31 €. Το 
γεγονός ότι νοµός δεν κατάφερε να προσελκύσει σηµαντικά επενδυτικά κεφάλαια, υποδηλώνει 
περιορισµένα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται σηµαντικά από 
την έλλειψη µεγάλων δηµοσίων   επενδύσεων και επαρκών αναπτυξιακών κινήτρων.  
 
∆ηµόσιες επενδύσεις  
Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την περίοδο 1991 – 1995 ο µέσος όρος της κατά 
κεφαλή δαπάνης για δηµόσιες επενδύσεις στο νοµό, διαµορφώθηκε σε 142,59  €, δηλαδή µόλις 
στο 29,8% του αντίστοιχου µεγέθους σε επίπεδο χώρας για την ίδια χρονική περίοδο, το οποίο 
ανήλθε σε 473,30 €.  
 
Αποταµίευση  
Η αποταµίευση αποτελεί µια εν δυνάµει κινητήριο δύναµη η οποία µπορεί να προσδώσει 
αναπτυξιακή διάσταση σε µια περιοχή. Το συσσωρευµένο «αδρανές / λιµνάζων» κεφάλαιο 
µπορεί υπό κατάλληλες προϋποθέσεις να µετατραπεί σε επένδυση και µηχανισµό ανάπτυξης 
της τοπικής οικονοµίας. Ο νοµός Σερρών κατέχει αρκετά σηµαντική θέση σε ότι αφορά το 
µέγεθος της κατά κεφαλή αποταµίευσης καθώς για το έτος 1999 αυτό διαµορφώνεται σε 4.114 
€,  και τον κατατάσσει στην 11η θέση σε σχέση µε τους υπόλοιπους 52 της χώρας.  
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Η σχετική υπεροχή του δείκτη της κατά κεφαλή αποταµίευσης µε την διαπιστούµενη απόκλιση 
του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στο νοµό Σερρών σε σχέση µε τους υπόλοιπους νοµούς, υποδηλώνει 
ότι µια σηµαντική ευκαιρία για το νοµό παραµένει ανεκµετάλλευτη καθώς, υπάρχει αδρανές 
τοπικό κεφάλαιο το οποίο δεν κινητοποιείται επαρκώς ώστε να παράγει περισσότερο 
ακαθάριστο προϊόν. Όσο ισχυρότερα είναι τα κίνητρα κινητοποίησης του τοπικού κεφαλαίου 
τόσο περισσότερες επενδύσεις µπορούν ν’ αναληφθούν (ιδιαίτερα σε επίπεδο Μ.Μ.Ε.) και 
εποµένως τόσο υψηλότεροι θα µπορούσαν να είναι οι ρυθµοί αύξησης του Α.Ε.Π. της τοπικής 
οικονοµίας. 
Συµπεράσµατα  
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που αποτυπώθηκαν παραπάνω 
Σε ότι αφορά τα δηµογραφικά δεδοµένα:  

• Παρατηρείται συνεχής πληθυσµιακή αποδυνάµωση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 
• Παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία ο πληθυσµός αυξήθηκε κατά 4.5% τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της δηµογραφικής δοµής είναι ανησυχητικά καθώς τόσο ο 
δείκτης γήρανσης όσο και ο δείκτης αντικατάστασης είχαν δυσµενή εξέλιξη 

• Το µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Νοµού είναι γενικά σε αρκετά χαµηλό επίπεδο 
Σε ότι αφορά τις βασικές οικονοµικές παραµέτρους του νοµού προκύπτει υστέρηση του 
επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης του νοµού και µη ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον 
διαπιστώσεις οι οποίες αποτυπώνονται στα εξής :  
• Το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. του νοµού Σερρών ανέρχεται στο 84%2 του αντίστοιχου µεγέθους 

σε επίπεδο χώρας, κατατάσσοντας τον στην 45η θέση µεταξύ των 52 νοµών  της χώρας  
• Πολύ χαµηλό επίπεδο κατά κεφαλή δηλωθέντος εισοδήµατος, το οποίο ανέρχεται στο 

56% του αντίστοιχου µεγέθους σε επίπεδο χώρας και κατατάσσει το νοµό Σερρών στην 
41η θέση µεταξύ των 52 νοµών  

• Το εκτιµώµενο ποσοστό της καταγεγραµµένης ανεργίας στο νοµό για το έτος 2001 
ανέρχεται περίπου στο 14,5%, ύψος που υπερβαίνει κατά 4-5 εκατοστιαίες µονάδες τα 
αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Χώρας 

• Η συµµετοχή του δευτερογενούς τοµέα και του τουριστικού κλάδου στο Α.Ε.Π. του νοµού, 
είναι πολύ µικρότερη (περίπου13% και 5% αντίστοιχα) σε σχέση µε  το µέσο όρο της 
χώρας. Αντίθετα, διατηρείται σε σηµαντικό βαθµό η εξάρτηση του τοπικού προϊόντος από 
την παραγωγή του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος όµως χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα  

Το ύψος τόσο των δηµοσίων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων είναι πολύ χαµηλό σε σχέση 
µε το µέσο επίπεδο της χώρας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικά κεφάλαια τα οποία 
όµως παραµένουν αδρανή µε τη µορφή αποταµίευσης  
 
Η υστέρηση αυτή  έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο µε το ενδογενές αναπτυξιακό δυναµικό 
του Νοµού Σερρών, όσο και µε τις επιµέρους Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές περί µείωσης των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην διαµόρφωση 
της παραπάνω κατάστασης είναι :  
• Η φθίνουσα πορεία του ακαθάριστου προϊόντος του πρωτογενούς τοµέα (ειδικότερα δε 

της Γεωργίας), γεγονός που συνδέεται άµεσα, µε την χαµηλή παραγωγικότητα του τοµέα, 
την όξυνση του διεθνούς ανταγωνισµού, την εφαρµογή των αλλαγών της ΚΑΠ και της 
µείωσης των επιδοτήσεων στην παραγωγή, 

• Η απουσία αξιόλογης µεταποιητικής βιοµηχανίας η οποία θα µπορούσε να απορροφήσει 
τους όποιους κραδασµούς οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες 

• Η µικρή τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα αυτή των εναλλακτικών – υπαίθριων µορφών 
τουρισµού, οι οποίες τα τελευταία µόλις χρόνια άρχισαν να εµπλουτίζουν το τοπικό 
παραγωγικό σύστηµα.  

• Η καθοριστική επιρροή του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης και της 
στρέβλωσης που υφίσταται το παραγωγικό σύστηµα της Περιφέρειας από την ύπαρξη 
του ισχυρότατου αυτού πόλου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας. 

Η αντιµετώπιση του πρώτου παράγοντα αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας και των 
τοπικών αρχών, ενώ οι δυνατότητες παρέµβασης στους δύο επόµενους παράγοντες είναι 
δυνατό να λάβουν τη µορφή επιχειρηµατικής καθοδήγησης και ενθάρρυνσης ανάληψης 
επενδύσεων ειδικότερα µέσω των ευκαιριών που παρέχονται από τις χρηµατοδοτικές 
ενισχύσεις στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ.    
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι  
 

                                            
2 Μέσος όρος πενταετίας 1997-2001 = 82,4 % 
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Ως µέλος του ∆.Σ της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών , Βιοτεχνών και Εµπορικών Σωµατείων 
Σερρών , και ως εκπρόσωπος αυτής στο 3οβάθµιο συνδικαλιστικό µας όργανο την ΓΣΕΒΕ θα 
προσπαθήσω να επισηµάνω και να αναλύσω κάποια στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης στο 
∆ευτερογενή Τοµέα , για τις πολύ µικρές – µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις . 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Επιµελητηρίου µας µέχρι 28/2/2003 οι εν ενεργεία επιχ/σεις στο 
Βιοτεχνικό τοµέα είναι 2.957 , στον επαγγελµατικό 5.385 και στον εµπορικό 1.723 . 
 
Στο πρώτο δίµηνο του 2003 διεγράφησαν από τους τρεις αυτούς τοµείς 91 επιχ/σεις  , είτε διότι 
ήταν δύσκολο ν’ αντέξουν τις πιέσεις της σύγχρονης «ζούγκλας» της αγοράς , είτε διότι η 
παραγωγικότητα τους ήταν ανύπαρκτη ή ακόµη για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης . 
 
Το ίδιο όµως χρονικό διάστηµα το πρώτο δηλ. ∆ίµηνο του 2003 ενεγράφονται στη δύναµη του 
Επιµελητηρίου µας 140 επιχ/σεις . Παρατηρείται δηλαδή µια θεαµατική αύξηση της τάξης του 
50% σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που διεγράφησαν. 
Απορεί λοιπόν κανείς και προβληµατίζεται πως είναι δυνατό µε µια χαώδη κατάσταση στην 
αγορά , µε πτώση των τζίρων , µε τις γνωστές δυσκολίες στις συναλλαγές , και µε τις διαρκείς 
εφευρέσεις του Υπουργείου Οικονοµικών προς αφαίµαξη και των τελευταίων πόρων της τόσο 
εύκολης λείας που λέγεται επιχ/κος κόσµος , να βρίσκονται άνθρωποι που αποφασίζουν να 
µπουν στη φωτιά και να αγωνιστούν στο στίβο της ελεύθερης οικονοµίας . 
∆ηµιουργούνται έτσι λοιπόν νέες επιχ/σεις  λόγω της υφιστάµενης υψηλής ανεργίας , µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στον κλάδο και υπερβολικός υπερεπαγγελµατισµός . 
Από πλευράς δε εισοδήµατος σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά την 4ετία 1995-
1998 , ο Νοµός Σερρών υποχώρησε από την 45η θέση στην 46η θέση µεταξύ των 52 νοµών της 
Ελλάδας . 
Θα µου επιτρέψετε µάλιστα για την 4ετία 1999-2002 µε λύπη µου να προβλέψω ότι ο Νοµός θα 
υποχωρήσει ακόµη περισσότερο . 
Σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το 1995 είχαµε το 68,5%  του µέσου εισοδήµατος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ το 1998 υποχωρήσαµε 65,28%. 
Την ίδια περίοδο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε µια αύξηση 37, 5% ενώ το σύνολο 
της χώρας είχε αύξηση 31,4% .  
Εµείς γιατί δεν ακολουθήσαµε αυτή την αύξηση του µέσου εισοδήµατος , τι φταιει ;    
Παρατηρούµε επίσης µε το πέρασµα του χρόνου µια συρρίκνωση της περιφέρειας , στην οποία 
επέρχεται πραγµατικός µαρασµός , αφού πολλές από τις επιχειρήσεις έρχονται στα µεγάλα 
αστικά κέντρα , µε παράλληλο αφανισµό ορισµένων επαγγελµατιών , και υπό τη συνεχή απειλή 
των πολυκαταστηµάτων και των πολυεθνικών εταιρειών που τείνουν να γίνουν θεσµός σε όλους 
σχεδόν τους τοµείς . 
Από την άλλη η οργανωτική κατάσταση των ΠΜΜΕ είναι ανεπαρκής .ΟΙ επιχειρηµατίες είναι 
ανενηµέρωτοι µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκµεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες τους 
δίνονται µε τη βοήθεια διαφόρων προγραµµάτων και να στηρίζουν την τύχη της επιχείρησης 
τους στον καθαρά προσωπικό αγώνα τις κοινωνικές και προσωπικές επαφές και να 
προσπαθούν να επιβιώσουν υπό την απειλή των πολυεθνικών που αψηφούν ακόµη και την 
βιολογική εξόντωση ΜΜΕπιχειρηµατιών , µε την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου που 
επιδιώκουν µε το αστείο πρόσχηµα των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 . 
Επίσης ο τρόπος οργάνωσης παραγωγής δεν χαρακτηρίζεται από τυποποίηση αλλά από 
εµπειρικό τρόπο εργασίας . 
Απουσιάζουν οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας , δεν χρονοµετρείται η εργασία και η παραγωγή 
και εποµένως έχουµε χαµηλή παραγωγικότητα άρα υψηλό και µη ανταγωνιστικό κόστος ανά 
µονάδα προϊόντος . 
Εδώ οφείλουµε να εξαιρέσουµε την πρωτοβουλία της διοίκησης του ΕΒΕ µας η οποία µε την 
οργάνωση των γραφείων πληροφόρησης επενδυτών , συνήγορο του επιχειρηµατία εποχιακών 
βοηθειών , φορολογικής υποστήριξης και υιοθετώντας την πρόταση του αειµνήστου Α’ 
Αντιπροέδρου Ι. Μαυροµιχάλη επί προεδρίας Ι.Καφετζόπουλου Ιδρύει τη σχολή του 
επιχειρηµατία που από το 1999 αποδίδει πραγµατικά µεγάλο έργο και χαίρει της ανταπόκρισης 
των Σερραίων Επιχειρηµατιών . 
∆υστυχώς όµως δεν φαίνεται και κάτι ενθαρρυντικό στον ορίζοντα . 
Τα προγράµµατα που στηρίζονται στη συνεργασία των Τραπεζών δεν αποδίδουν και ούτε θα 
αποδώσουν παρά τη µεγάλη διαφήµιση που τους έγινε. 
Οι ΠΜΜΕ είναι κυρίως παλιές – πέραν της 5ετίας – και δεν µπορούν να υπαχθούν στα κίνητρα 
του Αναπτυξιακού νόµου . 
∆εν υπάρχουν κίνητρα ούτε καν για την διάδοχη κατάσταση στις οικογενειακές επιχειρήσεις , τι 
γίνεται; Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος , µια µέθοδος αφανισµού των ΠΜΜΕ ;;; 
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Η αποδραστηριοποίηση του ΟΠΕ απεδείχθη µε ένα σφάλµα ενώ θα έπρεπε να οργανωθεί 
ακόµη καλύτερα ώστε να αποδίδει έργο στις ΜΜΕ . 
Απαιτείται ενηµέρωση των Επιχειρηµατιών ώστε να κατανοήσουµε τις επιπτώσεις από την 
διεύρυνση της ΕΕ µε τις χώρες της ΚΑΕ .  
Επιβάλλεται σταθερό φορολογικό σύστηµα τουλάχιστον 5ετίας ώστε να γνωρίσει ο 
επιχειρηµατίας τι έχει να αντιµετωπίσει για τα επόµενα 5 χρόνια και να µπορεί να οραµατίζεται 
την όποια ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της επιχείρησης του . 
Θεωρούµε άδικο , εξοντωτικό και αντιαναπτυξιακό το φορολογικό σύστηµα που επιβαρύνει 
συνεχώς τα χαµηλά εισοδήµατα του κλάδου µας µε αβάσταχτους φόρους από τις «συνάφειες» 
και τα κλεισίµατα των παλαιών χρήσεων . 
Θεωρούµε αδιανόητο την επί 10ετίες ισχύουσα φορολογική απαλλαγ’η µε τη χρήση των 
αφορολόγητων αποθεµατικών, να καταργείται από την χρήση να καταργείται από την χρήση του 
2002. 
∆ηλαδή δεν θέλουµε επενδύσεις στον µεταποιητικό τοµέα ή µήπως µας επιφυλάσσεται έκπληξη 
µε πιθανή αντικατάσταση των αφορολόγητων αποθεµατικών;;; 
Πρέπει επίσης ότι το πάγιο αίτηµα της Οµοσπονδίας µας είναι η επαναφορά του καθεστώτος 
της µειωµένης ασφαλιστικής εισφοράς για τις επιχειρήσεις παραµεθόριων περιοχών . 
Θα είναι πραγµατικά πνοή ζωής και θεµέλιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων .Η πολιτεία δεν θα 
αποδώσει τις οφειλές της στο ΟΑΕΕ που ανέρχονται σε 145 δις δραχµές , ώστε το ταµείο µας 
να µην προβαίνει σε περικοπές των ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων . 
 
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι . 
Με λύπη διαπιστώνει κανείς πως τα προβλήµατα υπάρχουν και µάλιστα αυξάνονται µε 
γεωµετρική πρόοδο .  
Η ραχοκοκαλιά της Οικονοµίας µας ( Όπως αποκαλούνται οι ΠΜΜΕ ) συνθλίβεται καθηµερινώς. 
Είναι χειροπιαστά τα εµπόδια , πως θα τα ξεπεράσουµε ;  
Η πορεία του νοµού από πλευράς εισοδήµατος είναι φθίνουσα και η κατάσταση επιδεινώνεται. 
Ο υπερεπαγγελµατισµός αυξάνεται λόγω ανεργίας .Οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν τα 
προγράµµατα της ΕΕ . Τα κίνητρα που υπήρχαν στο παρελθόν εξαφανίστηκαν. 
Οφείλει λοιπόν η κεντρική ∆ιοιήκηση να αλλάξει το κλήµα στην Ελληνική Περιφέρεια , που 
µαραζώνει και να αντιληφθεί κάποτε ότι δεν µπορεί να στηρίζεται σε συντετριµµένη ραχοκοκαλιά 
. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
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  Α. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ                           
Η ∆ιοικηση και τα µελη του Εµπορικου Συλλογου Σερρων  ευχαριστουν την 

Συντονιστικη Επιτροπη του 2ου Αναπτυξιακου Συνεδριου Σερρων  για την  προσκληση 
συµµετοχης µας.  

Ο Εµπορικος Συλλογος Σερρων ιδρυθηκε στα 1919 ,στεγαζεται στο Μεγαρο του ΕΒΕ 
Σερρων,διοικηται από 9µελες ∆Σ,αποτελειται από 250 περιπου Μελη και ο οµιλων είναι ο 
Αντιπροεδρος του. 

 
Γ. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Βασικο χαρακτηριστικο της δοµης του Σερραικου Εµποριου  είναι ότι αποτελειται από 

ένα πληθος επιχ/σεων πολύ µικρου µεγεθουςπου στην πλειοψηφια τους είναι ατοµικες επιχ/σεις 
και ένα ελαχιστο ποσοστο από αυτες εχουν νοµικη µορφη εταιριων. 
Από στοιχεια που επεξεργαστηκαµε  από µια Βαση δεδοµενων που µας παρεχωρησε το ΕΒΕ 
Σερρων διαπιστωνουµε τα εξης,  
 
  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΜΠ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ     1758 
  ΑΤΟΜΙΚΕΣ 1265  72%  
  Ο.Ε      341  20% 
  Α.Ε        72   4% 
  ΕΠΕ        37   2% 
  Ε.Ε        21   1% 
  ΣΥΝ/ΣΜΟΙ       22   1% 
   
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
   
  ΣΕΡΡΕΣ   1005  57% 
  ΗΡΑΚΛΕΙΑ      97              6% 
  ΝΙΓΡΙΤΑ       71    4% 
  ΣΙ∆/ΣΤΡΟ       57    3% 
  Ν.ΖΙΧΝΗ       12    1%    
  ΛΟΙΠΟΙ     516  29% 
 
  ΚΛΑ∆ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
   
  ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ                    20% 
  ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ                        70%  
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ     10% 
 Υπάρχει µια ικανοποιητική κινητικότητα στον κλάδο του αυτοκίνητου, ανταλ/κα, 
ελαστικά, αξεσουάρ, στην ένδυση και την υπόδηση καθώς και στα οικοδοµικά υλικά, οικοδ 
επιχ/σεις. 
 Ύφεση παρατηρείται στις επιχ/σεις τροφίµων, ποτών, λευκών ηλεκτρικών συσκευών, 
τηλεοράσεων, κινητής τηλεφωνίας. 
Οι παραπάνω εµπορικοί τοµείς έχουν σε τοπικό επίπεδο ισχυρό ανταγωνισµό από τα 
Πολυκαταστήµατα που την τελευταία 5ετια έχουν δραστηριοποιηθεί στις Σέρρες µε αποτέλεσµα 
ελάχιστες µικρές τοπικές επιχ/σεις από αυτές να επιβιώνουν ακόµη. 
  
 ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. 
 Η παραδοσιακή αγορά των Σερρών είχε αρχίσει ήδη από την 10ετια του 1980 να 
δεχεται τις πρωτες σηµαντικες αλλαγες στην δοµη,την συνθεση  και τον τροπο λειτουργιας της. 
Αυτό οφειλεται σε µια σειρα αναποδραστων παραγοντων εξωτερικων και εσωτερικων. 
Ενδεικτικα αναφερονται η πολεοδοµικη αναπτυξη,η εσωτερικη µεταναστευση από την γυρω 
επαρχια στο αστικο κεντρο,οι καταναλωτικες συνηθειες,η ιδρυση των ΤΕΙ,η ελευση των πρωτων 
Πολυκαταστηµατων,η ιδρυση υποκ/των ιδιωτικων Τραπεζων µε αποτελεσµα να επελθει στην 
10ετια του 1990 µια ραγδαια µεταλαξη του τοπικου εµποριου σε νεες συνθηκες µε 
προεξαρχοντα τον ρολο οξυτατου ανταγωνισµου,του ακριβου κοστους λειτουργιας µε 
αποτελεσµα το κλεισιµο των µικρων παραδοσιακων επιχ/σεωνσε πρωτη φαση.Ετσι 
Παντοπωλεια,ηλεκτρ.συσκευες,νεωτερισµοι δεχθηκανε αφορητη πιεση  µε αποτελεσµα  να 
εχουν προβληµα επιβιωσης. 
Σηµερα η πληροτητα της αγορας εµφανιζεται ικανοποιητικη µε τασεις υπερεπαγγελµατισµου 
σεωρισµενους κλαδους. ∆ιαθετει επαρκεια αγαθων και σιγουρα καλυπτει τον συγχρονο 
καταναλωτη.Μπορει δε να  συγκριθει στα επωνυµα καταναλωτικα αγαθα µε την αγορα της 
Θεσσαλονικης. 
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 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Μια συγχρονη Εµπορικη επιχ/ση που δραστηριοποιειται στις Σερρες αντιµετωπιζει 
εντονα προβληµατα λογω της γενικωτερης οικονοµικης υφεσης και ακοµη  από τους παρακατω 
προσδιοριστικους παραγοντες της λειτουργιας της. 
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Με την ελευση των αλυσιδων Πολυκαταστηµατων συνηθως πολυεθνικων συµφεροντων και 
υποκ/των Τραπεζων επηλθε µια ραγδαια ανοδος των Ενοικιων στη εµπορικο κεντρο µε 
αποτελεσµα να επακολουθησει κατακορυφη αυξηση του κοστους λειτουργιας των 
καταστηµατων.Πλεον ο µεσος ορος τον µηνιαιων µισθωµατων ξεπερνα τα 20 ευρω το τ.µ µε 
αποτελεσµα την αναζητηση επαγγελµατικης εγκαταστασης σε περιοχες περιµετρικα του 
κεντρου. 
Πρεπει να προστεθει στο παραπανω η ραγδαια αυξηση του κοστους χρησης υπηρεσιων των  
∆ΕΗ. ΟΤΕ. ∆ΕΥΑΣ  που προκλητικα αγνοουν τον επισηµο πληθωρισµο. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Λογω του µικρου µεγεθους των Σερραικων εµπορικων επιχ/σεων  δεν είναι υποχρεωτικη η 
δηµοσιευση των οικονοµικων τους αποτελεσµατων.Ετσι δεν είναι δυνατη η συγκριση µε εκεινα 
των ΑΕ και ΕΠΕ. 
Εµεις υποστηριζουµε ότι τουλαχιστον το 50%  δηλωνουν στασιµοτητα στις πωλησεις,το 25% 
δηλωνουν µειωση και το 25% διευρυνση,αλλα βεβαιως µιλαµε για επιχ/σεις που 
δραστηριοποιουνται ειτε σαν Αντ/πειες ειτε µε το συστηµα FRAN…….. 
Οι τραπεζικες υποχρεωσεις ακολουθουν πορεια αντιστροφως αναλογη προς τις πωλησεις 
των.Παρατηρειται το παραδοξο ,οι µικρου µεγεθους επιχ/σεις να µην  εχουν ευχερη προσβαση 
σε τραπεζικα κεφαλαια χαµηλου κοστους,λχ κεφαλαιων κινησεως  και κεφαλαιων παγιων 
εγκαταστασεων. 
Ετσι λοιπον δανειζονται κεφαλαια υψηλου κοστους,συνηθως καταναλωτικα 
δανεια,εορτοδανεια,δανεια διακοπων συχνα από διαφορετικες τραπεζες τα οποια 
χρησιµοποιουν σαν..κεφαλαια κινησεως και ταµιακης ρευστοτητας στις επιχ/σεις τους.Και 
βεβαια ολοι µας γνωριζουµε ότι µε το εκκαθαρ/κο της Εφοριας και την ταυτοτητα µας  
αυθηµερον  µεχρι 3000  ευρω είναι δικα µας. 
Για έναν µικρο εµπορο είναι µια λυση γιατι δεν χρειαζεται εγγυητη,προσηµ ακινητης 
περιουσιας,εκκαθαριστικα  προηγουµενων ετων.το Ε3,το Ε9,περιοδικες και εκκαθαριστικες 
δηλωσεις 3ετιας ΦΠΑ και σιγουρα δε ξεχασαµε και τιποτα άλλο .. 
Βεβαια εγκυροι οικονοµολογοι γνωµοδοτουν ότι ο τραπεζικος δανεισµος τετοιου ειδους είναι 
τοκογλυφικος µε επιτοκιο των 16,5% πλεον εξοδων φακελου κλπ  όταν το διατραπεζικο επιτοκιο 
Εurobor  ειναι στα 2,30% και του απλου ταµιευτηριου στα 2.5%. 
 Η πορεια των πιστωσεων προς τους πελατες  αυξανει µεν τον κυκλο εργασιων µας 
αλλα µειωνει το αναµενοµενο ποσοστο κερδους µας λογω του υψηλου κοστους του χρηµατος 
µε αρνητικες επιδρασεις στην ταµειακη ρευστοτητα. 
 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ 
Σε ένα επαρχιακο οικονοµικο περαβαλλον οπου είναι πασιδηλες οι αδυναµιες της Βιοµηχανικης 
και Τουριστικης Αναπτυξης,σε µια κλειστη επαρχιακη αυτοτροφοδοτουµενη οικονοµια όπως του 
Νοµου Σερρων  είναι αναποφευκτες οι στρεβλωσεις του υγιους εµποριου από παραµετρους 
αθεµιτους. 
Οµιλουµε για τον ανταγωνισµο που εχει λαβει ανεξελεγκτες διαστασεις. 
Η ελευση των ξενων επιχ/κων Οµιλων µε οχηµα τα Πολυκαταστηµατα τροφιµων,ηλεκτρικων 
συσκευων,κιν τηλεφωνιας δηµιουργησε κατά την γνωµη µας  νέο ..πέριβαλλον.Η Σερραικη 
αγορα  αιµορραγει  ανηµπορη   στον βωµο του αυξανοµενου καταναλωτικου οιστρου µε 
χτυπηµατα οικονοµικων γιγαντων που αδιαφορουν προκλητικα για τις τοπικες 
επιχειρησεις.Μερικες συντοµες παρατηρησεις. 
1.Παραβιαζουν το Ωραριο λειτουργιας  των καταστηµατων της αγορας των Σερρων µε το να 
είναι ανοιχτα το µεσηµερι. 
2.Συνεχεις προσφορες και εκπτωσεις ολο το χρονο-παραβιαζουν τον σχετ.νοµο. 
3.Χρησιµοποιουν ωροµισθιους υπαλληλους εκµεταλευοµενοι την ανεργια των νεων 
4.Αυθηµερον µεταφερουν χιλιαδες ευρω των εισπραξεων των από την σερραικη αγορα στα 
κεντρικα των Αθηνων µε αποτελεσµα την οικονοµικο µαρασµο του Νοµου µας.Ητοι δεν υπαρχει 
ανακυκλωση του χρηµατος  της τοπικης οικονοµιας.Ισως στο σηµειο αυτό µια ευαισθητοποιηση 
των Σερραιων καταναλωτων θα ηταν πολύ χρησιµη. 
Το Σερραικο εµποριο καλειται να λειτουργησει,να επιβιωσει και να αναπτυχθει αναµεσα στις 
συµπληγαδες.Από την µια των πολυκαταστηµατων ισχυρων οµιλων και από την άλλη του 
παρεµποριου.Το διαρκως ογκουµενο µεριδιο αγορας και των δυο αυτων πολων συνθλιβει την 
µικρη επιχειρηση. 
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 ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Ο σχετικος νοµος είναι σαφης.Νοµιµα πωλουνται µονον προιοντα γης από παραγωγους καθως 
και προιοντα οικοτεχνιας.Ο Εµπορικος Συλλογος προτεινε τα εξης µετρα 
1Την εφαρµογη επιτελους του νοµου της καθιερωσης των ταµειακων µηχανων. 
1Αυστηροτητα στην τηρηση φορολογικων,αγορανοµικων,αστυ- 
νοµικων,υγειονοµικων,κτηνιατρικων διαταξεων. 
3.Την µη αυξηση των χορηγουµενων αδειων σε µικροπωλητες σε σχεση  µε τον οριοθετηµενο 
χωρο των Λαικων Αγορων. 
4.Τη συµµετοχη εκπροσωπου του Εµπορικου Συλλογου στις διαφορες επιτροπες χορηγησεως 
αδειων και ελεγχων 
 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 Η αναπτυξη  του Νοµου µας αδιαµφισβητητα µπορει να στηριχθει και στο Εµποριο.Είναι 
ο κλαδος που µπορει ν αναπτυξει την τοπικη οικονοµια και να συµβαλλει στη δηµιουργια νεων 
θεσεων εργασιας την ιδια στιγµα που αλλοι κλαδοι δηµιουργουν ανεργους. 
Οι διαρθρωτικες δοµες που συγκροτουν το τοπικο εµποριο µπορουν επιγραµµατικα να 
αναφερθουν παρακατω. 
1.Ελλειψη στρατηγικου σχεδιασµου στην ιδρυση νεων καινοτοµων επιχ/σεων.Υπαρχει σιγουρα 
συγκεντρωση σε κλαδους της εµποριας αγαθων µε αποτελεσµα τον υπερεπαγγελµατισµο και 
αντιστροφα υπαρχει στενοτης στην καλυψη εξειδικευµενων αγαθων και εµπορικων υπηρεσιων. 
2.Ελειψη προηγουµενης ερευνας για της καταναλωτικες συνηθειες και το πρπφιλ του Σερραιου 
καταναλωτου. 
3.Ελειψη πληροφορησις για τα πιθανα ωφελη από την µετατροπη της προσωπικης εµπορικης 
επιχ/σης σε αντιστοιχη µε εταιρικη µορφη και ακοµη περισσοτερο σε ΑΕ η ΕΠΕ. 
4.Ραγδαια αναπροσαρµογη λογω ανταγωνιστικου περιβαλλοντος των οργανωτικων δοµων,της 
στρατηγικης πωλησεων µεσω της διαφηµησις. 
5.Εφαρµογη νεων µεθοδων εµποριας µε εισαγωγη της πληροφορι= 
κης,του ∆ιαδικτιου,ευελιξια στην επιλογη προιοντων µεσω κλαδικων εκθεσεων και στ ο 
Μαρκετινγκ. 
6.Προσληψη ικανων υπαλληλων µε συνεχη επιµορφωση στις νεες µεθοδους πωλησεων . 
7.Εξασφαλιση ταµειακης ρευστοτητας και τραπεζικης πιστωσης µε ξεκαθαρους τους ορους 
συνεργασιας. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
Κοινη πεποιθηση ολων µας είναι ότι την προσεχη πενταετια οι µικροµεσαες επιχ/σεις οφειλουν 
να επιδιωξουν να γινουν ανταγωνιστικες,ώστε να διευρυνουν τον κυκλο εργασιων τους και να 
αναπτυχθουν οικονοµικα.∆ιαφορετικα νοµοτελιακα θα κλεισουν. 
Για να γινουν όµως ανταγωνιστικες οι ΜΜΕ θα απαιτηθουν πολλες προσπαθειες,τοσο από τις 
ιδιες και της επαγγελµατικες τους οργανωσεις οσο και από την ιδια την Κυβερνηση και την 
Πολιτεια γενικωτερα.Η παροχη κινητρων για τον εκσυγχρονισµο του εµποριου είναι µια καλη 
προταση. 
Μετα από παρελευση περιπου 4 χρονων εναρξις του Γ  Κοινοτικου Πλαισιου Στηριξις οι 
εµπορικες επιχ/σεις του Νοµου µας παραµενουν εκτος προγραµµατων.Αδυνατουν ετσι να 
στηριξουν σχεδια εκσυγχρονισµου σε µια εξαιρετικη κρισιµη στιγµη για το µελλον τους.Ολες οι 
µεχρι σηµερα προκηρυξεις αφορουν τον τοµεα της Μεταποιησης και στις ελαχιστες περιπτωσεις 
που προβλεπεται και η υπαγωγη του εµποριου,οι προυποθεσεις που τιθενται 
[προσωπικο,τζιρος κλπ] είναι απαγορευτικες για την ενταξη των Σερραικων επιχ/σεων.Επισης 
προγραµµατα όπως το <∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΑΙ>ουσιαστηκα δεν προτιµηθηκαν λογω της ελαχιστης 
καλυψης αναγκων των επιχ/σεων µας πλεον του υψηλου κοστους της ιδιας συµµετοχης. 
Αραγε το Μελλον της Σερραικης αγορας προβλεπεται ζοφερο,η εξαφανιση του µικρου εµπορου 
είναι αναποφευκτος? 
∆ηλαδη το µεγαλο ψαρι θα φαει το µικρο? 
Εµεις αισιοδοξουµε.πιστευουµε πως οι σκεψεις  που θα ακουσθουν στην αιθουσα αυτή καθως 
και λυσεις που θα προταθουν από τους ειδικους επιστηµονες θα είναι εφαρµοσιµες και 
πρακτικες στην υλοποιηση τους. 
Εµεις πιστευουµε πως το  µικρο µεν αλλα γρηγορο ψαρι µπορει καµµια φορα να φαει το 
µεγαλυτερο. 
Σας ευχαριστω για την προσοχη σας.  
Παρασχακης  Αποστολος 
Εµπορος  ∆οµικων Υλικων 
Θουκυδιδου 33 Σερρες 
Τηλ 2321035100 
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2003 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Έδρα : Μεραρχίας 14 Σέρρες Τηλ. 2321067970-fax 2321052062 

Γραφείο : Ύδρας 5 Καβάλα Τηλ.& Fax 2510232966 
 
       Προς 
     2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν.Σερρών 
     Τοµέας Συνεδρίας : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
     Πρόεδρος: ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
     Επιστ.Υπευθ. : ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: «Η Υφιστάµενη κατάσταση επενδυτικών κινήτρων και ανθρώπινου δυναµικού 
του Ν.Σερρών» 
 

Ο Ν.Σερρών, είναι µία περιοχή η οποία δεν είχε την τύχη να γνωρίσει και να ακολουθήσει 
τον ρυθµό ανάπτυξης των άλλων νοµών της Ελλάδος, παρόλα τα επενδυτικά κίνητρα που 
προσέφεραν όλοι οι επενδυτικοί νόµοι στην ευρύτερη περιοχή. 

Σ’ αυτό συνέβαλε το ότι ο συγκεκριµένος νοµός, είναι µία ακριτική περιοχή που συνορεύει 
µε την Βουλγαρία, αλλά και το γεγονός ότι είναι καθαρά Αγροτικός Νοµός και ότι περίπου το 
43% του οικονοµικά ενεργού εργατικού δυναµικού, ασχολείται µε τον πρωτογενή τοµέα 
παραγωγής- την γεωργία-, όπως επίσης οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αγροτικές και 
ασχολούνται κυρίως µε είδη διατροφής εσωτερικής κατανάλωσης εγχώριας και τοπικής. 

Ίσως αυτοί να είναι οι σηµαντικότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται και η µικρή απήχηση 
που είχε στον νοµό ο Ν.1892/90 και µέχρι στιγµής ο Ν.2601/98, που ως γνωστό απευθυνόταν 
σε µεγάλες επιχειρησιακές µονάδες, οι οποίες δυστυχώς είναι λίγες στην περιοχή των Σερρών. 

Συγκρίνοντας στοιχεία από την Ε.Σ.Υ.Ε., διαπιστώνεται ότι σε σχέση µε άλλους νοµούς 
της Μακεδονίας-Θράκης, που δόθηκαν ανάλογα κίνητρα, ο νοµός Σερρών παρουσιάζει 
υστέρηση. ∆ηλαδή µε στοιχεία τον Γενικό δείκτη Ανάπτυξης, τον γενικό δείκτη υποδοµής, τον 
δυναµισµό της παραγωγικής βάσης και τον δείκτη ευηµερίας, εµφανίζεται ο νοµός να έπεται των 
υπολοίπων από άποψη ανάπτυξης.  

Ο µεγάλος αριθµός των απασχολουµένων στην γεωργία, η σοβαρή αποβιοµηχάνιση, το 
κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων, η αισθητή απώλεια θέσεων εργασίας και όλα αυτά είχαν ως 
αποτέλεσµα την στασιµότητα στις επενδύσεις και την µη επαρκή υπαγωγή Σερραικών 
επιχειρήσεων στους επενδυτικούς νόµους και στα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆υστυχώς οι επενδυτές βλέπουν τον νοµό Σερρών ως µια γεωγραφική περιοχή σε 
ακριτική ακτίνα, που δεν προσφέρεται για επενδύσεις κεφαλαίων που απευθύνονται στην 
Ελληνική αγορά. Προτιµούν να εγκαθιστούν τις επιχειρήσεις τους σε περιοχές που είναι 
πλησιέστερα προς τον τόπο διάθεσης των προϊόντων τους, µειώνοντας το κόστος µεταφοράς. 

Ο Προµαχώνας ως µοναδική πύλη εξόδου προς τα Βαλκάνια, είναι το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα του Ν.Σερρών, κυρίως για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και όπως αποδεικνύεται, οι 
επενδυτές δεν λαµβάνουν υπόψη ότι αυτή η περιοχή έχει τον υψηλότερο δείκτη φυσικών 
πόρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. 

 
Οι προτάσεις του Ο.Ε.Ε. θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω θέµατα: 
1.Να γίνει διάκριση µεταξύ των εννοιών παραµεθόριος και προβληµατική και να 

αποσαφηνισθεί ότι µιλάµε για δυο διαφορετικά πράγµατα. 
Οι παραµεθόριες περιοχές από άποψη επενδυτικών κινήτρων, έχουν προσδιορισθεί 

από τους νόµους 1262/80, 1892/90 και 2601/98, ως περιοχές που τα διοικητικά τους όρια, 
τέµνονται από την ζώνη των 20χλµ από τα σύνορα, εποµένως κάθε άλλη απαίτηση των 
τοπικών φορέων να επεκταθεί η ζώνη αυτή, θα προσέκρουε ευθέως στην επί σειρά 10ετιών 
νοµολογία των αναπτυξιακών νόµων και στην αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
χρειασθεί να συγχρηµατοδοτήσει δράσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Εξ άλλου εάν επεκτεινόταν η ζώνη σε όλο το επίπεδο του νοµού, θα συµπαρέσυρε και 
άλλους επτά (7) νοµούς της Ελλάδος που συνορεύουν µε την Αλβανία, τη Fyrom και την 
Βουλγαρία, οπότε ουσιαστικά δεν θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για τον Ν.Σερρών. 

Με την αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ42/2443/21290/25-10-99 απόφαση της Υπουργού των 
Εσωτερικών, χαρακτηρίσθηκαν ως παραµεθόριες περιοχές του Ν.Σερρών έντεκα ∆ήµοι (11) και 
Κοινότητες και αργότερα από 2/2/2000 υπήχθη και ο ∆ήµος Λευκώνα, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν.2738/99 αρθ.20 παρ.8, αποκλειστικά και µόνο για προσλήψεις ως προσόν 
πρόταξης των υποψηφίων , όπως επίσης ισχύει για την υπαγωγή τους στο Ν.2601/98. 
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Αυτό δηµιουργεί ανισότητες σε σχέση µε τους άλλους ∆ήµους του Ν.Σερρών, αλλά και 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλους κατοίκους από άλλες περιοχές της Ελλάδος. 

Εν ολίγοις, ειδικά αυτό  το πλεονέκτηµα για τους υποψηφίους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους, θα 
µπορούσε να επεκταθεί στις µετατάξεις, στην ειδική φορολογική µεταχείριση, στις ειδικές 
προϋποθέσεις δανειοδοτήσεων κ.λ.π. 

 
2. Όσον αφορά τα ειδικά επιδόµατα µε την ∆ΙΑ∆Α∆/Φ42/2463/014/10-11-99 Κοινή 

Υπουργική απόφαση, µε την οποία ∆ήµοι του Ν.Σερρών, βάσει του άρθρου 9 του Ν.2085/92, 
χαρακτηρίστηκαν και προβληµατικές περιοχές (Σιδηροκάστρου και Σερρών), - µάλιστα ως Β’ 
κατηγορίας προβληµατικές περιοχές-, και εξ’αυτού του λόγου χορηγείται επίδοµα 33 ευρώ 
(11,000δρχ) στους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους. 

Επ’αυτού προτείνουµε, είτε να δοθούν αθροιστικά και το επίδοµα των προβληµατικών 
και το επίδοµα παραµεθορίων περιοχών στους ∆ήµους  και Κοινότητες, που είναι ήδη 
χαρακτηρισµένες και ως παραµεθόριες, ή εάν δεν είναι δυνατόν αυτό, να δοθεί αυτό της 
παραµεθορίου περιοχής που είναι και µεγαλύτερο. 

Πρόταση µας είναι στην κατηγορία αυτή, δηλαδή ως Β’ προβληµατικές, να υπαχθούν όλοι 
οι ∆ήµοι του Ν.Σερρών που παρουσιάζουν δείκτη ανεργίας πάνω από το µέσο όρο ανεργίας της 
Ελληνικής Επικράτειας και βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία ανάπτυξης, µε γήρανση του 
πληθυσµού, έτσι ώστε, αυτό το επίδοµα- κίνητρο, να δοθεί σε όλους του ∆ηµόσιους 
Υπαλλήλους του Ν.Σερρών. 

 
3. Εν όψει του γεγονότος ότι ο Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98 βρίσκεται υπό 

αναδιαµόρφωση, προτείνουµε, οι ∆ήµοι και περιοχές του Ν.Σερρών που δεν είναι ενταγµένοι 
στην ∆’ ζώνη κινήτρων ως παραµεθόριες περιοχές,- µε επιχορήγηση του 40% του κόστους της 
επένδυσης-, να χαρακτηρισθούν περιοχές προβληµατικές- µειονεκτικές, ώστε να χορηγούνται 
ειδικά κίνητρα πρόσθετης χρηµατοδότησης των ειδικών ζωνών,  όπως οι εντασσόµενες σε 
ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ. 

Ο όρος φθίνουσες βιοµηχανικές περιοχές δεν υφίσταται, που έτσι ή αλλιώς οι 
περιοχές του Ν.Σερρών δεν θα  µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως φθίνουσες, 
σύµφωνα µε την τυπολογία της εξέλιξης των περιφερειών. 

 
4. Όσον αφορά πάλι την τροποποίηση του Ν2601/98, θα προτείναµε να επεκταθεί ο 

χρονικός ορίζοντας των πέντε (5) ετών, που µετά την παρέλευση των οποίων ο ενδιαφερόµενος 
επενδυτής, µεταπίπτει από την κατηγορία των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων της δαπάνης 
ως νέος επενδυτής, στα φορολογικά κίνητρα, και να ορισθεί αυτό το διάστηµα στα οκτώ (8) ή 
δέκα (10) έτη. 

 
5.Ειδικά για τις προσλήψεις, να απαλειφθεί ο όρος του παραµεθορίου κατοίκου ως 

προσόν πρόταξης για τις προσλήψεις του Ν.2190/94 και να θεωρηθούν ως  προτασσόµενοι, 
όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι των ∆ήµων και Κοινοτήτων του Ν.Σερρών, λαµβάνοντας υπόψη ότι 
όλος ο Νοµός, µαστίζεται από την ανεργία, πάνω από τον  µέσο όρο του επιπέδου της ανεργίας 
σε πανελλήνια κλίµακα, παρουσιάζοντας και άλλα στοιχεία υπανάπτυξης. 

 
6. Να απαλειφθεί ως προϋπόθεση και να µην υποχρεούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες 

απέχουν πάνω από 40 ή 50 χλµ από την ΒΙΠΕ του Ν.Σερρών,- προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν από τον επενδυτικό νόµο Ν.2601/98-, να εγκαθίστανται υποχρεωτικά και 
αποκλειστικά και µόνο στη ΒΙ.ΠΕ., αλλά να επιχορηγούνται και η διαφορά να έγκειται στο 
διαφορετικό επίπεδο επιδότησης. 

Τα παραπάνω προτεινόµενα µέτρα και προτάσεις, το Ο.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητα, 
προκειµένου ο Νοµός να ξεφύγει από το κλίµα της αποεπένδυσης και παράλληλα θα 
αποτελέσουν ειδικά κίνητρα προσέλκυσης, αξιόλογου ανθρώπινου δυναµικού. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της επικείµενης δηµοσιοποίησης και εφαρµογής του Νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου, οι προτάσεις που µπορούν να κατατεθούν και αφορούν στην ευνοϊκότερη και 
ορθολογικότερη αντιµετώπιση των ιδιωτικών επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο Νοµού Σερρών όσο 
και στο σύνολο των περιοχών εφαρµογής του, είναι οι εξής : 

 
Σε επίπεδο Νοµού: 

• Ένταξη του Νοµού στην ζώνη Ειδικών Κινήτρων ( υψηλής ανεργίας, 
παραµεθόριες κλπ) όπως αυτή αναµένεται να διαµορφωθεί µέσα από το νέο 
διαχωρισµό της Ελληνικής Επικράτειας σε τρεις (3) ζώνες επενδυτικών κινήτρων. 
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• Βελτίωση των υποδοµών, που αφορούν στις συγκοινωνίες και τις µεταφορές σε 
τοπικό επίπεδο, για την µείωση των αντιξοοτήτων που δηµιουργούν τα 
υφιστάµενα δίκτυα. 

• Κλιµάκωση των ποσοστών επιχορήγησης, µε βάση τις οικονοµικές, 
πληθυσµιακές και πλουτοπαραγωγικές ιδιαιτερότητες κάθε Νοµού. 

 
Σε γενικότερο πλαίσιο: 

• Βελτίωση και επανεκτίµηση ( µείωση) του ορίου καταβαλλόµενης επιχορήγησης 
ανά νέα µόνιµη θέση εργασίας (Ισχύον : Μια νέα θέση  εργασίας ανά 15 εκατ. ∆ρχ 
επιχορήγησης ) και καθιέρωση επιπλέον «µπόνους» για την επίτευξη δηµιουργίας 
περισσότερων θέσεων σε σχέση µε την καθιερωµένη αναλογία. 

• ∆ιεύρυνση του χρονικού διαστήµατος διαχωρισµού των «Νέων» από τους 
«Παλαιούς» φορείς (Πρόταση για τροποποίηση από 5 έτη λειτουργίας σε 8) 

• Μείωση του χρονικού περιθωρίου που αφορά στη υποβολή νέων προτάσεων 
από τον ίδιο φορέα ( Πρόταση για µείωση του περιθωρίου από 5 έτη σε 3). 

• Μείωση του ορίου των 25 δις δρχ ( προϋπολογισµού επένδυσης ) που αφορούν 
τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων. 

• Θέσπιση της µεγαλύτερης δυνατής απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν 
σε θέµατα υποβολής προτάσεων , εγκρίσεων , ροής χρηµατοδότησης και 
ελέγχων , στην κατεύθυνση περιορισµού του χρόνου υλοποίησης των 
επενδύσεων. 

 
Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να υπάρξει : 
 

 ∆ιαχωρισµός των διαδικασιών αξιολόγησης , από τις διαδικασίες ελέγχου 
υλοποίησης των επενδύσεων. 

 Η διαδικασία υποβολής προτάσεων να είναι συνεχής καθ’ όλη την διάρκεια  του 
έτους  

 Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγκρίσεων , από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προς ενίσχυση προτάσεων.( εντός τριµήνου- 
τετραµήνου) 

 Καταβολή των εγκριθέντων επιχορηγήσεων σε 2 δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων 
θα καλύπτεται µε ισόποση εγγυητική επιστολή 

 Απλοποίηση των κριτηρίων βιωσιµότητας και βαθµολόγησης της προτεραιότητας 
των προτάσεων, γεγονός που θα συµβάλλει αφενός στην ενθάρρυνση υποβολής 
µεγαλύτερου αριθµού επενδυτικών προτάσεων, αφετέρου στην 
αποτελεσµατικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων. 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ( 2601.98) 
 

 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Μέχρι σήµερα η ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο νοµό Σερρών 
προωθείται αποσπασµατικά χωρίς, µια σαφώς ιεραρχηµένη και συγκροτηµένη χωρική πολιτική, 
µε αποτελέσµατα που σε πολλές περιπτώσεις στερούνται ολοκληρωµένου χαρακτήρα. 

Στα πλαίσια αυτά κρίνεται αναγκαίο η απαραίτητη θέσπιση και εφαρµογή χωροταξικού 
σχεδιασµού µε στόχο την καλύτερη διασύνδεση του οικονοµικού µε τον χωρικό σχεδιασµό ώστε 
να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διατιθέµενοι κρατικοί και ιδιωτικοί πόροι. Η παραγωγική 
αξιοποίηση των πόρων του Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-2006) προϋποθέτει τη διατύπωση σαφών πολιτικών 
χωρικής ανάπτυξης και ιεράρχηση προτεραιοτήτων που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες 
επαύξησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  όσο και στην 
επίλυση χρόνιων ελλείψεων και προβληµάτων που αφορούν τις υποδοµές, την ανάπτυξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εξάλειψη περιφερειακών ανισοτήτων, το περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής µε στόχο την αποφυγή της διασποράς των πόρων και τον σχεδιασµό δράσεων 
που θα αποφέρουν τα µέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 

Η υλοποίηση του Γ’ Κ.Π.Σ. έχει ως προϋπόθεση την εφαρµογή χωροταξικού Σχεδιασµού  
ο οποίος στην περίπτωση αυτή, αποτελεί επιλογή εθνικού και περιφερειακού επιπέδου πρώτου 
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βαθµού. Σε περιφερειακό επίπεδο στόχος είναι η εξειδίκευση των δράσεων σε τοµεακό και 
χωρικό επίπεδο και καλύτερη οργάνωση του περιφερειακού χώρου, ώστε να µπορέσει να 
δεχθεί την εξάπλωση δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τους µητροπολιτικούς δήµους και 
το νέο διασυνοριακό πλαίσιο. 

Με βάση τις υποθέσεις αναπτυξιακής εξέλιξης του χωροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό και 
περιφερειακό  επίπεδο προβλέπεται η αύξηση των συµµετοχών του δευτερογενή τοµέα στη 
διάρθρωση του Α.Ε.Π. της χώρας  26,5% το 2001 σε 30% το 2020. Για να καταστεί  δυνατή  η 
επιτυχία του στόχου αυτού απαιτείται η εφαρµογή ενός  πλαισίου διαρθρωτικών παρεµβάσεων 
για τη βελτίωση της θεσµικής οργανωτικής  και λειτουργικής υποδοµής των επιχειρήσεων και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Κρίνεται σκόπιµη και επιβεβληµένη η δηµιουργία ενός δικτύου υποδοχής παραγωγικών 
δραστηριοτήτων χωροταξικά κατανεµηµένου στον περιφερειακό χώρο. 

Η δηµιουργία βιοτεχνικών πάρκων (Β.Ι.Π.Ε.)  και  ΒΕΠΕ  µε την δηµιουργία ειδικής 
υποδοµής είναι απαραίτητη για την δηµιουργία κλαδικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων για την 
αναβάθµιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων αυτών. 

Μέσω των οργανωµένων αυτών δοµών δηµιουργείται αυξηµένη αισθητική εικόνα 
πρασίνου, καλύτερες συνθήκες εργασίας και λαµβάνονται συνολικά µέτρα  για την προστασία 
του περιβάλλοντος. ∆ιευκολύνεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είτε από τους ιδίους τους 
εγκατεστηµένους είτε από τις δηµόσιες αρχές. 

Μέσω  ενός τέτοιου χωροταξικού σχεδιασµού που λείπει για τον νοµό Σερρών πρέπει να 
επιληφθούµε ως Νοµαρχιακό Συµβούλιο και να αναλάβουµε τέτοια πρωτοβουλία, για την 
κατάθεση µιας µελέτης. 

Έτσι θα δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακας για τους επιχειρηµατίες µε σηµαντικά οφέλη, 
θα είναι πολύ χαµηλότερο το κόστος της γενικής υποδοµής, θα είναι δυνατή η χρήση νέων 
τεχνολογιών και υποδοµών, θα διευκολύνεται η προσέλκυση δορυφορικών ή 
συµπληρωµατικών µονάδων και θα παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας κοινόχρηστων χώρων 
που βοηθούν σηµαντικά στη βελτίωση της τεχνοδοµής και εµπορικής ανάπτυξης των 
εγκατεστηµένων επιχειρήσεων. 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ 

 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί σύνθετη παρέµβαση µε ιδιαίτερες 

απαιτήσεις τόσο στον τοµέα της κατασκευής όσο και της λειτουργίας των µονάδων. 
Ο κατακερµατισµός των έργων ακόµα και σε επίπεδο Νοµού, όπως είναι και οι 

προταθείσες αρχικώς  για τον Νοµό µας τέσσερις (4) 
διαχειριστικές ενότητες (ΧΥΤΑ), δεν µας βρίσκει 
σύµφωνους. 

Εµείς πιστεύουµε και γι' αυτό προτείνουµε να γίνει ένας (1) ΧΥΤΑ, στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Σερρών ή του Στρυµονικού όπως προκύπτει από σχετικές µελέτες που 
παρουσιάζουν ωριµότητα και επί πλέον για τους παρακάτω λόγους. 

(α) Λόγω της ενιαίας µορφής των κανόνων, των προδιαγραφών κατασκευής και 
λειτουργίας των επιµέρους έργων. 

(β) Λόγω της οικονοµικότητας και ευελιξίας στο στάδιο υλοποίησης και µεγιστοποίησης 
του εξυπηρετούµενου πληθυσµιακού µεγέθους. 

(γ) Λόγω της βιωσιµότητας των κέντρων ανάκτησης υλικών (ΚΑΥ) των προγραµµάτων 
διαλογής στην πηγή και των µονάδων λιπασµατοποίησης και της συνέργιας τους µε αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις όµορων Νοµών. 

(δ) Λόγω της οικονοµικότητας και της λειτουργικότητας στη προµήθεια του απαραίτητου 
µηχανολογικού εξοπλισµού. 

∆εδοµένου ότι τα προβλεπόµενα από το ΠΕΠ κονδύλια για την χρηµατοδότηση έργων 
τέτοιου µεγέθους δεν επαρκούν, προτείνουµε σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, να γίνει σχετική αίτηση, εκτός από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και προς το 
Ταµείο Συνοχής.   

Πέραν του γεγονότος ότι η απόφαση για την χωροθέτηση του έργου από την ΤΕ∆Κ, τους 
ΟΤΑ και εν συνεχεία του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, είχε και έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, 
εµείς καλούµαστε σήµερα να αποφασίσουµε τάχιστα για την χωροθέτηση από τις υπάρχουσες 
µελέτες, προκειµένου να ενταχθεί το έργο στο άνοιγµα του νέου λειτουργικού προγράµµατος 
του Ταµείου Συνοχής. 

Όταν όλοι οι φορείς αποφασίζουν µετά από συλλογικές και δηµοκρατικές διαδικασίες, η 
κοινωνική συναίνεση νοµίζουµε ότι είναι δεδοµένη. Ούτως ή άλλως, οι εκφραστές των λαϊκών 
συµφερόντων σήµερα είναι τα συλλογικά όργανα  όπως είναι τα δηµοτικά συµβούλια, 
νοµαρχιακά συµβούλια, οι ΤΕ∆Κ και µέσω αυτών εκφράζονται σήµερα οι οργανωµένες 
κοινωνίες. 
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Οι τεχνοκρατικές έννοιες των µελετών, οι αναλύσεις ωφελειών-κόστους του 
έργου τα κείµενα περί εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πολλές φορές δεν 
γίνονται αντιληπτές από τους απλούς πολίτες, εµείς πρέπει να αναλάβουµε αυτή την 
ευθύνη και κατά το δυνατόν να προωθήσουµε την διάχυση της πληροφόρησης για την 
απαιτούµενη κοινωνική συναίνεση. 

Νοµίζουµε ότι τώρα δεν είναι καιρός να αποδώσουµε ευθύνες για πράξεις ή 
παραλείψεις των προηγούµενων δηµοτικών ή νοµαρχιακών αρχών. Γι' αυτά κριτής είναι ο λαός 
µέσω της λαϊκής του ετυµηγορίας. Τώρα πρέπει άµεσα να δράσουµε. 

Είτε η περιφέρεια εντάξει το έργο σε περιφερειακό σχεδιασµό είτε παραµείνει σε 
επίπεδο νοµού πρέπει να είµαστε έτοιµοι. 

Εµείς ως παράταξη « ΠΝΟΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ » είχαµε προτείνει  στο πρόγραµµά 
µας και κατόπιν συνεργασιών µε ειδικούς επιστήµονες την άµεση εναρµόνιση του νοµού 
στη νοµοθεσία για την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και µάλιστα προτείναµε 
ταυτόχρονα την υποβολή σχετικής µελέτης για την δηµιουργία Ολοκληρωµένης 
Εγκατάστασης και ∆ιαχείρισης απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) όπως προβλέπεται από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε περίπτωση που δεν υλοποιούνταν η πρόταση του ΧΥΤΑ. 

Επίσης προτείναµε και την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, µε 
προτεραιότητα τις οικολογικά ευαίσθητες και πολυπληθείς περιοχές και τέλος την άµεση 
εκπόνηση µελέτης χωροταξικού σχεδιασµού σε επίπεδο νοµού. 
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Γεωργίου Κωτσόπουλου, ∆ιευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 
Σέρρες για το χρηµατοοικονοµικό τοµέα της οικονοµίας στο 2ο  

Αναπτυξιακό Συνέδριο  Νοµού Σερρών από 29/5/2003 έως 14-6-2003 
 
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
 
Οπως είναι γνωστό η επίτευξη ενός ικανοποιητικού ρυθµού αύξησης του πραγµατικού 
εισοδήµατος είναι ένας από τους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. Και η πιο σηµαντική 
υπηρεσία που µπορεί να προσφέρει το Πιστωτικό Σύστηµα  είναι η κινητοποίηση και 
συγκέντρωση των αποταµιεύσεων και , στη συνέχεια, η διοχέτευση της αποταµίευσης προς τις 
µονάδες εκείνες που τα δικά τους διαθέσιµα δεν επαρκούν να χρηµατοδοτήσουν την 
παραγωγική  και επενδυτική τους δραστηριότητα. 
Επί πλέον το Πιστωτικό Σύστηµα εκτελεί και τις ακόλουθες, πολύ σηµαντικές, υπηρεσίες: 

- Εφοδιάζει την οικονοµία µε τα µέσα πληρωµής (χαρτονόµισµα, επιταγές, πιστωτικές 
κάρτες κλπ) 

- ∆ιαφυλάσσει και διαχειρίζεται το χρηµατικό πλούτο της χώρας 
- Αποτελεί το µέσο για την εφαρµογή της Νοµισµατικής Πολιτικής 
- Παρέχει µια σειρά από άλλες τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωµές, διαφύλαξη πολύτιµων 

αντικειµένων κλπ). 
 
            ΤΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 
Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα αποτελούν: 
-  Η Τράπεζα  της Ελλάδος, η οποία είναι η Κεντρική Τράπεζα 
-  Οι 22 Ελληνικές Εµπορικές Τράπεζες µε 2854 Υποκαταστήµατα 
-  Οι 21 ξένες Τράπεζες µε 188  Υποκαταστήµατα 
-  Οι 15 Συνεταιριστικές Τράπεζες µε 66 Υποκαταστήµατα  και 
-  Οι  4 Ειδικοί  Πιστωτικοί Οργανισµοί µε 155 Υποκαταστήµατα 
 
    Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1927  και άρχισε να λειτουργεί τον Μάϊο του 1928  ως η 
Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Εκτός από το Κεντρικό Κατάστηµα  στην Αθήνα, λειτουργούν και 
27 Υποκαταστήµατα σε όλη την επικράτεια. 
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 
(ΕΣΚΤ), στο οποίο ανήκουν η Ε.Κ.Τ. και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 14 υπολοίπων 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από  την 1η  Ιανουαρίου 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος 
ανήκει στο Ευρωσύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 
υπόλοιπες 11 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών που ανήκουν στην ζώνη του Ευρώ. 
Το καταστατικό της  Τράπεζας της Ελλάδος  έχει προσαρµοστεί ώστε  να καλύπτει τις 
απαιτήσεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχει θεσµοθετηθεί η ανεξαρτησία της 
Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και η άσκηση δηµοκρατικού ελέγχου εκ µέρους της Βουλής. 
Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών έχει  συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος . το Συµβούλιο 
Νοµισµατικής Πολιτικής. 
Από 1-1-2001 η Τράπεζα της Ελλάδος συµµετέχει ως αναπόσπαστο µέρος του Ευρωπαικού 
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Νοµισµατικής Ενωσης, που χαράσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, καθώς  και της συναλλαγµατικής πολιτικής. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών 
,επίσης : 
-κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσηµα  συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας. 
-εκδίδει τραπεζογραµµάτια τα οποία κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα. 
-ασκεί προληπτική εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
-προωθεί και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και των συστηµάτων 
διακανονισµού των χρεογράφων, και 
-ενεργεί ως ταµίας  και εντολοδόχος του ∆ηµοσίου. 
 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Στο νοµό Σερρών έχουν Υποκαταστήµατα 13 Ελληνικές Εµπορικές Τράπεζες,  η Τράπεζα της 
Ελλάδος και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.  
Από αυτές, 
 
Η Εθνική Τράπεζα έχει 4 Υποκαταστήµατα στις Σέρρες και από  1  στην  
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Ηράκλεια,  Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο,  Νέα Ζίχνη,  Ροδόπολη και στον Προµαχώνα (PROCOM). 
 
H Aγροτική Τράπεζα έχει 2 Υποκαταστήµατα στις Σέρρες και από ένα στην Ηράκλεια,  
Σιδηρόκαστρο, Νέα Ζίχνη, Νιγρίτα,  Μαυροθάλασσα, Ροδόπολη,  Ροδολείβος, Πρώτη, 
Αλιστράτη  και Προβατά. 
 
Η Εµπορική έχει από 1 Υποκατάστηµα στις Σέρρες,  στην  Ηράκλεια,  στο Σιδηρόκαστρο και 
στη Νιγρίτα. 
 
Η Πειραιώς έχει 2  Υποκαταστήµατα στις Σέρρες και 1  στην Ηράκλεια. 
 
Η EFG EUROBANK  ,έχει 2 Υποκαταστήµατα στις Σέρρες. 
Από 1  Υποκατάστηµα στις Σέρρες  έχουν οι Τράπεζες   Γενική, Εγνατία, Αττικής, Κύπρου,  
ASPIS ,  Λαική, ΝΟVA ,   και το  Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 
 
Προϊόντα και υπηρεσίες των Εµπορικών Τραπεζών 
 
Προς Ιδιώτες: 
1. Καταθέσεις σε  ΕΥΡΩ και Ξένο Νόµισµα 

           -      Λογαριασµοί Ταµιευτηρίου 
           -      Τρεχούµενοι Λογαριασµοί     
           -       Προθεσµιακοί  Λογαριασµοί                                                
 
2. Εργασίες Συναλλάγµατος 

- Αγορά – πώληση  Ξ.Τραπ/τίων και Συναλλάγµατος 
-   Έκδοση επιταγών και εντολών σε Συνάλλαγµα. 

 
3. Μισθοδοσία 
 
4. ∆άνεια                                                                                                     
 - Στεγαστικά                                                                                                 
-   Επισκευαστικά 

-    Προσωπικά 
- Καταναλωτικά 
- Σπουδαστικά 
- Ανοικτά δάνεια 
- Με ενέχυρο τίτλων εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 
- Πληρωµής φόρων 
- Leasing  (αυτ/των) 
 
5.  Κάρτες   ( χρεωστικές, πιστωτικές ,διεθνείς) 

 
 6. Επενδυτικά προϊόντα 
   -Αµοιβαία Κεφάλαια  (∆ιαχείρισης διαθεσίµων Εσωτερικού – Οµολογιακό ∆ιεθνές -Μετοχικό 
Εσωτερικού ) 
   - Επενδυτικές Υπηρεσίες   (αγοραπωλησίες µετοχών-αγοραπωλησίες τίτλων εκδόσεως του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, παροχή επενδυτικών συµβουλών ,εκκαθάριση συναλλαγών στο Χ.Α.Α ., 
διαχείριση εταιρικών πράξεων,φύλαξη και διαχείριση χρεογράφων , εκκαθάριση συναλλαγών σε 
διεθνείς αγορές , χρηµατοοικονοµικές  αναλύσεις, γενική εκκαθάριση πράξεων Χ.Π.Α. 
   
7.Ασφαλιστικά Προϊόντα  

 8.Θυρίδες  θησαυροφυλακίου ( παραδοσιακές-ηλεκτρονικές) 
 9.Επιταγές και  εντολές σε ΕΥΡΩ 
 10.Τηλεξυπηρέτηση  (Ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας για προϊόντα και υπηρεσίες της τράπεζας) 
 11.Προϊόντα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης (Mobile Banking,Internet Banking) 
 12. Πάγιες εντολές πληρωµής       (∆ΕΗ,ΟΤΕ κλπ.) 
  13. Α.Τ.Μς        (αναλήψεις ,καταθέσεις,µεταφορά κεφαλαίου-πληρωµές κ.λ.π.) 
 
Προϊόντα και Υπηρεσίες για επιχειρήσεις : 
Α. Καταθέσεις 
1.Λογαριασµοί όψεως 
2.Προθεσµιακοί λογαριασµοί 
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Β. ∆άνεια σε Ευρώ και σε Συνάλλαγµα 
1.Αλληλόχρεο για Κεφάλαια Κίνησης 
2.Τοκοχρεωλυτικό ∆άνειο για Κεφάλαιο Κίνησης 
3. Για αγορά ακινήτων µε σταθερό ή  κυµαινόµενο επιτόκιο 
4. Για αγορά Παγίων 
5. Εγγυητικές επιστολές 
6. Ενέγγυες Πιστώσεις 
7. Οµολογιακά ∆άνεια 
8. Κοινοπρακτικά ∆άνεια 
 
Γ .  Προϊόντα διαχείρισης συναλλαγµατικού κινδύνου 
1.    Αγορά συναλλάγµατος (SPOT) και προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος (Forwards) 
2.    ∆ικαιώµατα προαίρεσης (ΟPTIONS) 
3.    Εξειδικευµένα προϊόντα κάλυψης συναλ/κών κινδύνων. 
 
∆.   Προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου 
1. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων 
2. Συµφωνίες µελλοντικών επιτοκίων 
3. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων σε διαφορετικά νοµίσµατα 
4. Εξειδικευµένα προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίων µείωσης κόστους 
   δανεισµού. 
 
Ε. Εργασίες ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
 
ΣΤ. Προϊόντα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης  
1. Internet Banking 
2. Σύστηµα Ηλεκτρονικής Μεταφοράς  Κεφαλαίων  
3. Ηλεκτρονική πληρωµή ΦΠΑ 
4. Ηλεκτρονική πληρωµή Εργοδοτικών Εισφορών ΙΚΑ, πληρωµή Ασφαλιστικών Εισφορών 
Τ.Ε.Β.Ε. 
Για τα περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόµενα  προιόντα, κάθε Τράπεζα διαµορφώνει τα 
δικά της προγράµµατα. 
 
Ζ. Αξιολόγηση Επενδύσεων 

Εντάσσονται στην αξιολόγηση της επένδυσης και οι Τράπεζες ,η γνωµοδότηση των οποίων 
θα λαµβάνεται από το Yπουργείο Οικονοµικών για την έγκριση της επιχορήγησης προς τις 
επιχειρήσεις. 
Η ενεργοποίηση των τραπεζών ως διαµεσολαβητών για την έγκριση , υπαγωγή ,υλοποίηση 
αλλά και τον έλεγχο των επιχορηγήσεων θα  παράσχει σηµαντική βοήθεια προς την 
επιχειρηµατικότητα. 
 Η αρχή ουσιαστικά έγινε µε την αξιολόγηση και την υποβολή προτάσεων για την 
χρηµατοδότηση των Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων  (Μ.Μ.Ε.) από τα 
Περιφ.Επιχ.Προγραµµ. του Γ΄Κ.Π.Σ.. 

 
    ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  Η πιστοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών αποτελεί το βασικό κορµό της γενικότερης 
δραστηριότητάς τους, παρουσιάζει  δε σηµαντικό οικονοµικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. 
Σήµερα µε την απελευθέρωση και διεθνοποίηση των αγορών, τις επικρατούσες πλήρεις 
ανταγωνιστικές συνθήκες και τις συνεχείς µεταβολές στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, η 
άσκηση της πιστοδοτικής δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκτά 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη, πληρέστερη  και  
αντικειµενικότερη εκτίµηση των πιστοδοτικών θεµάτων και η αποτελεσµατικότερη διαχείρισή 
τους. 
Προς την κατεύθυνση αυτή οι σύγχρονες εµπορικές  τράπεζες πέρα  από την επιλογή των 
κατάλληλων λειτουργών –διαχειριστών και την συνεχή εκπαίδευσή τους στα πιστοδοτικά θέµατα 
έχουν προκαθορίσει και το ευρύτερο πλαίσιο των κανόνων και διαδικασιών για την σωστή 
άσκηση της πιστωτικής λειτουργίας. Εχουν θέσει σε εφαρµογή δικούς τους µηχανισµούς µέσα 
από ολοκληρωµένα συστήµατα  ελέγχου των πιστώσεων και µε παράλληλα αυστηρά και 
ουσιαστικά κριτήρια ελέγχου των δανείων. 
Αλλά και από την πλευρά της Πολιτείας, λόγω του γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος,  η  
άσκηση της πιστοδοτικής λειτουργίας των τραπεζών διέπεται από ένα  νοµισµατικό πλαίσιο που 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της  παροχής των δανείων και εγγυήσεων. 
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             ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 
Με βάση την αρχή των πιστοδοτήσεων  ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος της 
διασφάλισης των συµφερόντων της Τράπεζας µε την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την 
µεγιστοποίηση της ωφέλειας τα κριτήρια διακρίνονται σε: 
-   Πιστωτικά κριτήρια  
-   Κριτήρια απόδοσης 
-   Πιστωτικά Κριτήρια 
-  Ο προσδιορισµός της πραγµατικής πιστωτικής ανάγκης που θα καλυφθεί από τη 
συγκεκριµένη πιστοδότηση καθώς και ο προσδιορισµός των συνολικών πιστωτικών αναγκών 
του πιστοδοτουµένου και οι πηγές κάλυψής τους. 
-  Ερευνούνται και αξιολογούνται  τα ποιοτικά, τα ποσοτικά στοιχεία της επιχείρησης και οι 
συνθήκες της αγοράς 
 
Ποιοτικά στοιχεία: 
-Ιστορικό της  επιχείρισης:  χρόνος ίδρυσης, µεταβολές, εξέλιξη 
∆ιοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης: κατανοµή αρµοδιοτήτων, στελέχωση, οργάνωση 
παραγωγικής, εµπορικής, οικονοµικής λειτουργίας, διοικητικές ικανότητες, εµπειρία, 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ιστορική εξέλιξη, συναλλακτική συµπεριφορά. 
-Στη ∆ιοικητική συνέχεια : Ηλικία διοικούντων, διάδοχη κατάσταση 
-Στη λειτουργία του παραγωγικοσυναλλακτικού κυκλώµατος : Παραγωγικά µέσα, εφοδιασµός, 
προϊόντα, διάθεση, διαδικασίες και όροι συναλλαγών. 
 
   Ποσοτικά στοιχεία 
Τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν την  ανάλυση των µεγεθών των λογιστικών και άλλων 
οικονοµικών καταστάσεων και πινάκων (ισολογισµοί, λογαριασµοί εκµετάλλευσης και 
αποτελεσµάτων, ισοζύγια, προγράµµατα δραστηριότητας, ταµιακών ροών κλπ) µε σκοπό να 
υπάρξουν διαπιστώσεις και συµπεράσµατα για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης στο 
παρελθόν, και στο παρόν και να γίνουν εκιµήσεις για την µελλοντική εξέλιξή της. 
 
     Η ανάλυση και εξέταση των συνθηκών της αγοράς 
     Είναι απαραίτητο να εξετάζονται και συνεκτιµώνται οι συνθήκες της αγοράς στην οποία 
απευθύνεται  η επιχείρηση για να υπάρχει µια πληρέστερη θεώρηση της πορείας και των 
προοπτικών της. 
Τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι:  
                                 
-Η κατάσταση της αγοράς που δραστηριοποιείται ( ολιγοπωλιακή, ανοικτή, εύρος αγοράς, 
εποχικότητα …) 
-Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου (µεγέθη επιχειρήσεων, κατανοµή µεριδίων, τρόπος 
διαµόρφωσης τιµών, δοµή και διαµόρφωση του κόστους, παραγωγική διαδικασία, εξέλιξη 
τεχνολογίας κλπ ) 
-Τα κύρια  χαρακτηριστικά της επιχείρησης σε σχέση µε αυτά του κλάδου για την  σύγκριση και 
τον προσδιορισµό της θέσης της και της έκτασης του επηρεασµού της από της κλαδικές και 
γενικότερες εξελίξεις. 
 
Με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των πιστωτικών κριτηρίων : 
-Εκτιµάται η  φύση και η έκταση των πιστωτικών κινδύνων 
-Προσδιορίζονται οι πηγές εξυπηρέτησης των πιστοδοτήσεων 
 
Μια από τις βασικές αρχές των πιστοδοτήσεων είναι ότι η εξυπηρέτησή τους πρέπει να 
στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον πηγές αποπληρωµής 
 -   Η πρώτη και κύρια πηγή απαραίτητα πρέπει να προέρχεται από την λειτουργία του 
παραγωγικοσυναλλακτικού κυκλώµατος της πιστοδοτούµενης επιχείρησης και ονοµάζεται 
λειτουργική. 
-   Επειδή οι συνθήκες µεταβάλλονται και οι πιστωτικοί κίνδυνοι είναι πολλοί και αστάθµητοι ,οι 
τράπεζες αναζητούν και άλλες πηγές εξυπηρέτησης που δεν προέρχονται από την λειτουργία 
της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές ονοµάζονται µη λειτουργικές και µπορεί να προέρχονται 
     Από παροχή εγγυήσεων φυσικών  ή  νοµικών προσώπων µε ανάλογη οικονοµική επιφάνεια 
     Από παροχή εµπραγµάτων εξασφαλίσεων ( υποθήκες, προσηµειώσεις επί ακινήτων ) 
    Από ενεχυριάσεις εµπορευµάτων – αξιογράφων 
Οι µη λειτουργικές πηγές σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν τη βασική 
λειτουργική πηγή αποπληρωµής.- 
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NOMOΣ  ΣΕΡΡΩΝ 
Σε  ό,  τι αφορά πλέον το νοµό Σερρών, διαπιστώνεται  ότι το σύνολο των  δανείων προς τις 
επιχειρήσεις του νοµού (Γεωργία, Βιοτεχνία, Εµπόριο, λοιπές ), εµφανίζει άνοδο το 2001 κατά 
8,9%  και µείωση το 2002 κατά 11,3% έναντι των προηγουµένων ετών. (€ 285 εκατοµ)  
Αντίστοιχα, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά εµφανίζουν  αύξηση το 2001 κατά 90,3% και το 2002  
αύξηση κατά 19,4% έναντι των προηγουµένων ετών, µε τα στεγαστικά να κατέχουν το 
µεγαλύτερο ποσοστό ( 73,6%) έναντι 21,1 % των καταναλωτικών και 5,3% των πιστωτικών 
καρτών.(€ 173 εκατµ). 
Στην παρούσα φάση τοπικά δεν διαπιστώνονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις στα χαρτοφυλάκια 
των επιχειρηµατικών χορηγήσεων πέραν των συνηθισµένων που παρουσιάζονται στα πλαίσια 
λειτουργίας της αγοράς,  µε το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση, προς τις επιχειρήσεις να 
ανέρχεται σε 6,6% του συνόλου των χορηγήσεων προς αυτές. 
Οι καταθέσεις στο νοµό Σερρών εµφανίζουν αυξητική πορεία κατά 6,4% το 2001 και κατά 4,6% 
το 2002 έναντι των προηγουµένων ετών (€ 1.379 εκατοµ),  όπως αναλυτικά εµφανίζονται, 
καθώς και όλα τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία, στους πίνακες που ακολουθούν και είναι 
στη διαθεση παντός ενδιαφεροµένου. 
 
Τελειώνοντας, θα πρέπει να  ευχηθώ καλή επιτυχία στους στόχους που έχουν τεθεί στο 2ο  
Αναπτυξιακό Συνέδριο του νοµού Σερρών, ώστε όλοι µαζί να καταβάλλουµε κάθε δυνατή 
προσπάθεια προς όφελος του τόπου µας.- 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

       (τα ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ 2000 2001 2002 

  ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ 77.490 13.567 91.057 86.707 14.469 101.176 75.784 12.142 87.926

                   

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 56.880 19.274 76.154 83.504 18.999 102.503 65.572 10.477 76.049

                   

ΕΜΠΟΡΙΟ 82.089 4.422 86.511 77.927 3.777 81.704 65.303 4.246 69.549

                   

ΛΟΙΠΑ 28.087 5.360 33.447 32.990 4.367 37.357 39.054 12.990 52.044

                   

ΣΥΝΟΛΑ 244.546 42.623 287.169 281.128 41.612 322.740 245.713 39.855 285.568

          

∆ΑΝΕΙΑ  ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ   

  2000 2001 2002   

  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 52.918 93.858 127.834  

  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 18.236 43.921 36.577  

  

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΕΣ 5.327 7.729 9.264  

  

ΣΥΝΟΛΑ 76.481 145.508 173.675  

          

∆ΑΝΕΙΑ  ΠΡΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ   

  2000 2001 2002   

ΓΕΩΡΓΙΑ 91.057 101.176 87.926  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 76.154 102.503 76.049  

ΕΜΠΟΡΙΟ 86.511 81.704 69.549  
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ΛΟΙΠΟΙ 33.447 37.357 52.044  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 52.918 93.858 127.834  

ΚΑΤ/ΚΑ 23.563 51.650 45.841  

ΣΥΝΟΛΑ   363.650 468.248 459.243  

          

∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΑ 

       (τα ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ 2000 2001 2002 

  ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ 75.947 12.823 88.770 85.558 13.625 99.183 74.764 11.408 86.172

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 55.568 19.184 74.752 80.867 18.856 99.723 59.939 10.354 70.293

ΕΜΠΟΡΙΟ 79.510 4.387 83.897 75.022 3.718 78.740 62.392 4.137 66.529

ΛΟΙΠΑ 22.618 5.144 27.762 27.700 4.164 31.864 30.737 12.822 43.559

ΣΥΝΟΛΑ 233.643 41.538 275.181 269.147 40.363 309.510 227.832 38.721 266.553

          

∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΑ   

  2000 2001 2002   

ΓΕΩΡΓΙΑ 88.770 99.183 86.172  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 74.752 99.723 70.293  

ΕΜΠΟΡΙΟ 83.897 78.740 66.529  

ΛΟΙΠΟΙ 27.762 31.864 43.559  

ΣΥΝΟΛΑ   275.181 309.510 266.553  

∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

       (τα ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ 2000 2001 2002 

  ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΑ ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ 1.543 744 2.287 1.149 844 1.993 1.020 734 1.754

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 1.312 90 1.402 2.637 143 2.780 5.633 123 5.756

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.579 35 2.614 2.905 59 2.964 2.911 109 3.020

ΛΟΙΠΑ 5.469 216 5.685 5.290 59 5.349 8.317 168 8.485

ΣΥΝΟΛΑ 10.903 1.085 11.988 11.981 1.105 13.086 17.881 1.134 19.015

          

∆ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

  2000 2001 2002   

ΓΕΩΡΓΙΑ 2.287 1.993 1.754  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 1.402 2.780 5.756  

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.614 2.964 3.020  

ΛΟΙΠΟΙ 5.349 5.349 8.485  

ΣΥΝΟΛΑ   11.652 13.086 19.015  

          

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ 7.096 8.957 27.362  

          

   ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ      

  2000 2001 2002   

 ΟΨΕΩΣ 47.106 50.753 51.288  

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 571.676 648.453 711.452  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 328.293 394.853 383.736  

ΛΟΙΠΕΣ 115.402 114.381 130.147  

ΣΕ ΣΥΝΑΛ/ΓΜΑ 177.194 110.416 103.119  

ΣΥΝΟΛΑ 1.239.671 1.318.856 1.379.742  
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ΚΑΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ ΕΒΕΣ 

- Τα  Επιµελητήρια ως γνωστό είναι υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις 
φυσικών και νοµικών προσώπων που σκοπός τους είναι η προστασία και η ανάπτυξη 
της Βιοµηχανίας, του Εµπορίου, της Βιοτεχνίας και των επαγγελµάτων παροχής 
υπηρεσιών εντός της περιφέρειάς τους, δηλαδή στα όρια ενός νοµού. 

 
- Στα πλαίσια αυτά λοιπόν τα Επιµελητήρια προσπαθούν και κάνουν το παν για να 

προστατεύσουν και να προωθήσουν τα συµφέροντα των µελών τους. 
 

- Είναι σαφές ότι στην περιφέρεια όπως είναι ο Νοµός Σερρών, υπάρχουν κατά κανόνα 
µικρές επιχειρήσεις.. Τα τελευταία χρόνια οι µικροµεσαίες αυτές επιχειρήσεις 
αντιµετώπισαν πολλά προβλήµατα, όπως το άδικο φορολογικό σύστηµα, την έλλειψη 
ρευστότητας της αγοράς, τον αθέµιτο ανταγωνισµό από τις αλυσίδες των µεγάλων 
καταστηµάτων και τις πολυεθνικές . 

 
- Την όλη αυτή κατάσταση την χειροτερεύει το παρεµπόριο  «οι υπαίθριες αγορές» των 

εισαγόµενων και παράνοµα διακινουµένων αγαθών. 
 
- Καθηµερινά βιώνουµε µεγάλες αλλαγές κυρίως στον τοµές της πληροφορικής και 

επικοινωνίας . 
 

- Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσα στην παγκοσµιοποίηση που ζούµε, δεν δίνουν µόνο 
τη µάχη της ανταγωνιστικότητας αλλά και την µάχη της βιωσιµότητάς τους. 

 
- Ενώ λοιπόν όλοι αποδέχονται τον σοβαρό ρόλο της µικροµεσαίας επιχείρησης στο 

οικονοµικό γίγνεσθαι και τη συµβολή τους στην ανάπτυξη της οικονοµίας και τη µείωση 
της ανεργίας, αυτό που εισπράττουν είναι κάθε άλλο παρά φιλικό προς αυτούς. 

 
- Σε όλα αυτά που προανέφερα, ο επιχειρηµατίας σήµερα που ανήκει στον τριτογενή 

τοµέα της παραγωγής (είτε λέγεται έµπορος ή µεταφορέας ή ελεύθερος επαγγελµατίας 
ή παρέχει τουριστικές υπηρεσίες) µπορεί να παλέψει µόνο όταν έχει σύµµαχο και 
συσπειρώσεις γύρω από το Επιµελητήριο . 

 
- Τα Επιµελητήρια λοιπόν µε τη δοµή που διαθέτουν, την πείρα και τη διάθεση του 

έµψυχου υλικού τους είναι τα µόνα που µπορούν ( όσο µπορούν ) να βοηθήσουν τα 
µέλη τους και λέµε το όσο µπορούν διότι σήµερα οι υποστηρικτές δοµές που έχουν δεν 
είναι θεσµοθετηµένες. 

 
- Παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω την υπάρχουσα σήµερα 

υποστηρικτική δοµή σε επίπεδο νοµού προς τις επιχειρήσεις του εµπορίου και παροχής 
υπηρεσιών. 

 
- Τα επαγγελµατικά σωµατεία δεν µπορούν να στηρίξουν µια τέτοια προσπάθεια διότι δεν 

έχουν ούτε πόρους, ούτε κατάλληλο προσωπικό. 
 

- Μερικές µεµονωµένες προσπάθειες που γίνονται δεν αρκούν να λύσουν τα σοβαρά 
αυτά προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι επαγγελµατίες. 

 
- Τα ΚΕΠ που λειτουργούν στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθµού, ασχολούνται µόνο 

µε προβλήµατα πολιτών γενικά και όχι µε τους επαγγελµατίες. 
 

- Η µόνη σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια γίνεται από την ΑΝΕΣΕΡ σε θέµατα 
αναπτυξιακού νόµου και κοινοτικών προγραµµάτων. 

 
- Εδώ πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η ενηµέρωση των Σερραίων υποψηφίων επενδυτών 

από την ανωτέρω αναπτυξιακή εταιρία µε επιτόπιες µεταβάσεις στις επαρχίες του 
νοµού. 

 
- Τα Επιµελητήρια όµως παρά το ότι δεν διαθέτουν όπως προανέφερα θεσµοθετηµένες 

υπηρεσίες ΄΄ εξυπηρέτησης του πολίτη - επιχειρηµατία  ΄΄ παρόλα αυτά είναι συνεχώς 
δίπλα του σε κάθε αγώνα που δίνει για την επιβίωσή του. 
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- ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που µέλη του Επιµελητηρίου µας απευθύνονται σε µας 
για τα παράπονα που έχουν είτε µε δηµόσιες υπηρεσίες γενικά είτε για συγκεκριµένα 
προβλήµατα που έχουν µε κάποια δηµόσια υπηρεσία. 

 
- Τα προβλήµατα αυτά εστιάζονται κυρίως µε το ΙΚΑ , το ΤΕΒΕ , τις ∆ΥΟ , το 

παρεµπόριο , τις λαϊκές αγορές και τους ελέγχους που γίνονται γενικά , τις µισθώσεις. 
 

- Όσο αφορά το ΙΚΑ , τα παράπονα είναι κυρίως για τα υψηλά ασφάλιστρα, την 
καθυστέρηση στους ελέγχους , την µη ύπαρξη ελαφρύνσεων σε σύγκριση µε όµορους 
νοµούς , την µη ύπαρξη µηχανογράφησης και την εκ του λόγου αυτού ταλαιπωρία στην 
έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας , την υποχρεωτικότητα για 25 ηµέρες ασφάλιση σε 
ορισµένες περιπτώσεις . 

 
- Το Επιµελητήριο µε τα υποµνήµατά του και προσωπικές παραστάσεις, έλαβε την 

διαβεβαίωση για ορισµένα προβλήµατα ότι θα λυθούν προσεχώς ( η συµµετοχή 
εκπροσώπων του ΕΒΕ στους ελέγχους του ΙΚΑ ) . 

 
- Στον τοµέα του εµπορίου τα προβλήµατα είναι πολλά και ποικίλα. Εδώ έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε κυρίως τον υπερεπαγγελµατισµό, τον άνισο αγώνα που δίνουν µε τα 
πολυκαταστήµατα τα οποία πολλές φορές δεν τηρούν τους κανόνες του υγιούς 
εµπορίου (ωράριο κλπ) . 

 
- Εδώ πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα και την λειτουργία της PROCΗOM  η οποία στον 

ένα χρόνο λειτουργίας της δηµιούργησε πολλά προβλήµατα στο Σερραϊκό εµπόριο. 
 

- Ένα  άλλο πρόβληµα που πρέπει να τονισθεί είναι η ιδιαιτερότητα του Ν. Σερρών που 
συνορεύει µε άλλη χώρα εκτός Ε.Ε. µε µικρότερο κόστος εργασίας µε αποτέλεσµα  
Σαββατοκύριακα να µεταβαίνουν στη Βουλγαρία  κυρίως 30 περίπου πούλµαν µε 
Σερραίους καταναλωτές. 

 
- Το πρόβληµα αυτό υπάρχει παντού όπου µία πόλη είναι κοντά σε σηµείο εξόδου για 

χώρα µη µέλος της Ε.Ε. και είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί διότι υπάρχουν και 
δεσµεύσεις- συµφωνίες για ελάχιστο όριο αγορών το οποίο είναι και δύσκολο να 
διαπιστωθεί επακριβώς. 

 
- Τελευταία στο εµπόριο παρουσιάστηκαν νέα προβλήµατα µε τις πωλήσεις από την 

τηλεόραση  και τις πωλήσεις πόρτα πόρτα, εδώ συµβαίνει τα µεν εµπορεύµατα να είναι 
αµφιβόλου ποιότητας  η δε συναλλαγή να µην γίνεται µε νόµιµο τρόπο. 

 
  Το επιµελητήριο παρενέβη πολλές φορές για το πρόβληµα αυτό είτε προς το ραδιοτηλεοπτικό 
συµβούλιο είτε προς  την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σερρών. 
   Στον τοµέα των µεταφορών το Επιµελητήριο πάλι σαν υποστηρικτή δοµή βοήθησε τα µέγιστα 
οι εισαγωγές και εξαγωγές να γίνονται απρόσκοπτα. Ήδη πρόσφατα µετά από πληροφορίες για 
µεγάλες καθυστερήσεις στον εκτελωνισµό εµπορευµάτων του τελωνείου Σερρών και µετά από 
επιτόπιο µετάβαση επιτροπής του Επιµελητηρίου και διαπίστωσης του γεγονότος αυτού µετά 
από συνεργασία  µε το τελωνείο Σερρών ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού 
έγινε σχετικό υπόµνηµα διαµαρτυρίας από το Επιµελητήριο στον αρµόδιο Υπουργό για την 
επίλυση του προβλήµατος, κάλυψης θέσεων. 
    Στο τελωνείο Προµαχώνα µερικές φορές οι µεγάλες ουρές και καθυστερήσεις οφείλονται 
κυρίως στην Βουλγαρική πλευρά και εδώ το Επιµελητήριο Σερρών µαζί µε άλλους φορείς 
συµµετείχε σε σύσκεψη   το Σεπτέµβριο του 2002 υπό τον Γενικό ∆/ντή τελωνείου Ελλάδος και 
έγιναν οι αναγκαίες προτάσεις στην γειτονική χώρα όσο αφορά το Λιµάνι της Αµφίπολης για το 
οποίο το Επιµελητήριο έχει δώσει αγώνες από το 1975 λειτουργεί µόνο στα χαρτιά αφού εδώ 
και 25 χρόνια  απλά διορίζονται ανά δύο χρόνια  νέες διοικήσεις χωρίς να τους δίνεται η 
δυνατότητα να κάνουν ένα έργο. 
     Αυτή τη στιγµή δεν έχει ούτε διοίκηση το Λιµάνι της Αµφίπολης αφού έληξε η θητεία της 
προηγούµενης στις 31/12/2002. Ήδη όλα αυτά τα λιµάνια ένα - ένα εκχωρούνται στους ∆ήµους 
όπου βρίσκονται τα ∆ιοικητικά τους όρια και ελπίζουµε ότι και το λιµάνι αυτό  σε 2-3 µήνες θα 
περάσει στα χέρια του ∆ήµου, πάντως οι προοπτικές για τα µικρά αυτά  λιµάνια είναι µόνο για 
ελλιµενισµό µικρών σκαφών στον τοµέα του τουρισµού που αποτελεί και αυτό ένα µέρος του 
τριτογενούς τοµέα, το Επιµελητήριο συνέβαλλε τα µέγιστα µε πολλούς τρόπους:  
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1. Συµµετέχει µε ένα µέλος στην επιτροπή τουρισµού της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 
Σερρών. 

2. Συµµετέχει οικονοµικά στο πρόγραµµα τουρισµού της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 
Σερρών. 

3. Συµβάλλει µαζί  µε άλλους φορείς στην προβολή του προγράµµατος τουρισµού σε 
επίπεδο νοµού µε πληροφορίες σε κοινοτικά προγράµµατα τουρισµού, στην σύνταξη 
µελετών µε τουριστικό ενδιαφέρον.  

 
ΤΕΛΟΣ 

- Ο προηγούµενος αιώνας ήταν ο αιώνας των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων. 
 
- Ο αιώνας όµως αυτός, τον οποίο διερχόµεθα  κατά την άποψή µου θα είναι ο αιώνας 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ή µάλλον των πολύ µικρών επιχειρήσεων. 
 

- Αυτό αποτελεί ελπίδα όλων µας γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας που συνθέτει την 
µικρή επιχείρηση θα κυριαρχήσει όχι µόνο στην οικονοµική ανάπτυξη µε ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΠΑΝΤΑ στο περιβάλλον, αλλά κυρίως θα δέσει την ειρήνη και την φιλία των λαών. 

 
- Πάντα µέσα από ένα χρονικό διάστηµα κάνοντας έναν απολογισµό πολύ εύκολα 

διακρίνουµε νέες αναπτυξιακές δυνατότητες – προκλήσεις και προοπτικές για τον νοµό 
µας. 

 
- Θα πρέπει όµως όλη η τοπική ηγεσία χωρίς συµπολιτευτικό  και αντιπολιτευτικό 

σύνδροµο να προβάλλει τα προβλήµατα αυτά στις σωστές τους διαστάσεις και να τις 
αξιοποιήσει διαφορετικά θα µιλάµε πάλι για χαµένες ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 
- Η απορροφητικότητα εκατοµµυρίων ευρώ από το Γ’ ΚΠΣ, τα ολοκληρωµένα 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, η πρωτοβουλία LEADER που δεν είναι απλά 
διακηρύξεις   αλλά έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο και θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν σε έργα µε πολλαπλασιαστικά οφέλη. 
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ΠΑΣΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Καθηγ. Εφαρµογών  
ΤΕΙ Σερρών. 

 
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 
  Κυρίες και κύριοι 
   Συνειδητοποιούµε κάθε µέρα ότι δραστηριοποιούµαστε σε µια νέα κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς µικρές και µεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις, από επιστηµονικές 
ανακαλύψεις, από την παρουσία της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των διαδικτύων, του 
αυτοµατισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, και αυτά όλα µέσα σε ένα παγκοσµιοποιηµένο πλέον 
οικονοµικό -συναλλακτικό -κοινωνικό περιβάλλον.   
   
    Συνειδητοποιούµε  επίσης κάθε µέρα   ότι οδηγούµαστε αναπόφευκτα στην αναδιάρθρωση 
και στην διαφοροποίηση του περιεχοµένου της εργασίας,  µε συνέπεια    την διαφοροποίηση 
του γνωστικού πεδίου του ανθρώπινου δυναµικού στους χώρους παραγωγής, που καλείται να 
αφοµοιώσει, να χειριστεί και να αξιοποιήσει στο µέγιστο τις νέες τεχνολογίες και τις νέες 
γνώσεις.   
    Αυτή η διαφοροποίηση   συνδέεται όπως είναι φυσικό µε τις εκπαιδευτικές δοµές και τα 
συστήµατα που προετοιµάζουν  το ανθρώπινο  δυναµικό  για τις νέες αυτές ανάγκες τις 
κοινωνίας µας.    
        
        Η πραγµατικότητα που προαναφέρθηκε,  δεν περιγράφεται ούτε απλοποιείται εύκολα.  
Πρόκειται για µια δυναµική και όχι στατική κατάσταση, που θα συνεχίσει να µας φέρνει µπροστά 
σε ερωτήµατα όπως : 

1. Σε ποιο βαθµό ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την αναπτυξιακή κινητήριο 
δύναµη µιας σύγχρονης επιχείρησης, µιας τοπικής οικονοµίας,  µιας Χώρας,  σ’ 
αυτό το κυρίαρχο  νέο τεχνολογικό περιβάλλον; 

2. Πόσο γρήγορα αλλάζουν οι απαιτήσεις  στις παραγωγικές διαδικασίες  για νέες  
γνώσεις και δεξιότητες;   

3. ∆ιαθέτει η τοπική κοινωνία κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για την κάλυψη των 
σύγχρονων αναγκών της; 

4. Μπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες συνεχούς δυναµικής αλληλεπίδρασης, 
µεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής, ώστε να γεφυρώνεται  έγκαιρα κάθε φορά 
το διαρθρωτικό και ποιοτικό κυρίως χάσµα που δηµιουργούν οι εξελίξεις στον 
τοµέα αυτό;   

 
    Οι απαντήσεις στα παραπάνω καθώς και σε παρόµοια ερωτήµατα, δεν είναι πάντα 
µονοσήµαντες, ούτε εύκολες.  Απαιτούν συνεχή διερεύνηση, ανάλυση και  πρακτική 
αντιµετώπισής τους.  
 
  Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί χωρίς καµία  αµφισβήτηση, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας  
αποτελεί σε όλο τον σύγχρονο κόσµο, άρα και στην Σερραϊκή κοινωνία, την  αναγκαία, την 
υποχρεωτική  συνθήκη βιωσιµότητας των σηµερινών επιχειρήσεων, τον συντελεστή προόδου  
ανάπτυξης και ευηµερίας ενός τόπου. Γιατί, αυτός είναι και παραµένει ο κινητήριος µοχλός 
ανάπτυξης και όχι ο εξοπλισµός, που ερευνά τις καταστάσεις της διεθνοποιηµένης αγοράς, τις 
νέες απαιτήσεις των πολιτών- καταναλωτών, αυτός που διαµορφώνει καινούργιες διαδικασίες 
παραγωγής, που εφαρµόζει και χειρίζεται αποτελεσµατικά την νέα κάθε φορά τεχνολογία και 
δηµιουργεί την προστιθέµενη αξία, που συνδυάζει τα νέα υλικά και µέσα µε τις νέες µεθόδους 
εργασίας, που αξιοποιεί την πληροφορία ως στοιχείο προγραµµατισµού και αποφάσεων, που 
ενσωµατώνει τις επιστηµονικές ανακαλύψεις στην καθηµερινή ζωή.  
 
    Η δική µας εισήγηση περιορίζεται να περιγράψει και να καταθέσει στο Συνέδριο την 
υπάρχουσα κατάσταση στο Νοµό, χωρίς να επεκταθεί στην αρµοδιότητα άλλης εισήγησης που  
στοχεύει σε προτάσεις βελτίωσης της φυσιογνωµίας του σπουδαστικού και επιστηµονικού 
δυναµικού.   
  Επιχειρεί να καταγράψει και να παρουσιάσει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε την 
υπάρχουσα δοµική διάθρωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το διαθέσιµο δυναµικό τα 
τελευταία χρόνια, τις ειδικότητες και το γνωστικό πλαίσιο,  να εκτιµήσει την ανταπόκρισή τους 
στις νέες απαιτήσεις που µόλις περιγράψαµε πιο πάνω και τέλος να  επισηµάνει τις ελλείψεις 
όπου υπάρχουν. 
    Η δοµική διάρθρωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νοµό µας έχει ως εξής:  
Οι παραδοσιακές επίσηµες  βαθµίδες :  
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                                 Πρωτοβάθµια,       ∆ευτεροβάθµια,         Τριτοβάθµια  
Οι αδιαβάθµητες εκπαιδεύσεις : 

                                του ΟΑΕ∆  (Σχολές µαθητείας, ΙΕΚ, ΚΕΚ) 
                   των δηµόσιων και ιδιωτικών  ΙΕΚ  
          των δηµόσιων, δηµοτικών και  ιδιωτικών ΚΕΚ 
          των ιδιωτικών φροντιστηρίων ή Κ.Ε.Σπουδών  κ.α 
   
     Ας δούµε µερικά στοιχεία που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε την υφιστάµενη 
κατάσταση από την άποψη της γενικής και ειδικής παιδείας ή κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναµικού στην περιφέρειά µας, εξετάζοντας πρώτα την κατώτερη ή αδιαβάθµητη εκπαίδευση –
κατάρτιση στο Νοµό.  
 
 
                        Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 
 
    Για την κάλυψη των πολύ βασικών παραγωγικών αναγκών της Σερραϊκής οικονοµίας, ο  
Ο.Α.Ε.∆,   στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του  καταρτίζει  νέους καθώς και ενήλικες,   µέσω 
της ΤΕΕ Μαθητείας, του ΙΕΚ και τελευταία µέσω του ΚΕΚ   σε µια ευρεία γκάµα πρακτικών 
ειδικοτήτων, τεχνιτών, βοηθών, χειριστών, συντηρητών,  εγκαταστατών κ.λ.π  όπως είναι 
ηλεκτροτεχνίτες, µηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και αυτοκινήτου, ψυκτικοί και 
κλιµατισµού, θερµοϋδραυλικοί, γραφίστες και σχεδιαστές µέσω Η/Υ, αισθητικοί, διακοσµητές, 
αυτοµατισµών γραφείου και πληροφορικής, καθώς και πιο πρακτικές ειδικότητες όπως 
ξυλουργοί, ελαιοχρωµατιστές πωλητές, ζαχαροπλάστες,  κ.α  
    Η κατάρτιση αυτή γίνεται αποτελεσµατική γιατί συνδέεται µε την πρακτική απασχόληση των 
καταρτιζόµενων σε χώρους παραγωγής παράλληλα µε την θεωρητική και εργαστηριακή τους 
εξειδίκευση. 
 
    Για ειδικότητες που καλύπτουν αντικείµενα εργασίας στον Τριτογενή κυρίως τοµέα και 
λιγότερο στον Πρωτογενή ή ∆ευτερογενή τοµέα της οικονοµίας,  δραστηριοποιούνται στο Νοµό 
ένα ∆ηµόσιο και ένα ιδιωτικό Ι.Ε.Κ, τα οποία καταρτίζουν άτοµα σε εργασίας γραµµατείας και 
γραφείου, χειρισµού Η/Υ, γνώσεων διοίκησης και πωλήσεων,  λογιστικής,  µάρκετινγκ κ.ά 
 
   Ειδικότερα στην επιµόρφωση των  ενηλίκων, εντάσσεται και η προσφορά της ΝΕΛΕ που 
παράλληλα µε τους άλλους κοινωνικούς της τοµείς επιµορφώνει άτοµα που µπορούν να 
προσφέρουν άµεσα στην παραγωγή σε αντικείµενα όπως είναι πληροφορική, έτοιµο ένδυµα, 
κέντηµα, µηχανολογία, συντήρηση τροφίµων, µελισσοκοµία, κοπτική ραπτική, οδήγηση, 
κατασκευή µουσικών οργάνων κ.ά    
 
    Προς την ίδια κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια,   προσφέρουν  κάποια  σχετική κατάρτιση 
ανέργων ατόµων για να ενταχθούν στην παραγωγή και να συµβάλλουν στην οικονοµία µια 
σειρά από βραχύβια χρηµατοδοτούµενα από το Υπουργείο Εργασίας προγράµµατα  των 
πιστοποιηµένων Κ.Ε.Κ στο Νοµό µας. Βέβαια,  η οργάνωση και το επίπεδο της παρεχόµενης 
περιορισµένης και ευκαιριακής κατάρτισης απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.     
     
       Την  περιγραφείσα µέχρι εδώ εικόνα στον τοµέα βασικής κατάρτισης του ανθρώπινου 
τοπικού δυναµικού,  συµπληρώνουν αρκετά θετικά θα έλεγα,  ένα µεγάλο πλήθος ιδιωτικών 
φροντιστηρίων ή κέντρων ελευθέρων σπουδών,  καθώς και άλλων φορέων π.χ. ∆ΕΠΚΑ που 
καταρτίζουν, κυρίως το νεανικό δυναµικό, σε θέµατα πληροφορικής,  ξένων γλωσσών,  
καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µουσικής παιδείας, που καλύπτουν επαγγελµατικές ανάγκες 
απασχόλησης σε  παραγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.  
 
 
                              Η  ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Το µαθητικό δυναµικό στην επίσηµη   διαβαθµισµένη  εκπαίδευση 
του Νοµού µας,   αφού γνώρισε  µεγάλες αριθµητικές µειώσεις, πρέπει να σηµειωθεί ότι   ο 
ρυθµός µείωσης  έχει περιοριστεί και τείνει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα  τελευταία 
χρόνια.  Ο Πίνακας µας δείχνει την εικόνα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αν και δεν συνδέεται 
άµεσα ή βραχυπρόθεσµα µε την παραγωγή  του τόπου. Είναι ωστόσο ένας  δείκτης   εξαγωγής 
συµπερασµάτων για το µέλλον.  
 
Η εικόνα στη Β/θµια Εκπαίδευση,     Η αναλογία του µαθητικού δυναµικού Β/θµιας 
εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους στο Ν.Σερρών είναι 63 έναντι 73 που είναι ο µέσος όρος της 
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Χώρας.    Αυτό θα έχει  ίσως αργότερα (όχι βέβαια σήµερα)  ως επίπτωση την αποστέρηση από 
την αγορά εργασίας και τους χώρους παραγωγής  νεανικού δυναµικού µε γενική και τεχνική  
παιδεία.   
    Με µια πρώτη συγκριτική  µατιά στην κάρτα, ξεχωρίζουµε την αναλογία  των µαθητών µεταξύ 
των Γενικών Λυκείων    και  των µαθητών  της τεχνικής εκπαίδευσης ΤΕΛ-ΤΕΕ προς το 
άθροισµα των δύο,  πλην Γυµνασίων .  Ενδιαφέρον  προς τις  τεχνικές ειδικότητες δείχνει 
ποσοστό 41,5% έως 45% του συνόλου των µαθητών Λυκειακού επιπέδου.   
Ενδιαφέρον παρουσιάζει να ενηµερωθούµε για τους τοµείς και τις ειδικότητες της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  που  καλύπτουν ανάγκες γενικής απασχόλησης σε χώρους όχι 
µόνο παροχής υπηρεσιών όπως  γραφείων, εµπορικών καταστηµάτων, πωλήσεων,  
ξενοδοχειακών µονάδων, κ.α. αλλά και σε χώρους  περισσότερο πρακτικής παραγωγικής 
διαδικασίας, όπως φαίνεται στις διαφάνειες.  
 Στην τοπική ανάπτυξη συµβάλλει  καθοριστικά  η ποιότητα του επιστηµονικού σήµερα 
διδακτικού δυναµικού των Γυµνασίων και Λυκείων που  παρέχει καλή γενική παιδεία στους 
νέους και ένα µέρος από αυτούς προωθείται επιτυχώς στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ενώ το 
υπόλοιπο διοχετεύεται στην τοπική αγορά και καλύπτει ανάγκες που ήδη προαναφέρθηκαν. Η 
κάρτα δείχνει ότι το επιστηµονικό διδακτικό δυναµικό παραµένει σταθερό ή και αυξάνεται 
παρόλο ότι παρατηρείται µείωση του µαθητικού δυναµικού. Αυτό συµβάλλει θετικά  στην µείωση  
της αναλογίας  µαθητών ανά διδάσκοντα και από την άλλη στην αύξηση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης.  
 
Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
      Η επιτάχυνση της ανάπτυξης όµως ενός τόπου δεν µπορεί να στηριχθεί  στη γενική Παιδεία 
αλλά  στους ειδικούς µε  εξειδικευµένη θεωρητική ή τεχνολογική  επιστηµονική µόρφωση  
επιπέδου πέραν του Λυκείου.  Και αυτό είναι αυταπόδεικτο αφού  οι σύγχρονες  απαιτήσεις της 
εργασίας πλέον  ορίζονται  από εξειδικευµένες γνώσεις (θεωρίας και εφαρµογής).   
   Ενδεικτικά αναφέρονται  ορισµένες µόνο για να επιβεβαιώσουν του λόγου του αληθές.  

Η συστηµική αναµόρφωση της παραγωγής που διεθνώς είναι γνωστή µε το όρο 
΄΄Business process re –enrineering ΄΄ (BPR) 
Η γνώση και χρήση προγραµµάτων και εξοπλισµού όπως CAD, CAM, CIM, ΣΑΕ,  
Η εφαρµογή γνώσεων των  επιστηµών της µηχανικής, αρχιτεκτονικής,  κατασκευών, 

τεχνικών  µελετών, νοµικής, ιατρικής, κ.ά  όπως σήµερα εξελίσσονται  σε ένα περιβάλλον  
ανταγωνισµού και ποιότητας.  
Η υποδοµή γνώσεων  και χρήσης λογισµικών για υψηλές λογιστικές, φορολογικές,  

εµπορικές,  οικονοµικές και άλλες επιχειρησιακές διεργασίες. 
Η γνώση και ικανότητα σύνταξης ενός Business Plan  ή ενός Project  
Η γνώση και ικανότητα σύνταξης τεχνικών δελτίων –προτάσεων για  άντληση πόρων από 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα  κινήτρων, ανάπτυξης και ά. 
Η γνώση σύγχρονης οργάνωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης των on line   

παραγγελιών πρώτων υλών ή εµπορευµάτων που περιορίζουν το ύψος των αποθεµάτων 
άρα και του κόστους, µε την χρήση σχετικών προγραµµάτων  Εφοδιαστικής (Logistics 
Management),  

            όπως είναι το γενικό πρόγραµµα Efficient Consumer Response (E.C.R), το Πρόγραµµα 
Συνεχούς Αναπλήρωσης  (Continuous  Replenishment  Project -CPR ), η Ηλεκτρονική 
Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic  Data  Interchange -EDI), η Αυτοµατοποιηµένη ∆ιακίν 
Παραγγελιών  (Computer Assisted  Ordering- CAO ) , η Αποτελεσµατική ∆ιανοµή 
Προϊόντων(Flow Through Distribution-FTD), η  Αποτελεσµατική Κατηγοριοποίηση των 
Ειδών(Efficient Store Assortment-ESA), η  Αποτελεσµατική Προώθηση(Effisient Promotion-
E.P), η Αποτελεσµατική Εισαγωγή Προϊόντος(Efficient Prodyct Introduction-EPI) 
Η γνώση και εµπειρία  θεµάτων Management όπως Ολικής Ποιότητας,  Πιστοποίησης,  
Καινοτοµίας, Μάρκετινγκ-Πωλήσεων, Ηλεκτρονικού Εµπορίου και εικονικών δραστηριοτήτων 
των επιχειρήσεων µέσω των διαδικτύων, η αξιοποίηση του Internet.    

     Η πιο πάνω ενδεικτική αναφορά έγινε µε σκοπό να τεκµηριωθεί η αναγκαιότητα που υπάρχει 
σε εξειδικευµένη γνώση που θα συµβάλλει στην βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων, των Οργανισµών και Υπηρεσιών µας  και  κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη 
της περιοχής.  
Οι  υφιστάµενες τριτοβάθµιες εκπαιδευτικές δοµές στο νοµό είναι αξιόλογες και ανταποκρίνονται 
κατά τη γνώµη µας σε σχετικό βαθµό, όχι όµως στον επιθυµητό, στις προαναφερθείσες  
εξειδικευµένες γνώσεις και  καλύπτουν µέρος µόνο των τοπικών αναγκών.   Και αυτό για τους 
εξής λόγους:  

• ∆εν λειτουργούν Πανεπιστηµιακές Σχολές πλην του παραρτήµατος των ΤΕΕΦΑ. 
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• Το αυτόνοµο και αυτοδιοικούµενο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµά µας µε 
έδρα την πόλη των Σερρών,  διαθέτει σηµαντικές βέβαια αλλά λίγες µόνο ειδικότητες 
όπως φαίνεται και στη διαφάνεια.  
Η στελέχωση σε τακτικό επιστηµονικό εκπαιδευτικό δυναµικό σε ορισµένα νέα 
τµήµατα όπως λ.χ της Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας είναι µηδενική και οι 
ανάγκες καλύπτονται από Ειδικούς Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες.  
Η αναλογία  τακτικού και µη µελών ∆ΕΠ στο τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
είναι σήµερα επίσης µικρή 9/30. Πλήρη κάλυψη των θέσεων  σε τακτικό ∆ΕΠ έχει το 
Τµήµα Μηχανολογίας ενώ τα τµήµατα Λογιστικής και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
εµφανίζουν και  αυτά  µικρές αναλογίες τακτικού προς έκτακτου εκπαιδευτικού 
δυναµικού  35% -25%   αντίστοιχα.  

• Το επιστηµονικό διδακτικό δυναµικό,  τακτικό και έκτακτο του ΤΕΙ, δηµιουργεί ένα 
αξιόλογο σύνολο ειδικοτήτων και επιπέδων σπουδών,  µε πολύ επίσης αξιόλογη 
επαγγελµατική εµπειρία που µεταφέρεται στην παρεχόµενη εκπαίδευση. Αυτός και 
µόνο ο συντελεστής, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα από την τοπική επιχειρηµατικότητα 
και την κοινωνία ευρύτερα,  αποτελεί παράγοντα  υψηλής επιτάχυνσης στην 
επιδιωκόµενη από όλους µας τοπική  ανάπτυξη.  Οι  µέχρι σήµερα  συνεργασίες 
Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Σερρών µε την τοπική κοινωνία και την Επιχειρηµατικότητα 
µόνο θετικές έως πολύ θετικές  µπορούν να χαρακτηριστούν.   

         Βέβαια ο δρόµος της από κοινού συνεργασίας ΤΕΙ και  Παραγωγικών φορέων µόλις 
έχει ανοίξει και αποµένει να ενωθούν οι δυνάµεις τους πιο συστηµατικά στο όραµα αλλά και 
στην ανάγκη  ανάπτυξης του Νοµού µας.    
 

• Όσο αφορά τα προγράµµατα σπουδών, αν και  τακτικά αναπροσαρµοζόµενα, δεν 
προλαβαίνουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Όλοι γνωρίζουµε ότι η γνώση 
απαξιώνεται µε ρυθµούς ταχύτατους σήµερα.  

Για το λόγο αυτό  κατά κανόνα, οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των σπουδών 
ακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις αντί να προηγούνται. Και αυτό δηµιουργεί ένα χάσµα, ένα 
κενό που δεν γεφυρώνεται  την στιγµή που το χρειάζεται η τοπική ανάπτυξη.      

•  
Ο πίνακας,  µας δείχνει το δυναµικό που αποφοιτεί κάθε χρόνο από τα τµήµατα του ΤΕΙ Σερρών 
καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό αυτού του δυναµικού που είναι Σερραϊκής καταγωγής. 
(στοιχεία γραµµατειών)  Οι αποφοιτούντες µετά τη λήψη του πτυχίου τους µεταβαίνουν στους 
τόπους καταγωγής τους αλλά τούτο το κενό αναπληρώνεται µε όσους Σερραίους σπουδάζουν 
σε άλλα Ιδρύµατα της Χώρας.         Ακόµη η παρουσία Πανεπιστηµίων κοντά στο Νοµό µας 
δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και Θράκη,  που είναι και οι περισσότερες  προτιµήσεις των 
υποψηφίων,  επενεργεί θετικά στην πλήρωση αργότερα της αγοράς µε επιστηµονικό και τεχνικό 
στελεχιακό δυναµικό όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.   
     Έτσι µπορούµε αβίαστα να συµπεράνουµε -γιατί συστηµατικά ερευνητικά στοιχεία δεν 
υπάρχουν παρά µόνο κάποια σκόρπια ενδεικτικά-  ότι η Σερραϊκή επιχειρηµατική κοινότητα 
καθώς και οι Οργανισµοί και Υπηρεσίες δεν στερούνται  του αναγκαίου δυναµικού για να 
εκπληρώσουν τους εκσυγχρονιστικούς στόχους τους και τις αναπτυξιακές διαδικασίες.  
 
Στην υπάρχουσα κατάσταση  εντάσσονται και οι νέες  αναπτυξιακές  προοπτικές που 
διανοίγονται τώρα µε την λειτουργία  σε λίγο στο ΤΕΙ Σερρών:  
Ινστιτούτου ∆ια βίου Εκπαίδευσης, µε παραρτήµατα σε πόλεις του Νοµού. 
Μεταπτυχιακού τµήµατος σε συνεργασία µε  Πανεπιστήµια 

                ενώ έχουν προταθεί για έγκριση στο ΥΠΕΠΘ   
Σύσταση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας.   
Σύσταση νέων τµηµάτων σπουδών  1. Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος 

                                                              2. ∆ιοίκησης ∆ιεθνών  Συνεργασιών 
                                                             3. Μάρκετινγκ Επικοιν.& ∆ηµοσίων Σχέσεων 
     4.  Σχολή Γεωπονικών Εφαρµογών. 
 
   Την συµβολή του ΤΕΙ ως µοναδικού αυτοτελούς Ιδρύµατος  Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  στην 
τοπική ανάπτυξη µπορούµε να την προσεγγίσουµε πέρα από την στελέχωση των επιχειρήσεων 
και   από πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πλευρές.   

• Από την  σύνθεση των ειδικοτήτων  και σπουδών και εξειδικεύσεων  τόσο του τακτικού 
όσο και του έκτακτου διδακτικού Ε.Π  Το πλήθος αυτό των επιστηµόνων όπως ήδη 
τονίσαµε πιο πάνω   βρίσκεται στη διάθεση της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας. 

• Από την  ύπαρξη υψηλών εργαστηριακών υποδοµών,  ικανών να προσφέρουν 
πιστοποίηση και ελέγχους σε ορισµένα  µηχανολογικά ή δοµικά έργα και υλικά. 
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• Από την συνεχή παροχή κατάρτισης, κυρίως στην Πληροφορική, σε εργαζόµενους και 
µη της τοπικής κοινωνίας µε κόστος  µηδαµινό.   

• Από την  δραστηριοποίηση του Ιδρύµατος σε επιστηµονικές ηµερίδες που ενδιαφέρουν 
άµεσα τους Σερραίους επιχειρηµατίες που επιζητούν την νέα γνώση ή από την 
διοργάνωση συνεδρίων στο Συνεδριακό Κέντρο του.  

• Από την δυνατότητα εκπόνησης αδαπάνως Πτυχιακών Εργασιών   σε χώρους 
εργασίας προς επίλυση ή βελτίωση ζητηµάτων παραγωγής, οργάνωσης, µελέτης κ.λ.π 

• Από τον θεσµό της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών οι οποίοι προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους µε ελάχιστο κόστος σε παραγωγικές µονάδες, οργανισµούς, 
υπηρεσίες, λογιστήρια, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες,  γραφεία, Νοµαρχία, ΟΤΑ 
κ.λ.π 

• Από την  παρουσία των 10.000 περίπου σπουδαστών  στην πόλη µε αποτέλεσµα την 
οικονοµική αιµοδοσία µε  ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο για πλήθος επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων όπως  στον τοµέα των επίπλων, των ειδών ένδυσης, των   ειδών 
καλλωπισµού,  σίτισης, ψυχαγωγίας, πολιτισµού κ.λ.π. 

• Από την επιχειρούµενη τα τελευταία χρόνια πολύπλευρη συνεργασία  του Ιδρύµατος µε 
την Παραγωγή σε µια δέσµη κοινών ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων, µέσω του 
σύγχρονου θεσµού του Γραφείου ∆ιασύνδεσης ή ∆ιαµεσολάβησης και όχι µόνο αυτού.  

• Από την δυνατότητα ανάληψης µελετών ή ερευνών γενικού ενδιαφέροντος ανάπτυξης, 
ανεργίας, προοπτικών, κ.λ.π αν και µέχρι σήµερα δεν έγινε αυτό στον επιθυµητό 
βαθµό.   Άλλωστε το ΤΕΙ  πρόσφατα απέκτησε σηµαντικές  υποδοµές και σχετική  
στελέχωση  και µπορεί κανείς ανεπιφύλακτα να πεί ότι  εξελίσσεται σε ένα Ίδρυµα µε 
όλα τα  ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά.  

 
Ε  Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  

      Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω τις εµφανείς διαπιστώσεις για τις  
υπάρχουσες εκπαιδευτικές  υποδοµές του Νοµού Σερρών και τις διαφαινόµενες εξελίξεις :  
     
Η αναπτυξιακή  προοπτική ενός νοµού, µιας περιοχής, δεν είναι υπόθεση µηχανών ή 
τεχνολογίας. Συνδέεται  ειδικότερα µε την  προσφορά στην τοπική κοινωνία  
κατάλληλου ανθρώπινου επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού  µε ειδίκευση και 
σπουδές επιπέδου. 

 
    Η φθίνουσα  ποσοτικά µαθητική κοινότητα της Β/θµιας γενικής παιδείας στο Νοµό 
µας δεν φαίνεται να δηµιουργεί  πρόβληµα στην  ζήτηση εργασιακού δυναµικού 
γενικών καθηκόντων τώρα, ούτε στα προσεχή χρόνια, ένεκα των διαρθρωτικών 
αλλαγών που µόλις σκιαγραφήσαµε 

 
Ο νοµός Σερρών δεν αντιµετωπίζει γενικώς  έλλειµµα  στον ανθρώπινο συντελεστή  
παραγωγής και ανάπτυξης σε βασικές γνώσεις όλων των τοµέων ανεξαιρέτως. Την 
ανάγκη αυτή καλύπτουν επιτυχώς, εκτός ελάχιστων ελλείψεων, η Β/θµια εκπαίδευση 
και η βασική Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  .   

 
  Εκεί όµως που παρατηρείται σχετικό  έλλειµµα  είναι στο ειδικό τεχνικό και 
επιστηµονικό δυναµικό µε ανώτατες µεταπτυχιακές-διδακτορικές   σπουδές που να 
καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις  τόσο της Σερραϊκής κοινωνίας ως σύνολο,  όσο 
και των µεµονωµένων επιχειρηµατικών µονάδων, Οργανισµών και Υπηρεσιών.  Η 
σχετική υστέρηση σε  γνώσεις υψηλής κατάρτισης εντοπίζεται (διαφ  9 επαναφορά  
στην οθόνη ) 

 
……στην επιστήµη και τεχνολογία της Πληροφορικής και των συστηµάτων της και όχι 
στην απλή χρήση των µέσων,    

……στην πλήρη αξιοποίηση των  συστηµάτων   Πληροφορικής στον τοµέα 
Επικοινωνίας εν γένει για την οργάνωση και στήριξη δραστηριοτήτων όπως είναι το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν, business to Business, Business to Consumer,   εικονικές 
δηµοπρασίες, εικονικά καταστήµατα,  µεταβίβασης και επεξεργασίας πληροφοριακών 
δεδοµένων,  εικόνας και ήχου κ.λ.π. 

……στην  Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων και των 
προβλέψεων των επιχειρήσεων, στην αξιολόγηση επενδύσεων, στην  διαχείριση 
κινδύνου,  

……στην µελετητική υποστήριξη σε πολλά θέµατα όπως για παράδειγµα η  Πιστοποίηση 
Συστηµάτων Ποιότητας,   η δηµιουργία αξιόπιστων  προγραµµάτων MRT, στην έρευνα 
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αγοράς ή καταναλωτή ή ανταγωνισµού, στην  εφαρµογή  µοντέλων επιχειρηµατικών 
στρατηγικών αποφάσεων κ.ά 

……στην ανάπτυξη καινοτοµικών  µεθόδων παραγωγής και προϊόντων.  
……στην εισαγωγή    
 

 Η διαπιστωθείσα σχετική έλλειψη σε µεταπτυχιακή εξειδίκευση  µέχρι σήµερα δεν 
ήταν ανάγκη προτεραιότητας για την Σερραϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.  Αυτό 
για δύο λόγους. Πρώτον  γιατί οι εξειδικευµένες παραγωγικές ανάγκες στον ανθρώπινο 
συντελεστή εµφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία µε ρυθµούς ταχύτατους και δεύτερον 
γιατί η Σερραϊκή επιχειρηµατικότητα είναι παραδοσιακά µικρού µεγέθους και αρκετά 
εµπειρική.    Πιστεύουµε όµως  ότι αυτό ανατρέπεται δυναµικά και από τώρα και στο 
εξής µικρές-µεσαίες  ή µεγάλες επιχειρήσεις  θα αναθεωρήσουν την στρατηγική τους 
στον συντελεστή «ανθρώπινος πόρος» και θα αναζητήσουν υποχρεωτικά,  τονίζω το 
υποχρεωτικά, την εξειδικευµένη γνώση αφού η βιωσιµότητα, η ανταγωνιστικότητα,  
και η ανάπτυξη περνάει µέσα από αυτές τις αναγκαιότητες που περιγράψαµε.  

 
∆ιαφαίνεται από όσα τονίστηκαν ήδη, µια έντονη διαφοροποίηση του περιεχοµένου 
της εργασίας από την γενική και βασική γνώση ή χειρισµό,  που προσφέρουν οι 
πρώτες βαθµίδες εκπαίδευσης,   στην εξειδικευµένη εργασίας στην νέα 
πραγµατικότητα της «Κοινωνίας των Πληροφοριών» των συστηµάτων, του νέου 
µηχανικού εξοπλισµού και του σύγχρονου management.  

 
         Αυτές οι διαρθρωτικές εργασιακές αλλαγές οδηγούν αναπόφευκτα  στον 
επαναπροσδιορισµό  του  περιεχοµένου της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε όλες τις 
βαθµίδες. (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εισαγωγής έστω και όψιµα, 
µαθηµάτων ή απλών γνώσεων  οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια παιδεία) Κυρίως όµως η υπόθεση αυτή  ενδιαφέρει τα 
Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, όχι για να υποταχθεί η εκπαίδευση στην παραγωγή, όπως 
φοβούνται µερικοί,  αλλά για να συµβαδίσει η εκπαίδευση µε την παραγωγή ή ακόµη 
και να προπορευτεί αυτής.  Για να προετοιµάσουµε πολίτες µε δεξιότητες και γνώσεις 
που να είναι χρήσιµες για την κοινωνία του αύριο και όχι του σήµερα που ήδη έφυγε.  
Για να κτίσουµε τη προσωπική και την συλλογική µας ευηµερία  όχι µόνο στα θεµέλια 
του χθες αλλά και στις προοπτικές που διανοίγονται.  Και το αύριο είναι υπόθεση των 
εκπαιδευτικών δοµών µας.    

         Αυτή είναι η  µεγάλη εσωτερική και αθόρυβη  επανάσταση που πρέπει να 
συντελεστεί πρώτα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και έπειτα στις Σερραϊκές 
επιχειρήσεις, τους Οργανισµούς και τις Υπηρεσίες,  για να επιταχύνουµε  την 
ανάπτυξη του τόπου στηριζόµενοι  όχι στις ελπίδες και στα αναπτυξιακά συνέδρια 
αλλά  στην επένδυση  για δηµιουργικό εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό.   

                                                  
Ευχαριστώ. 

                                 Σέρρες 30/05/03 
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Οµιλία  
Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή   

 Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) 
κ. Ιωάννη Λέµπερου  

στο 
2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών  

Τίτλος οµιλίας 
«Υφιστάµενες Ευρωπαϊκές Παρεµβάσεις – Κοινοτικά Προγράµµατα» 

 
Σέρρες 01 Ιουνίου 2003  

Κύριες και Κύριοι  
 
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιµή να συµµετάσχω στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών και να 
παρουσιάσω το θέµα των Υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Παρεµβάσεων και Κοινοτικών 
προγραµµάτων που σχετίζονται µε την περιφερειακή ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την 
διαβαλκανική συνεργασία.  
 
Κύρια χαρακτηριστικά της εποχής που βιώνουµε, συνιστούν η παγκοσµιοποίηση, η ένταση του 
ανταγωνισµού στην παραγωγή και το εµπόριο, η αύξηση της αλληλεξάρτησης µεταξύ των 
οικονοµιών, ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου σε παγκόσµιο επίπεδο των βασικών κέντρων 
εξουσίας καθώς και η διαρκής ανακατανοµή ισχύος µεταξύ εθνών, κρατών, γιγαντιαίων 
επιχειρήσεων και λαών. 
 
Παράλληλα η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεσοπρόθεσµα συµβάλλει στη δηµιουργία 
σηµαντικού αποθέµατος οικονοµικής απόδοσης, το οποίο αναµένεται να αναπροσαρµόσει τις 
υφιστάµενες ισορροπίες στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα και να ενισχύσει τον ανταγωνισµό 
µεταξύ των τριών σηµαντικότερων οικονοµικών µπλοκ, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών, εφόσον η διεύρυνση του 
ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος πραγµατοποιηθεί στη βάση ρεαλιστικών κριτηρίων που θα 
αποβλέπουν στην πραγµατική σύγκλιση των χωρών – µελών, τότε ο ανταγωνιστικός 
χαρακτήρας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας αναµένεται να ισχυροποιηθεί ακόµα 
περισσότερο. 
 
Σε αυτό το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναπτύξει µία σειρά από προγράµµατα και 
πρωτοβουλίες στόχος των οποίων είναι η πραγµατική σύγκλιση των κρατών µελών της. Η 
ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων µε 
παράλληλη ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας καθώς και η διασυνοριακή 
συνεργασία ιδιαίτερα µε τις χώρες των Βαλκανίων αποτελούν µερικούς από του επιµέρους 
στόχους.  
 
Σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερο εργαλείο εφαρµογής αυτών των προγραµµάτων και πρωτοβουλιών 
αποτελεί το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά και η περιφερειακή του διάσταση που 
εκφράζεται µέσα από 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
 
Το Γ’ ΚΠΣ συνιστά, κατά γενική οµολογία, τον πυρήνα του αναπτυξιακού αποθέµατος της 
χώρας µας στην πορεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της πραγµατικής 
σύγκλισης, µε σηµαντικές παρεµβάσεις στο παραγωγικό και επιχειρηµατικό εθνικό σύστηµα. 
 
Τα έργα υποδοµής που αφορούν τηλεπικοινωνίες και µεταφορές και εντάσσονται στην 
χρηµατοδότηση του Γ ΚΠΣ αναµένεται µε την ολοκλήρωση τους να επιφέρουν σηµαντικά οφέλη 
στην ελληνική περιφέρεια. Επίσης τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µέσα 
από την δηµιουργία δοµών αλλά και την απλοποίησης των διαδικασιών θα δώσουν σηµαντική 
ώθηση στην ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάµενων άλλα και των νέων επιχειρήσεων. 
Παρόλα αυτά σήµερα παρατηρούµε ότι η ταχύτητα υλοποίηση είναι χαµηλή και θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια επιτάχυνσης των ρυθµών υλοποίησης των προγραµµάτων.  
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Το επιχειρησιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί µια 
ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία ενίσχυσης του επιχειρήν στη χώρα µας. Τα προγράµµατα του 
αναπτύσσονται σχετικά µε την Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα την ενίσχυση των 
Μικρών και Μικροµεσαίων επιχειρήσεων και την κατάρτιση αποτελούν βασικά εργαλεία 
ανάπλασης του Ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  
 
Επιπλέον η δηµιουργία Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) , τα 
οποία ξεκινούν την λειτουργία τους πολύ σύντοµα, και των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών 
(ΚΥΕ), τα οποία λειτουργούν είδη σε πολλές περιοχές της χώρας, δηµιουργούν νέες συνθήκες 
ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης του έλληνα επιχειρηµατία  ο οποίος πρέπει να εκµεταλλευτεί στο 
έπακρο.   
 
Παράλληλα στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών της καινοτοµίας και της έρευνας τα 
Προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας οι δράσεις του 6ου  
Προγράµµατος  Πλαίσιο και οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατός «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» συνδράµουν σηµαντικά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και την διασύνδεση της 
ερευνητικής προσπάθειας µε την παραγωγική διαδικασία. 
 
Η περιφερειακή ανάπτυξη και µείωση των υφιστάµενων περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί 
ζήτηµα µείζονος σηµασίας το οποίο θα πρέπει να τύχη ιδιαίτερη προσοχής και στρατηγικών 
χειρισµών. Η υπερσυγκέντρωση της οικονοµικής ευηµερίας και των παραγωγικών συντελεστών 
στο 3% της γεωγραφικής έκτασης της χώρας δηµιουργεί αναµφισβήτητες επιπτώσεις στην 
περιφερειακή συνοχή. Οι επιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να αντιµετωπισθούν άµεσα και 
ολοκληρωµένα, προσδίδοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο της τοπικής ανάπτυξης και 
λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας.  
 
Προς την κατεύθυνσης αυτή και µε βασικό στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την 
µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού σε περιφερειακό επίπεδο αναπτύσσεται στην χώρα µας το 
Κοινοτικό Πρόγραµµα EQAUL το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
µε 104,1 εκ. ΕΥΡΩ για την περίοδο 2000 - 2006. Οι δράσεις του προγράµµατος αφορούν τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό, της παροχή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
ανέργων, τον εκσυγχρονισµού των δοµών που στηρίζουν µε εξατοµικευµένα µέτρα τους 
ανέργους, και την απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας. Επίσης µέσω του προγράµµατος θα 
αναπτυχθούν πολιτικές στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας µε στόχο τη 
δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη δηµιουργία και την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων καθώς και προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εργαζοµένων.. 
Οι δράσεις αυτές σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές σε βάθος και περιεχόµενο δράσεις των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στην 
προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης.  
 
Η διεύρυνση της Ε.Ε. συνιστά πραγµατικά ένα ευχάριστο µήνυµα, αλλά ταυτόχρονα εγείρει και 
ορισµένες επιφυλάξεις, κυρίως όσον αφορά τα ζητήµατα πολυµορφίας και ανταγωνισµού. Η 
ελκυστικότητα των περισσοτέρων νέο-εισερχοµένων οικονοµιών ως προς το χαµηλό κόστος 
εργασίας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες ανταγωνιστικές επιπτώσεις της διεύρυνσης, µε 
άµεσες επιδράσεις και στην ελληνική οικονοµία, αφού εκτιµάται ότι µπορεί να προκαλέσει τη 
σταδιακή µετανάστευση της παραγωγικής διαδικασίας στις χώρες αυτές. Ισχυρές πιέσεις 
αναµένεται να δεχθούν και οι αγροτικές  περιοχές της ΕΕ, λόγω του ιδιαίτερου 
προσανατολισµού των υποψήφιων χωρών στον τοµέα αυτό, ενώ αυξηµένος θα είναι και ο 
ανταγωνισµός στο λιανικό εµπόριο και σε ορισµένες υπηρεσίες 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ανακοίνωση της σχετικά µε τον 
αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν µε τις υποψήφιες χώρες, αποφάσισε 
τη διάθεση επιπλέον πόρων στις παραµεθόριες περιοχές. Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή 
επιτρέπει την αύξηση της δηµοσιονοµικής κατανοµής κατά 20%, χωρίς να απαιτείται η 
ενηµέρωση της, ενώ προτρέπει τα κράτη µέλη να προσανατολίσουν το αποθεµατικό επίδοσης 
του Γ΄ΚΠΣ για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεύρυνσης.   
 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω ότι η διασυνοριακή – διαπεριφερειακή συνεργασία 
µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου και άλλων φορέων όµορων χωρών, στο πλαίσιο της 
πορείας προς τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να αποτελέσει ένα λειτουργικό 
µέσο για την αποτελεσµατική υποστήριξη του συντονισµού µεταξύ των  υφιστάµενων κρατών – 
µελών και των υποψήφιων προς ένταξη.  
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Σε αυτό αποβλέπει η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTEREG III η οποία αφορά κυρίως τη 
διασυνοριακή συνεργασία, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση δράσεων κοινού 
ενδιαφέροντος µεταξύ µελών και υποψήφιων κρατών - µελών.  
 
Ζήτηµα ανάλογης σπουδαιότητας που θα συµβάλλει  στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ 
των επιχειρήσεων όµορων χωρών, είναι η βελτίωση της διασυνοριακής υποδοµής µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην αναβάθµιση των οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων, τη διάνοιξη νέων κόµβων, 
τη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό των σηµείων διέλευσης των συνόρων, των τελωνειακών 
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου των συνόρων και των εγκαταστάσεων 
ασφαλείας.  
 
Κυρίες και Κύριοι  
 
Η αναφορά στο πλήθος των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και προγραµµάτων θα µπορούσε να 
απασχολήσει µια σειρά από συνέδρια και  ηµερίδες, όµως το βασικό µήνυµα που θα πρέπει 
όλοι µας να λάβουµε αναφέρεται στην ανάγκη της Ελληνικής Περιφέρειας να αναπτυχθεί. Τα 
προγράµµατα και οι πρωτοβουλίες αποτελούν χρήσιµα εργαλεία ανάπτυξης, αυτό που όµως 
απαιτείται είναι η ενεργό συµµετοχή όλων µας και η βέλτιστη εκµετάλλευση των προοπτικών 
που παρέχουν, έχοντας πάντα στο µυαλό µας ότι η ύπαρξη ανάλογων πρωτοβουλιών και 
χρηµατοδοτήσεων µειώνεται σηµαντικά µετά το 2006. 
 Σας ευχαριστώ 

. 
  2ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Ε.Β.Ε.Σ. – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ  
 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟΝ 1892/90 ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 29773/95 
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Αριθµός Επενδύσεων Αναπτυξιακού νόµου 2601/98 στους νοµούς της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
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Νέες θέσεις εργασίας στις επενδύσεις του νόµου 2601/98
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ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΚυυρρίίεεςς  κκααιι  ΚΚύύρριιοοιι,,  ΑΑγγααππηηττοοίί  φφίίλλοοιι,,  
  
OO  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ιιδδιιααίίττεερραα  

σσττηη  σσηηµµεερριιννήή  εεπποοχχήή,,  εείίννααιι  κκρρίίσσιιµµοοςς  γγιιαα  ττρρεειιςς  λλόόγγοουυςς..  
  
ΠΠρρώώτταα  ααππ’’  όόλλαα,,  δδιιόόττιι  εείίννααιι  κκρρίίσσιιµµηη  ηη  σσυυννεειισσφφοορράά  ττοουυςς  σσττηη  µµάάχχηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  πποουυ  κκααλλεείίττααιι  

νναα  δδώώσσεειι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη..  ΗΗ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  γγννωωρρίίζζεειι  µµεεγγάάλληη  
εεππιιββρράάδδυυννσσηη  σσττηηνν  ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  ιιδδιιααίίττεερραα  µµάάλλιισστταα  µµέέσσαα  σσεε  έένναα  δδιιεεθθννέέςς  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  
ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ττααρρααγγµµέέννοο  κκααιι  ααββέέββααιιοο..  ΕΕµµεείίςς,,  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  όόλλεεςς  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  
κκααιι  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυµµεε  µµπποορροούύµµεε  νναα  εεξξαακκοολλοουυθθήήσσοουυµµεε  νναα  σσττοοχχεεύύοουυµµεε  ψψηηλλάά  σσττηηνν  
ααννάάππττυυξξηη..  ΑΑυυττόόςς,,  όόµµωωςς,,  οο  σσττόόχχοοςς  θθαα  εεππιιττεευυχχθθεείί  µµόόννοο  αανν  υυππάάρρξξεειι  µµιιαα  κκααθθοολλιικκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  
ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..  ΓΓιι’’  ααυυττόό,,  σσττόόχχοοςς  µµααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  
ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  ρρόόλλοουυ,,  ττηηςς  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  
οοιικκοοννοοµµιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα..  ΕΕρργγααλλεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  σσττόόχχοουυ  εείίννααιι  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  
σσύύσσττηηµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδιιάάσστταασσηη  κκααιι  ττοο  ΓΓ’’  ΚΚΠΠΣΣ..  

  
ΓΓιιαα  νναα  ππεεττυυχχααίίννοουυµµεε  όόµµωωςς  σσττοο  µµέέττωωπποο  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ββεελλττιιώώννοουυµµεε  δδιιααρρκκώώςς  

ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς..  ΚΚααιι  σσεε  ααυυττόόνν  ττοο  ττοοµµέέαα  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  δδιιααδδρρααµµααττίίζζοουυνν  
έένναα  κκρρίίσσιιµµοο  ρρόόλλοο..  

  
ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  δδεενν  έέχχεειι  ππιιαα  ττηηνν  πποολλυυττέέλλεειιαα,,  ήή  ττηηνν  δδήήθθεενν  πποολλυυττέέλλεειιαα,,  όόπποοττεε  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  έένναα  

ππρρόόββλληηµµαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  µµεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς  οοιικκοοννοοµµίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  ξξέέννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  νναα  ππρροοσσττρρέέχχεειι  
σσττηηνν  εεύύκκοολληη  λλύύσσηη  ττηηςς  υυπποοττίίµµηησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  έέδδιιννεε  µµιιαα  σσυυγγκκυυρριιαακκήή  αανναακκοούύφφιισσηη,,  ππααρροουυσσιιααζζόότταανν  
όόµµωωςς  ξξααννάά  ττοο  ππρρόόββλληηµµαα  έέππεειιτταα  ααππόό  έένναα  µµιικκρρόό  δδιιάάσσττηηµµαα..  

Η µάχη της ανταγωνιστικότητας πρέπει τώρα να δοθεί µε άλλους όρους. Τα όπλα µας σε 
αυτή τη µάχη είναι τρία: 

 
••  ΠΠρρώώττοονν,,  ηη  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππααρρεεµµππόόδδιισσηη  

κκααττααχχρρηησσττιικκώώνν  ήή  ααθθέέµµιιττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  
µµιικκρρώώνν..  

  
••  ∆∆εεύύττεερροονν,,  ηη  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηη  ττοουυ  αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  µµέέσσωω  ττηηςς  

οοπποοίίααςς  δδιιααµµοορρφφώώννοοννττααιι  όόρροοιι  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  εεξξααλλεείίφφεεττααιι  ττοο  ααίίσσθθηηµµαα  ααββεεββααιιόόττηηττααςς  σσττοουυςς  
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  ττιιςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

  
••  ΤΤρρίίττοονν,,  µµεε  µµιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  άάλλλλεεςς  ρρυυθθµµίίσσεειιςς,,  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν  ααπποοκκρρααττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  ττωωνν  

δδιιααρρθθρρωωττιικκώώνν  ααλλλλααγγώώνν,,  κκααιι  ττωωνν  υυπποοδδοοµµώώνν,,  δδιιααµµοορρφφώώννεεττααιι  έένναα  ππιιοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό,,  
σσύύγγχχρροοννοο  κκααιι  φφιιλλιικκόό  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  

  
ΠΠρριινν  ααννααφφεερρθθώώ  δδιιεεξξοοδδιικκάά  σσεε  όόλλαα  τταα  ζζηηττήήµµαατταα,,  ππρρέέππεειι  ππάάννωω  ααππόό  όόλλαα  νναα  σσυυµµφφωωννήήσσοουυµµεε  όόττιι  

ηη  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα  δδεενν  εείίννααιι  κκάάττιι  ττοο  οοπποοίίοο  κκααθθοοδδηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοο  κκρράάττοοςς..  OO  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  
εείίννααιι  νναα  ααφφααιιρρεείί  τταα  εεµµππόόδδιιαα  ττηηςς  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίααςς  πποουυ  φφρρεεννάάρροουυνν  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  
ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσήή  ττοουυςς  σσεε  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκοούύςς  ππόόρροουυςς..  OO  
ρρόόλλοοςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  εείίννααιι  νναα  δδιιααµµοορρφφώώννεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εελλεεύύθθεερρηη  
ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

  
ΈΈννααςς  ααππόό  ττοουυςς  κκρριισσιιµµόόττεερροουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηηττααςς  εείίννααιι  ττοο  

φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα..  
ΤΤοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  µµααςς,,  γγιιαα  πποολλλλέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς,,  δδύύσσκκοολλαα  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  

χχααρραακκττηηρριισσττεείί  ωωςς  ππλλεεοοννέέκκττηηµµαα  σσττηηνν  ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  ΉΉτταανν  έένναα  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  
πποουυ  ββαασσίίσσττηηκκεε  σσττηη  δδυυσσππιισσττίίαα,,  σσττηηνν  εεχχθθρρόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  κκααχχυυπποοψψίίαα,,  έένναα  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  
πποουυ  κκττίίσσττηηκκεε  εεππίί  δδεεκκααεεττίίεεςς  µµεε  ννόόµµοουυςς  εεππίί  ννόόµµωωνν  κκααιι  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  εεππίί  εεγγκκυυκκλλίίωωνν,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  
έένναα  οολλόόκκλληηρροο  χχααρρττοοββαασσίίλλεειιοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααθθόόρριιζζεε  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ττύύχχεεςς  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι  
εεππιιχχεειιρρηηµµααττιιώώνν..  

  
ΉΉτταανν,,  ττααυυττόόχχρροονναα,,  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  πποολλυυάάννθθρρωωπποο  κκααιι  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκόό,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααφφααιιρροούύσσεε  
πποολλύύττιιµµοο  χχρρόόννοο  ααππόό  ττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  κκααιι  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  λλύύννοουυνν  ήή  νναα  
ππααρρααττεείίννοουυνν  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  εείίχχαανν  µµεε  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  χχιιλλιιάάδδεεςς  
σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  --ααπποοππρροοσσααννααττοολλιισσµµέένναα  κκααιι  ααυυττάά  µµέέσσαα  σσττιιςς  
λλααββυυρριιννθθώώδδεειιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς--  ααννττίί  νναα  µµάάχχοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππάάττααξξηη  ττηηςς  φφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  νναα  
δδιιεεννεερργγοούύνν  εελλέέγγχχοουυςς,,  ααρρκκεεττέέςς  φφοορρέέςς  ααφφιιέέρρωωνναανν  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττηηνν  εερρµµηηννεείίαα  ττωωνν  
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γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκώώνν  κκεειιµµέέννωωνν..  ΕΕίίχχααµµεε  φφττιιάάξξεειι,,  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  δδεεκκααεεττιιώώνν,,  έένναα  
σσύύσσττηηµµαα  δδυυσσκκίίννηηττοο,,  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  σσττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  εείίχχααµµεε  εεµµππιισσττοοσσύύννηη,,  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  
ααννααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό..  
  

ΗΗ  πποολλιιττεείίαα,,  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  έέχχοοννττααςς  ττηηνν  ππεεπποοίίθθηησσηη  όόττιι  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  ααπποοττεελλεείί  
έένναανν  ααννττιι--ααννααππττυυξξιιαακκόό  ««ββρρααχχννάά»»  ππρροοέέββααιιννεε,,  σσττοο  µµέέττρροο  ττωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  πποουυ  κκάάθθεε  φφοορράά  
δδηηµµιιοουυρργγοούύννττοο,,  σσττηη  θθέέσσππιισσηη  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εελλααφφρρύύννσσεεωωνν  ττόόσσοο  γγιιαα  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  
εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς..  ΌΌµµωωςς,,  µµεεττάά  ττηηνν  έέννττααξξηη  µµααςς  σσττηηνν  OOΝΝΕΕ  κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττοουυ  εεννιιααίίοουυ  
ννοοµµίίσσµµααττοοςς  έέγγιιννεε  σσεε  όόλλοουυςς  φφααννεερρόό  όόττιι  δδεενν  ααρρκκοούύνν  µµόόννοο  οορριισσµµέέννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  εελλααφφρρύύννσσεειιςς..  
ΈΈγγιιννεε  σσεε  όόλλοουυςς  φφααννεερρόό  όόττιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  µµιιαα  ρριιζζιικκήή  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  κκααιι  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  ττοουυ  
φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  

ΜΜεε  ττηη  φφοορροολλοογγιικκήή  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηη,,  ηη  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ααππόό  ππέέρρυυσσιι,,  ααλλλλάά  θθαα  
σσυυννεεχχιισσττεείί  κκααιι  εεφφέέττοοςς,,  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  έένναα  ρριιζζιικκάά  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  τταα  οοφφέέλληη  ττοουυ  
οοπποοίίοουυ  υυππέέρρ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  θθαα  ααρρχχίίσσοουυνν  νναα  ««ξξεεδδιιππλλώώννοοννττααιι»»  σσττααδδιιαακκάά..  

  
ΜΜεείίωωσσηη  φφοορροολλοογγιικκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  

OOιι  φφόόρροοιι  µµεειιώώθθηηκκαανν  µµεε  οορριισσµµέένναα  µµέέττρραα  τταα  οοπποοίίαα  ήήδδηη  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  κκααιι  έέχχοουυνν  σσττόόχχοο  ττηηνν  
εελλάάφφρρυυννσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

  
  ΠΠρρώώτταα  ααππ’’  όόλλαα  µµεειιώώθθηηκκαανν  οοιι  φφοορροολλοογγιικκοοίί  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  σσττοο  2255%%  γγιιαα  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  κκααιι  σσττοο  

4400%%  γγιιαα  ττιιςς  ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΠΠοοττέέ  άάλλλλοοττεε,,  σσττοο  ίίδδιιοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα,,  δδεενν  υυππήήρρξξαανν  
ααννάάλλοογγεεςς  µµεειιώώσσεειιςς,,  δδηηλλααδδήή  1100  πποοσσοοσσττιιααίίωωνν  µµοοννάάδδωωνν  γγιιαα  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  κκααιι  55  πποοσσοοσσττιιααίίωωνν  
µµοοννάάδδωωνν  γγιιαα  ττιιςς  ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΜΜεε  ττιιςς  µµεειιώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  ααξξιιοοπποοίίηηθθηηκκαανν  όόλλεεςς  οοιι  
δδυυννααττόόττηηττεεςς  πποουυ  εείίχχεε  οο  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  ββέέββααιιαα  νναα  µµηη  δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  
ππρροοββλλήήµµαατταα  σσεε  άάλλλλαα  δδηηµµοοσσιιοοννοοµµιικκάά  µµεεγγέέθθηη..  

  ∆∆εεύύττεερροονν  άάλλλλααξξαανν  ρριιζζιικκάά  οοιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  ττηηςς  οοιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  
µµηηδδεεννίίζζοοννττααςς  σσχχεεδδόόνν  ττοονν  φφόόρροο  πποουυ  έέππρρεεππεε  νναα  κκααττααββλληηθθεείί,,  όότταανν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππεερρννοούύσσεε  ααππόό  
ττοουυςς  γγοοννεείίςς  σστταα  ππααιιδδιιάά  ήή  ααππόό  σσύύζζυυγγοο  σσεε  σσύύζζυυγγοο..  OO  φφόόρροοςς,,  πποουυ  ήήτταανν  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  2200%%  κκααιι  
πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ηη  µµιικκρροοµµεεσσααίίαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  µµπποορροούύσσεε  νναα  ααννττεεππεεξξέέλλθθεειι  σσττηηνν  εεππιιββάάρρυυννσσηη  κκααιι  
οοδδηηγγοούύνντταανν  σσεε  κκλλεείίσσιιµµοο,,  έέχχεειι  ππλλέέοονν  µµεειιωωθθεείί  σσττοο  11,,22%%  ήή  σσεε  οορριισσµµέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσττοο  22,,44%%..  
ΕΕππίίσσηηςς,,  έέχχεειι  ααππααλλλλααγγεείί  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ηη  υυππεερρααξξίίαα  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  κκααττάά  ττηη  
µµεεττααββίίββαασσηη  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππόό  γγοοννέέαα  σσεε  ττέέκκννοο  ήή  µµεεττααξξύύ  σσυυζζύύγγωωνν,,  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  
εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίαα..  

ΜΜεε  τταα  δδύύοο  ππααρρααππάάννωω  µµέέττρραα,,  δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  χχωωρρίίςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς,,  ηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  
οοιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ππρράάγγµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα,,  
δδιιααδδρρααµµααττίίζζεειι  σσηηµµααννττιικκόό  ρρόόλλοο,,  κκααθθώώςς  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  µµέέρροοςς  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
εείίννααιι  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ  χχααρραακκττήήρραα..  

  ΤΤρρίίττοονν,,  κκααττααρργγήήθθηηκκεε  οο  εεξξωωλλοογγιισσττιικκόόςς  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  
ττοουυςς  εελλεεύύθθεερροουυςς  εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς,,  ιικκααννοοπποοιιώώννττααςς  έένναα  ααίίττηηµµαα  δδεεκκααεεττιιώώνν  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  OO  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν  γγίίννεεττααιι  ππλλέέοονν  µµόόννοο  µµεε  λλοογγιισσττιικκόό  ττρρόόπποο  
δδίίννοοννττααςς  κκααιι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  µµεεττααφφοορράάςς  ττηηςς  ζζηηµµίίααςς  γγιιαα  ττρρίίαα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα,,  εεννώώ,,  ππααρράάλλλληηλλαα,,  
κκααττααρρττίίζζεεττααιι  µµιιαα  ρριιζζιικκάά  ννέέαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ααννττιικκεειιµµεεννιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  
εελλέέγγχχωωνν..  
  

  ΤΤέέττααρρττοονν,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  πποουυ  ααπποοττεελλοούύσσαανν  σσυυχχννάά  έένναα  ααννττιι--ααννααππττυυξξιιαακκόό  
φφρρέέννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  θθεεσσππίίσσθθηηκκαανν  δδύύοο  φφοορροολλοογγιικκοοίί  σσυυννττεελλεεσσττέέςς,,  έέννααςς  
υυψψηηλλόόςς  κκιι  έέννααςς  χχααµµηηλλόόττεερροοςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  µµπποορρεείί  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  εεππιιλλέέγγεειι  κκααιι  νναα  
ππρροοσσααννααττοολλίίζζεειι  τταα  ππάάγγιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς..  
  

  ΠΠέέµµππττοονν,,  κκααττααρργγήήθθηηκκαανν  τταα  ττεεκκµµήήρριιαα  ίίδδρρυυσσηηςς  ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ήή  κκααιι  εεππέέκκτταασσηηςς  ττωωνν  
υυφφιισσττααµµέέννωωνν..  
  

  ΈΈκκττοονν,,  δδόόθθηηκκαανν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  κκίίννηηττρραα  σσυυγγχχωωννεεύύσσεεωωςς  σσττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  αακκιιννήήττωωνν  µµεε  ττηηνν  
ππλλήήρρηη  ααππααλλλλααγγήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  µµεεττααββίίββαασσηηςς,,  ππρράάγγµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  ααννοοίίγγεειι  σσηηµµααννττιικκέέςς  
ππρροοοοππττιικκέέςς  σσττοο  ννεευυρρααλλγγιικκόό  ττοοµµέέαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  αακκίίννηητταα..  

  ΈΈββδδοοµµοονν,,  ααππααλλλλάάχχθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  µµεεττααββίίββαασσηηςς  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  
ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυνν  ττοο  εεξξααιιρρεεττιικκάά  χχρρήήσσιιµµοο  χχρρηηµµααττοοππιισσττωωττιικκόό  εερργγααλλεείίοο  ττοουυ  ssaallee--aanndd--lleeaasseebbaacckk..  
MMιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  µµπποορρεείί  µµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ααυυττόό,,  νναα  ααξξιιοοπποοιιήήσσεειι  τταα  αακκίίννηητταα  τταα  οοπποοίίαα  έέχχεειι  
ααπποοκκττώώννττααςς  ρρεευυσσττόόττηητταα,,  χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  νναα  χχρρεειιαασσττεείί  νναα  τταα  πποουυλλήήσσεειι..  
  

  ΌΌγγδδοοοο,,  θθεεσσππίίσσττηηκκεε  ηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  εειισσοοδδηηµµάάττωωνν  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααττάά  έένναα  πποοσσόό  ιισσοοδδύύννααµµοο  µµεε  ττοο  5500%%  ττωωνν  δδααππααννώώνν  γγιιαα  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  κκααιι  
ττεεχχννοολλοογγιικκήή  έέρρεευυνναα..  
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  ΈΈννααττοονν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίσσθθηηκκαανν  µµεε  σσααφφήή  κκααιι  ααννττιικκεειιµµεεννιικκόό  ππλλέέοονν  ττρρόόπποο  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

««ααππόόρρρριιψψηηςς»»  λλοογγιισσττιικκώώνν  ββιιββλλίίωωνν..  ΕΕδδώώ  έέγγκκεειιττααιι  κκααιι  ττοο  µµεεγγάάλλοο  ««ααγγκκάάθθιι»»  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  
σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  δδιιααµµοορρφφώώννεειι  ππιικκρρίίεεςς  κκααιι  έέχχθθρρεεςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς  κκααιι  
ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς..  ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό,,  έέγγιιννεε  µµιιαα  σσηηµµααννττιικκήή  ττοοµµήή  κκααττααρργγώώννττααςς  ττηη  
δδυυννααττόόττηητταα  ττωωνν  εελλεεγγκκττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  νναα  ««ααπποορρρρίίππττοουυνν»»  τταα  ββιιββλλίίαα  µµεε  ααυυθθααίίρρεεττοο  ττρρόόπποο..  
  

  ΚΚααιι,,  ττέέλλοοςς,,  ββεελλττιιώώθθηηκκεε  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  εειικκόόνναα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  µµεε  ττηη  δδιιααγγρρααφφήή  ττωωνν  
εεππιισσφφααλλώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππάάρρεειι  ττηη  δδιικκαασσττιικκήή  οοδδόό..  
  

Απλούστευση διαδικασιών, εξορθολογισµός και διαφάνεια 
  
ΕΕκκττόόςς  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  µµέέττρραα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  φφοορροολλοογγιικκέέςς  εελλααφφρρύύννσσεειιςς  θθεεσσππίίσσθθηηκκεε  µµιιαα  

σσεειιρράά  ααππόό  µµέέττρραα  πποουυ  ααπποοββλλέέπποουυνν  σσττηηνν  εεγγκκααθθίίδδρρυυσσηη  εεννόόςς  κκλλίίµµααττοοςς  µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  εεµµππιισσττοοσσύύννηηςς  
κκααιι  µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  δδιιααφφάάννεειιααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  σσυυσσττήήµµααττοοςς  µµεε  ααππλλοούύσσττεερρεεςς  
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..  ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  κκααιι  σσύύγγχχρροοννοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  µµεε  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  δδεενν  γγίίννεεττααιι..  
ΚΚααιι  γγιι’’  ααυυττόό,,  εεάάνν  θθέέλλοουυµµεε  ττοονν  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  ππρρέέππεειι  ααππόό  κκοοιιννοούύ  
πποολλιιττεείίαα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  νναα  πποορρεευυττοούύνν  µµεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  νναα  ααππααλλλλάάσσσσοουυνν  ααππόό  ττηη  
««χχααρρττοούύρραα»»  κκααιι  ττιιςς  ααλλλλεεππάάλλλληηλλεεςς  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσττηηνν  εεφφοορρίίαα  κκααιι  νναα  ααξξιιοοπποοιιοούύνν  ττηη  ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγίίαα..  
ΜΜεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  δδεενν  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  όόλλοοιι  εείίννααιι  έέννοοχχοοιι  µµέέχχρριι  νναα  ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι  εείίννααιι  ααθθώώοοιι,,  ααλλλλάά  
θθαα  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  εείίννααιι  ααθθώώοοιι,,  µµέέχχρριι  νναα  ααπποοδδεειιχχθθεείί  όόττιι  έέχχοουυνν  υυπποοππέέσσεειι  σσεε  ππααρρααλλεείίψψεειιςς..  

  
ΤΤαα  ππλλήήρρηη  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  ααυυττώώνν  δδεενν  θθαα  φφααννοούύνν  άάµµεεσσαα..  ∆∆εενν  µµπποορρεείί  κκααννεείίςς  νναα  

υυπποοσσχχεεθθεείί  όόττιι  ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  µµεεττααββάάλλλλεεττααιι  ααυυττόόµµαατταα..  ΠΠρρέέππεειι  όόλλοοιι  νναα  έέχχοουυµµεε  
σσυυννααίίσσθθηησσηη  όόττιι  ηη  εεκκλλοογγίίκκεευυσσηη,,  οο  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς  κκααιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  
φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  εείίννααιι  µµιιαα  δδιιααρρκκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  κκααιι  ηη  πποολλιιττεείίαα  κκααιι  
οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  ΜΜεε  ττηη  δδιικκήή  σσααςς  σσυυµµµµεεττοοχχήή  κκααιι  
ββοοήήθθεειιαα  οο  σσττόόχχοοςς  θθαα  εεππιιττεευυχχθθεείί..  

ΉΉδδηη  έέχχοουυνν  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ααρρκκεεττέέςς  ααππ’’  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..  
  ΠΠρρώώτταα  ααππ’’  όόλλαα  µµεειιώώθθηηκκεε  ηη  ««φφοορροολλοογγιικκήή  µµννήήµµηη»»  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσεε  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  γγιιαα  ττοονν  

έέλλεεγγχχοο,,  εεννώώ  σστταα  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα  υυππάάρρχχεειι  οορριισσττιικκήή  ππααρρααγγρρααφφήή..  ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό  φφοορροολλοογγιικκόό  
σσύύσσττηηµµαα  µµέέχχρριι  ττώώρραα  ήήτταανν  έένναα  ««µµοουυσσεείίοο»»..  
ΈΈττσσιι  όόµµωωςς  κκιιννδδυυννεεύύααµµεε  νναα  κκάάννοουυµµεε  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  φφοορροολλοογγιικκάά  ««χχρροοννοοννττοούύλλααππαα»»  κκααιι  τταα  
σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  σσεε  ««ααρρχχααιιοολλόόγγοουυςς»»,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  νναα  ψψάάχχννοουυνν  νναα  
αανναακκααλλύύψψοουυνν  ττιι  σσυυννέέββηη  σστταα  ππέέννττεε  ήή  σστταα  δδέέκκαα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  χχρρόόννιιαα..  
  

  ∆∆εεύύττεερροονν,,  ββεελλττιιώώθθηηκκαανν  οοιι  όόρροοιι  πποουυ  δδιιέέπποουυνν  ττηηνν  ππρραακκττιικκήή  ττηηςς  ««σσυυννάάφφεειιααςς»»,,  ααυυξξάάννοοννττααςς  
ττιιςς  δδόόσσεειιςς  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  µµπποορρεείί  νναα  κκααττααββλληηθθεείί  οο  φφόόρροοςς  κκααιι  κκααθθιισσττώώννττααςς  ττηηνν  ππρροοααιιρρεεττιικκήή..  
  

Φορολογικός έλεγχος 
Ας έρθω τώρα στο µεγάλο «βραχνά» των επιχειρήσεων που είναι ο φορολογικός έλεγχος, 

ο οποίος πολλές φορές εµφανίζει υποκειµενικά χαρακτηριστικά, οδηγεί σε αντιδικίες και 
µακροχρόνιες φιλονικίες και σε δικαστικές διενέξεις. Γι’ αυτό το κλειδί της φορολογικής 
µεταρρύθµισης δεν είναι τόσο οι συντελεστές φορολογίας, αλλά είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
γίνεται ο φορολογικός έλεγχος. 

 
ΈΈχχεειι  ττεεθθεείί  ήήδδηη  υυππ’’  όόψψιινν  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆ιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  έένναα  σσχχέέδδιιοο  ννοοµµοοθθεεττιικκήήςς  ρρύύθθµµιισσηηςς  ττοο  

οοπποοίίοο  ππρροοββλλέέππεειι  τταα  εεξξήήςς::  
  

  ΕΕππιιχχεειιρρεείί  νναα  κκααθθιιεερρώώσσεειι  µµιιαα  ππλλήήρρωωςς  ααννττιικκεειιµµεεννιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  
εελλεεγγχχόόµµεεννωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  κκρριιττήήρριιαα  σσττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  
ααννώώτταατταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν,,  ααλλλλάά  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  όόλλωωνν  ττωωνν  
φφοορρέέωωνν  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ααππόό  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ττιιςς  µµιικκρρέέςς  κκααιι  ττιιςς  πποολλύύ  µµιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
έέωωςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς..  ΣΣεε  σσυυσσττηηµµααττιικκήή  ββάάσσηη  θθαα  εεξξεεττάάζζοουυνν  θθέέµµαατταα  φφοορροολλοογγιικκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  τταα  κκααθθιισσττοούύνν  ααππλλοούύσσττεερραα,,  δδιιααφφααννέέσσττεερραα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττεερραα..  
ΌΌλλοοιι  θθαα  ξξέέρροουυνν,,  όόλληη  ηη  ααγγοορράά  θθαα  ξξέέρρεειι  ππωωςς  εεππιιλλέέγγεεττααιι  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ωωςς  µµέέρροοςς  εεννόόςς  ττυυχχααίίοουυ  
δδεείίγγµµααττοοςς,,  γγιιαα  νναα  εελλεεγγχχθθεείί..  ΚΚααιι  φφυυσσιικκάά,,  θθαα  υυππάάρρχχεειι  ααππόόλλυυττοοςς  δδιιααχχωωρριισσµµόόςς  µµεεττααξξύύ  ααυυττοούύ  πποουυ  
δδιιεεννεερργγεείί  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααυυττοούύ  πποουυ  ααξξιιοολλοογγεείί  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ..  

  ∆∆εεύύττεερροονν,,  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  µµιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεξξωωδδιικκαασσττιικκήήςς  εεππίίλλυυσσηηςς  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  
δδιιααφφοορρώώνν,,  ππρράάγγµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  µµααςς  ααππααλλλλάάξξεειι  ααππόό  ττηηνν  ππλληηθθώώρραα  δδιικκαασσττιικκώώνν  
δδιιεεννέέξξεεωωνν  ήή  ττηηνν  ααππεελλππιισσίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  οοδδηηγγοούύννττααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΈΈνναα  πποοσσοοσσττόό  ππεερρίίπποουυ  8800%%  
--  9900%%  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδιικκώώνν  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  µµηηνν  έέχχοουυνν  ππλλέέοονν  ννόόηηµµαα  ύύππααρρξξηηςς,,  µµεεττάά  ττηη  
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΦΦιιλλιικκοούύ  ∆∆ιιαακκααννοοννιισσµµοούύ..  



 

 41

  
  TTρρίίττοονν,,  θθεεσσππίίζζεεττααιι  οο  ααννττιικκεειιµµεεννιικκόόςς  χχααρραακκττηηρριισσµµόόςς  ττωωνν  δδααππααννώώνν..  

  
  ΜΜέέσσαα  ααππ’’  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκοοιιννήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  γγίίννεεττααιι  µµπποορρεείί  νναα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  έένναα  φφοορροολλοογγιικκόό  

σσύύσσττηηµµαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  δδεε  θθαα  έέχχεειι  νναα  ζζηηλλέέψψεειι  ττίίπποοτταα  ααππόό  τταα  άάλλλλαα  εευυρρωωππααϊϊκκάά  φφοορροολλοογγιικκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  
κκααιι  θθαα  ααφφήήννεειι  ππίίσσωω  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς,,  εείίττεε  ααυυττόό  ααφφοορράά  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  εείίττεε  άάλλλλεεςς  
οοχχλληηρρέέςς  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  

  
Τοπικοί φόροι 

ΈΈνναα  πποολλύύ  σσηηµµααννττιικκόό  ζζήήττηηµµαα  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηηςς  εείίννααιι  ηη  
εεκκλλοογγίίκκεευυσσηη  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  φφόόρρωωνν..  ΣΣήήµµεερραα  υυππάάρρχχοουυνν  ππεερρίίπποουυ  2255  ττοοππιικκοοίί  φφόόρροοιι..  OOιι  ππιιοο  πποολλλλοοίί  
ααππ’’  ααυυττοούύςς  εείίννααιι  µµιικκρρήήςς  ααξξίίααςς,,  υυππάάρρχχοουυνν  όόµµωωςς  κκααιι  µµεεγγααλλύύττεερροοιι..  ΓΓιιαα  νναα  εειισσππρρααχχθθοούύνν  όόλλοοιι  ααυυττοοίί  
υυππάάρρχχεειι  µµιιαα  ττεερράάσσττιιαα  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  κκααιι,,  όόππωωςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό,,  όόπποουυ  υυππάάρρχχεειι  µµεεγγάάλληη  
γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα,,  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  εείίννααιι  πποολλύύ  χχααµµηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς..  
ΈΈχχεειι  ήήδδηη  ξξεεκκιιννήήσσεειι  δδιιάάλλοογγοοςς  µµεε  σσττόόχχοο  νναα  εελλααχχιισσττοοπποοιιηηθθεείί  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  φφόόρρωωνν  γγιιαα  νναα  
γγίίννοουυνν  ππιιοο  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκοοίί  κκααιι,,  ττααυυττόόχχρροονναα,,  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσθθεείί  ηη  ααννττααπποοδδοοττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς..  ∆∆ιιόόττιι  
πποολλλλοοίί  ττοοππιικκοοίί  φφόόρροοιι  εείίχχαανν  ααρρχχιικκάά  ππρροοδδιιααγγρρααφφεείί  νναα  ααννττααπποοδδίίδδοοννττααιι  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  κκααιι  
ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  οοιικκοοννοοµµίίεεςς,,  ππρράάγγµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  όόµµωωςς  σσεε  εελλάάχχιισσττεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσυυµµββααίίννεειι  σσήήµµεερραα..  

  
ΑΑππλλοοπποοίίηησσηη  

ΈΈνναα  ααππόό  τταα  ππλλέέοονν  σσηηµµααννττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα  ττηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηηςς  εείίννααιι  κκααιι  ηη  
ααππλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν..  

  
ΜΜεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ήήδδηη  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι,,  ηη  έέννααρρξξηη  εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεεττααιι  ππλλέέοονν  

µµεε  µµιιαα  ααππλλήή  ααίίττηησσηη  ααννττίί  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  εεννόόςς  ττεερράάσσττιιοουυ  φφαακκέέλλοουυ  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν,,  ηη  
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααππααιιττοούύσσεε  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ήή  κκααιι  µµήήννεεςς..  OO  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  οοιι  
εεππααφφέέςς  ττοουυ  εεππααγγγγεελλµµααττίίαα  κκααιι  ττηηςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  νναα  γγίίννοουυνν  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  λλιιγγόόττεερρεεςς  
κκααιι,,  κκυυρρίίωωςς,,  νναα  µµπποορροούύνν  νναα  γγίίννοοννττααιι  ααππόό  ααππόόσστταασσηη..  ΈΈχχεειι  υυπποολλοογγιισσθθεείί,,  όόττιι  µµόόννοο  µµεε  ττηηνν  
κκααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  θθεεωωρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ίίσσχχυυαανν  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα  κκααιι  ααφφοορροούύσσαανν  µµιιαα  σσεειιρράά  
ααππόό  µµηηχχααννοογγρρααφφιικκάά  ββιιββλλίίαα  κκααιι  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  µµεε  ττηη  σσττααδδιιαακκήή  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  
ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς,,  οοιι  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  χχρρεειιαασσττοούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  ττέέσσσσεερραα  
εεκκααττοοµµµµύύρριιαα  λλιιγγόόττεερρεεςς  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσττηηνν  εεφφοορρίίαα..  

  
ΑΑνν  υυπποοθθέέσσοουυµµεε  όόττιι  µµιιαα  εεππίίσσκκεεψψηη  ππααίίρρννεειι  δδύύοο  ώώρρεεςς  κκααιι  ααππαασσχχοολλεείί  δδύύοο  έέωωςς  ττρρεειιςς  ααννθθρρώώπποουυςς  
ααυυττόό  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  θθαα  εεξξοοιικκοοννοοµµήήσσοουυµµεε  κκόόσσττοοςς  άάννωω  ττωωνν  330000  εεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν  εευυρρώώ  ττοο  χχρρόόννοο..  ΑΑυυττόό  
εείίννααιι  ττοο  όόφφεελλοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  µµεείίννεειι  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα..  

  ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  µµεειιώώθθηηκκαανν  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς  ΦΦόόρροουυ  ΠΠρροοσσττιιθθέέµµεεννηηςς  ΑΑξξίίααςς  πποουυ  εείίννααιι  
υυπποοχχρρεεωωµµέέννεεςς  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΕΕννώώ,,  εεππίίσσηηςς,,  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκααµµµµίίαα  
υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  εεάάνν  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  εείίννααιι  µµηηδδεεννιικκόό  ήή  ππιισσττωωττιικκόό..  
  

  ΑΑυυξξήήθθηηκκαανν  σσηηµµααννττιικκάά  τταα  όόρριιαα  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  
««κκααττηηγγοορρίίεεςς  ββιιββλλίίωωνν»»..  
  

  ΚΚααττααρργγήήθθηηκκεε  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  ΦΦόόρροουυ  ΜΜιισσθθωωττώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  
εεφφόόσσοονν  δδεενν  ππρροοκκύύππττεειι  φφόόρροοςς..  

  
ΜΜεε  τταα  µµέέττρραα  ααυυττάά,,  όόππωωςς  κκααιι  µµεε  ααυυττάά  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  θθεεσσππιισσθθοούύνν    δδιιααµµοορρφφώώννεεττααιι  έένναα  ννέέοο,,  
ππιιοο  ααππλλόό  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  µµααςς..  
  

ΙΙσσόόττιιµµηη  φφοορροολλοογγιικκήή  µµεεττααχχεείίρριισσηη  
ΠΠρρέέππεειι,,  όόµµωωςς,,  ττααυυττόόχχρροονναα  ηη  πποολλιιττεείίαα  νναα  µµεερριιµµννήήσσεειι  κκααιι  γγιιαα  άάλλλλαα  ζζηηττήήµµαατταα  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττηηςς  

φφοορροολλοογγιικκήήςς  µµεεττααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  
  
ΈΈττσσιι,,  ααππόό  φφέέττοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππλλέέοονν  ηη  εειισσααγγωωγγήή  ττααµµεειιαακκώώνν  µµηηχχααννώώνν  σσττοο  ππλλααννόόδδιιοο  

εεµµππόόρριιοο  κκααιι  σστταα  σσηηµµεείίαα  ππώώλληησσηηςς  ππεεττρρεελλααιιοοεειιδδώώνν,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυνν  ιισσόόττιιµµηη  φφοορροολλοογγιικκήή  
µµεεττααχχεείίρριισσηη  µµεε  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  εεµµπποορριικκάά  κκαατταασσττήήµµαατταα..  ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττέέςς  οοιι  ππιιέέσσεειιςς  πποουυ  αασσκκήήθθηηκκαανν  
εεννάάννττιιαα  σσεε  ααυυττόό  ττοο  µµέέττρροο  κκααιι  οοιι  δδιιααµµααρρττυυρρίίεεςς  πποουυ  υυππήήρρξξαανν  ππρριινν  κκααθθιιεερρωωθθεείί..  
  
ΌΌµµωωςς,,  ααπποοττεελλεείί  υυπποοκκρριισσίίαα  νναα  µµιιλλάά  κκααννεείίςς  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη,,  όότταανν  
ττααυυττόόχχρροονναα  σσττοο  όόννοοµµαα  µµιιααςς  κκαακκώώςς  εεννννοοοούύµµεεννηηςς  φφιιλλοολλααϊϊκκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  δδίίννοουυµµεε  ααφφεειιδδώώςς  άάδδεειιεεςς  
ααππόό  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  δδηηµµοοττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ππλληηµµµµυυρρίίζζοουυνν  οοιι  ππααρρααεεµµπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  σσεε  
σσηηµµεείίοο  πποουυ  αασσφφυυκκττιιάά  ηη  οορργγααννωωµµέέννηη  εεµµπποορριικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττιιςς  µµιικκρρέέςς  ππόόλλεειιςς,,  
ααλλλλάά  κκααιι  σστταα  µµεεγγααλλύύττεερραα  αασσττιικκάά  κκέέννττρραα..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιµµεείίννοουυµµεε  ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  σσττηη  
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µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ππααρρααεεµµπποορρίίοουυ  κκααιι  σσττηη  φφοορροολλοογγιικκήή  µµεεττααχχεείίρριισσηη  µµεε  όόρροουυςς  ιισσοοδδύύννααµµοουυςς  µµεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

  
ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΡΡΑΑ  

Ένα από τα εργαλεία ανάπτυξης των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα είναι ο 
Αναπτυξιακός Νόµος 2601/98 και µέσω αυτού επιχειρείται: 
ΗΗ  σσυυµµββοολλήή  σσττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττηηςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  
ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  ηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ηη  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  
ττοοµµέέωωνν  κκααιι  κκλλάάδδωωνν  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  εευυκκααιιρριιώώνν  σσττοονν  
εελλλληηννιικκόό  κκααιι  ττοονν  εευυρρύύττεερροο  δδιιεεθθννήή  χχώώρροο  κκααιι  ηη  σσυυµµββοολλήή  σσττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  
κκααιι  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς..  

  
Είδη παρεχόµενων ενισχύσεων 

((αα))  ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  πποουυ  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρροοχχήή  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  χχρρηηµµααττιικκοούύ  πποοσσοούύ  
γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττµµήήµµααττοοςς  ττηηςς  εεννιισσχχυυόόµµεεννηηςς  δδααππάάννηηςς  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  ήή  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ  
σσχχεεδδίίοουυ..  

((ββ))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττωωνν  ττόόκκωωνν  πποουυ  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  ττµµήήµµααττοοςς  ττωωνν  
κκααττααββααλλλλόόµµεεννωωνν  ττόόκκωωνν  ττωωνν  µµεεσσοοµµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  δδααννεείίωωνν  ττεεττρρααεεττοούύςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  
πποουυ  λλααµµββάάννοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεννιισσχχυυόόµµεεννηηςς  δδααππάάννηηςς  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς..  

((γγ))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  πποουυ  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  
ττµµήήµµααττοοςς  ττωωνν  κκααττααββααλλλλόόµµεεννωωνν  δδόόσσεεωωνν  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  πποουυ  σσυυννάάππττεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  
ααππόόκκττηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιιννοούύρργγιιοουυ  µµηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  λλοοιιπποούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ..  

((δδ))  ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  ύύψψοουυςς  µµέέχχρριι  εεννόόςς  πποοσσοοσσττοούύ  ήή  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύµµεεννηηςς  κκααιι  εεννιισσχχυυόόµµεεννηηςς  δδααππάάννηηςς  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  ήή  κκααιι  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  
χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  κκααιιννοούύρργγιιοουυ  µµηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  λλοοιιπποούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  
ααπποοκκττάάττααιι  ηη  χχρρήήσσηη..  ΗΗ  εεννίίσσχχυυσσηη  ααυυττήή  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττηηνν  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  φφόόρροουυ  
εειισσοοδδήήµµααττοοςς  µµηη  δδιιααννεεµµόόµµεεννωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ααππόό  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  
εεππέέννδδυυσσηηςς  ήή  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς,,  µµεε  ττοο  σσχχηηµµααττιισσµµόό  ιισσόόπποοσσοουυ  ααφφοορροολλόόγγηηττοουυ  ααπποοθθεεµµααττιικκοούύ..    

((εε))  ΕΕιιδδιικκάά  κκίίννηηττρραα,,  ππέέρραανν  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω,,  γγιιαα  ιιδδιιααζζόόννττωωςς  σσηηµµααννττιικκέέςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκέέςς,,  
µµεεττααλλλλεευυττιικκέέςς  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς,,  ύύψψοουυςς  άάννωω  ττωωνν  εείίκκοοσσιι  ππέέννττεε  ((2255))  δδιισσ..  δδρρχχ..  

  
∆ιάκριση των επενδυτικών φορέων καθορισµός του είδους ενίσχυσής τους 

11..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ττοουυ  ννόόµµοουυ  ααυυττοούύ,,  οοιι  φφοορρεείίςς  ((εεττααιιρρεείίεεςς  ήή  ααττοοµµιικκοοίί  
εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς))  ττηηςς  εεππεεννδδυυττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  σσεε  ννέέοουυςς  κκααιι  ππααλλααιιοούύςς..  

  
ΝΝέέοοιι::  εείίννααιι  ννεεοοϊϊδδρρυυόόµµεεννεεςς  εεττααιιρριικκέέςς  ήή  ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ππρριινν  ππααρρέέλλθθεειι  ππεεννττααεεττίίαα  ααππόό  ττηη  σσύύσστταασσήή  
ττοουυςς  ήή  ττηηνν  έέννααρρξξηη  εεππιιττηηδδεεύύµµααττοοςς  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  γγιιαα  ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  EEττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  
ππρροοήήλλθθαανν  ααππόό  µµεεττααττρροοππήή  άάλλλληηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ήή  ααττοοµµιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ήή  ααππόό  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  
εεττααιιρρεειιώώνν  ήή  κκααιι  ααττοοµµιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ήή  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  ααπποορρρρόόφφηησσαανν  άάλλλληη  εεττααιιρρεείίαα  ήή  ααττοοµµιικκήή  
εεππιιχχεείίρρηησσηη  ήή  κκλλάάδδοο  άάλλλληηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  ααπποορρρροοφφήήθθηηκκαανν  ααππόό  άάλλλληη  εεττααιιρρεείίαα,,  δδεενν  
ννοοοούύννττααιι  ωωςς  ννέέοοιι  φφοορρεείίςς,,  εεφφόόσσοονν  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  ππάάννωω  εεττααιιρρεείίεεςς  ήή  ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππρριινν  
ααππόό  ττηη  µµεεττααττρροοππήή,,  ττηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ήή  ττηηνν  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ααπποοττεελλεείί  ππααλλααιιόό  φφοορρέέαα..  

  
ΠΠααλλααιιοοίί::  εείίννααιι  εεκκεείίννοοιι  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  

µµεεττάά  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  ππεεννττααεεττίίααςς  ααππόό  ττηη  σσύύσστταασσήή  ττοουυςς  ήή  ττηηνν  έέννααρρξξηη  εεππιιττηηδδεεύύµµααττοοςς  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  γγιιαα  
ααττοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

  
22..αα..  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττωωνν  ννέέωωνν  

φφοορρέέωωνν,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  όόλλαα  τταα  εείίδδηη  εεννιισσχχύύσσεεωωνν,,  εεννααλλλλαακκττιικκάά  ωωςς  εεξξήήςς::  
ii..  ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  ήή//κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς..  
iiii..  ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν..  
ββ..  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  κκααιιννοούύρργγιιοουυ  

µµηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  λλοοιιπποούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττωωνν  ππααλλααιιώώνν  φφοορρέέωωνν,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  µµόόννοο  οοιι  εεννιισσχχύύσσεειιςς  
ττηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ααππααλλλλααγγήήςς  κκααιι  ττηηςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ττόόκκωωνν..  

33..  ΤΤαα  οορριιζζόόµµεενναα  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  δδεενν  έέχχοουυνν  εεφφααρρµµοογγήή  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ::  
ii..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ιιδδιιααζζόόννττωωςς  σσηηµµααννττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεθθννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  

χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ,,  ττόόσσοο  ττωωνν  ννέέωωνν  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  ππααλλααιιώώνν  φφοορρέέωωνν,,  ύύψψοουυςς  
άάννωω  ττωωνν  εείίκκοοσσιι  ππέέννττεε  ((2255))  δδιισσ..  δδρρχχ..  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  µµπποορρεείί  νναα  ππααρρέέχχοοννττααιι  εεννααλλλλαακκττιικκάά  όόλλαα  τταα  
εείίδδηη  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν..  

iiii..  ΓΓιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς  µµοορρφφήήςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  κκααιι  
ττοουυρριισσττιικκώώνν  οορργγααννωωµµέέννωωνν  κκαατταασσκκηηννώώσσεεωωνν  ((ccaammppiinnggss))  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  ααππόό  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς,,  γγιιαα  
ττιιςς  οοπποοίίεεςς  µµπποορρεείί  νναα  ππααρρέέχχοοννττααιι  εεννααλλλλαακκττιικκάά  όόλλαα  τταα  εείίδδηη  εεννιισσχχύύσσεεωωνν..  
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iiiiii..  ΓΓιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ίίδδρρυυσσηηςς  δδηηµµοοσσίίααςς  χχρρήήσσεεωωςς  σσττααθθµµώώνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  εείίττεε  ααππόό  
ννέέοουυςς  εείίττεε  ααππόό  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς,,  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππααρρέέχχεεττααιι  µµόόννοο  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααννάά  
δδηηµµιιοουυρργγοούύµµεεννηη  ννόόµµιιµµηη  θθέέσσηη  σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  

  
∆ιαίρεση της Επικράτειας σε περιοχές 

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ννόόµµοουυ,,  oo  ννοοµµόόςς  ΣΣεερρρρώώνν  κκααττααττάάγγεεττααιι  σσττηηνν  ΓΓ΄́  ππεερριιοοχχήή  
ππλληηνν  ττωωνν  δδήήµµωωνν  κκααιι  κκοοιιννοοττήήττωωνν  πποουυ  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  σσττηηνν  ∆∆΄́  ππεερριιοοχχήή..  

  
ΝΝOOΜΜOOΣΣ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ::  
--  ∆∆ήήµµοοςς  ΚΚεερρκκίίννηηςς  
--            »»          ΠΠεεττρριιττσσίίοουυ  
--  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΠΠρροοµµααχχώώννααςς  
--                  »»                  ΑΑγγκκίίσσττρροουυ  
--                  »»                  ΑΑχχλλααδδοοχχωωρρίίοουυ  
--                  »»                  ΆΆννωω  ΒΒρροοννττοούύςς  
--                  »»                  ΟΟρρεειιννήήςς  
--  ∆∆ήήµµοοςς  ΣΣιιδδηηρροοκκάάσσττρροουυ  
--            »»          ΣΣεερρρρώώνν  
--            »»          ΣΣκκοοττοούύσσσσηηςς  
--            »»          ΗΗρραακκλλεείίααςς  
  

ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ππααρρεεχχόόµµεεννωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  
11..  ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  
  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ  
ΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

∆΄ 4400%%  4400%%  4400%%  
Γ΄ 3300%%  3300%%  3300%%  

  
Ή εναλλακτικά 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  ((ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΟΟ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ))  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  ήή  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
∆∆΄́  4400%%  110000%%  
ΓΓ΄́  3300%%  7700%%  
  
22..  ΕΕννιισσχχύύσσεειιςς  πποουυ  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσττοουυςς  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς::  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  
((ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ))  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΗΗΣΣ  ήή  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
∆∆΄́  4400%%  110000%%  
ΓΓ΄́  3300%%  7700%%  
  
33..  ΕΕξξααιιρρέέσσεειιςς  ααππόό  ττοουυςς  γγεεννιικκοούύςς  κκααννόόννεεςς  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  υυφφίίσσττααννττααιι::  
αα..  ΓΓιιαα  ίίδδρρυυσσηη  ήή  εεππέέκκτταασσηη  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  µµοοννάάδδωωνν..  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  

∆∆΄́  2255%%  2255%%  2255%%  
ΓΓ΄́  1155%%  1155%%  1155%%  

  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  
((ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ))  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  

∆∆΄́  6600%%  2255%%  
ΓΓ΄́  4400%%  1155%%  
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ββ..  ΓΓιιαα  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς  µµοορρφφήήςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκώώνν  
οορργγααννωωµµέέννωωνν  κκαατταασσκκηηννώώσσεεωωνν  ((ccaammppiinnggss))  ππααρρέέχχοοννττααιι::  

((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  2255%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  2255%%  
((iiiiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  2255%%    
  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  6600%%  
((iiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  2255%%..  
  
γγ..  ΓΓιιαα  µµεεττααττρροοππήή  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ήή  δδιιααττηηρρηηττέέωωνν  κκττιιρρίίωωνν  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  µµοοννάάδδεεςς::  
((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  4400%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%  
((iiiiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  4400%%    
  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  110000%%  
((iiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%..  
  
δδ..  11))  ΓΓιιαα  σσυυννεεδδρριιαακκάά  κκέέννττρραα,,  χχιιοοννοοδδρροοµµιικκάά  κκέέννττρραα,,  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ιιααµµααττιικκώώνν  ππηηγγώώνν,,  λλιιµµέέννεεςς  

σσκκααφφώώνν  ααννααψψυυχχήήςς  ((µµααρρίίννεεςς)),,  κκέέννττρραα  θθααλλαασσσσοοθθεερρααππεείίααςς,,  κκέέννττρραα  ττοουυρριισσµµοούύ  υυγγεείίααςς  κκααιι  κκέέννττρραα  
ππρροοπποοννηηττιικκοούύ--ααθθλληηττιικκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ::  

((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  3355%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  3355%%  
((iiiiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  3355%%    
  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  7700%%  
((iiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  3355%%..  
  
22))  ΕΕιιδδιικκάά,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  γγιιαα  ααυυττοοττεελλήή  σσυυννεεδδρριιαακκάά  κκέέννττρραα  τταα  οοπποοίίαα  δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  εεκκττόόςς  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  γγήήππεεδδαα  γγκκοολλφφ,,  ππααρρέέχχοοννττααιι::  
((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  4400%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%  
((iiiiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  4400%%  
  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  110000%%  
((iiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%..  
  
11))  ΓΓιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ::  
((ii))  ΜΜεεττααπποοιιηηττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ππρροοηηγγµµέέννηηςς  

ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ήή  ννέέωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  
((iiii))  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((εερργγαασσττηηρρίίωωνν))  εεφφααρρµµοοσσµµέέννηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκήήςς  εεννεερργγεειιαακκήήςς,,  

µµεεττααλλλλεευυττιικκήήςς,,  γγεεωωρργγιικκήήςς,,  δδαασσιικκήήςς,,  κκττηηννοοττρροοφφιικκήήςς,,  ιιχχθθυυοοκκααλλλλιιεερργγηηττιικκήήςς  έέρρεευυννααςς  
κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  κκααιι  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν..  

((iiiiii))  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ππρροοηηγγµµέέννηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..  
((iivv))  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς  λλοογγιισσµµιικκοούύ..  

  
ΕΕππίίσσηηςς  γγιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή  //  κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ::  
((vv))  ΣΣττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  σσττοονν  ππεερριιοορριισσµµόό  ττηηςς  ρρύύππααννσσηηςς  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς,,  

ττοουυ  υυππεεδδάάφφοουυςς,,  ττωωνν  υυδδάάττωωνν  κκααιι  ττηηςς  ααττµµόόσσφφααιιρρααςς,,  σσττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  
φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  σσττηηνν  αανναακκύύκκλληησσηη  ττοουυ  ύύδδααττοοςς..  

((vvii))  ΣΣττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ααννααννεεώώσσιιµµωωνν  ππηηγγώώνν  εεννέέρργγεειιααςς,,  σσττηηνν  υυπποοκκααττάάσστταασσηη  υυγγρρώώνν  
κκααυυσσίίµµωωνν  ήή  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  µµεε  ααέέρριιαα  κκααύύσσιιµµαα,,  εεππεεξξεερργγαασσµµέένναα  
ααπποορρρριιππττόόµµεενναα  υυλλιικκάά  ααππόό  εεγγχχώώρριιεεςς  ββιιοοµµηηχχααννίίεεςς,,  σσττηηνν  ααννάάκκττηησσηη  ααπποορρρριιππττόόµµεεννηηςς  
θθεερρµµόόττηηττααςς  κκααιι  σσττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς..  

  
((vviiii))  ΣΣττηηνν  ίίδδρρυυσσηη,,  εεππέέκκτταασσηη  κκααιι  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  εερργγαασσττηηρρίίωωνν  εεφφααρρµµοοσσµµέέννηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκήήςς  

ήή  εεννεερργγεειιαακκήήςς  ήή  µµεεττααλλλλεευυττιικκήήςς  ήή  γγεεωωρργγιικκήήςς  ήή  κκττηηννοοττρροοφφιικκήήςς  ήή  ιιχχθθυυοοκκααλλλλιιεερργγηηττιικκήήςς  
έέρρεευυννααςς,,  εεφφόόσσοονν  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή  κκααιι  τταα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  ααυυττάά  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύννττααιι  
ααππόό  ττιιςς  µµεεττααπποοιιηηττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ααππόό  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  
ππααρρααγγωωγγήήςς  ηηλλεεκκττρριισσµµοούύ,,  ααππόό  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  οορρυυκκττώώνν  κκααιι  
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εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  λλααττόόµµεευυσσηηςς,,  ααππόό  ττιιςς  µµεεττααλλλλεευυττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  γγεεωωρργγιικκέέςς,,  
δδαασσιικκέέςς,,  κκττηηννοοττρροοφφιικκέέςς  κκααιι  ααλλιιεευυττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..  

  
ΠΠααρρέέχχοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  πποοσσοοσσττάά  εεννιισσχχύύσσεεωωνν::  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  
∆∆΄́  4400%%  4400%%  4400%%  
ΓΓ΄́  4400%%  4400%%  4400%%  

  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ    
((ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ))  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ 

∆∆΄́  110000%%  4400%%  
ΓΓ΄́  110000%%  4400%%  

  
22))  ΓΓιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  γγιιαα  ππααρρααγγωωγγήή  

ηηλλεεκκττρριισσµµοούύ  ααππόό  ήήππιιεεςς  µµοορρφφέέςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ααππόό  ττηηνν  ααιιοολλιικκήή,,  ττηηνν  ηηλλιιαακκήή,,  ττηηνν  
υυδδρροοηηλλεεκκττρριικκήή  κκααιι  ττηη  γγεεωωθθεερρµµιικκήή::  

((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  4400%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%  
((iiiiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  4400%%  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  110000%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  4400%%..  
  
••  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  υυππααγγόόµµεεννωωνν  µµεεττααπποοιιηηττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσεε  µµεελλέέττεεςς,,  εεξξοοππλλιισσµµόό,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  
υυπποοδδοοµµώώνν  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  
δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς,,  σσεε  µµεεττααττρροοππήή  ττωωνν  µµεεττααπποοιιηηττιικκώώνν  ττωωνν  
ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  ώώσσττεε  νναα  γγίίννοουυνν  ππιιοο  εευυέέλλιικκττεεςς,,  σσεε  εειισσααγγωωγγήή  κκααιι  ππρροοσσααρρµµοογγήή  
ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  φφιιλλιικκήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  σσεε  ίίδδρρυυσσηη  ήή  
εεππέέκκτταασσηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  ήή  ββιιοοττεεχχννιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοολλοογγιικκήή  ααπποοσσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηη  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααλλωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  
κκααιιννοοττοοµµιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  εειισσααγγωωγγήήςς  κκααιιννοοττοοµµιιώώνν  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  
κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  ππρρωωττόόττυυπποουυ  εεφφεεύύρρεεσσηηςς  σστταα  ττέέλληη  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  ττηη  δδιιεεθθννήή  
κκααττοοχχύύρρωωσσηη  ττηηςς  εεφφεεύύρρεεσσηηςς  ααππόό  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι  σστταα  ττέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεττήήσσιιαα  
ααννααννέέωωσσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς  ττηηςς  εεφφεεύύρρεεσσηηςς  γγιιαα  µµιιαα  ππεεννττααεεττίίαα,,  ππααρρέέχχεεττααιι  µµόόννοο  
ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  σσεε  εεννιιααίίοο  πποοσσοοσσττόό  4400%%  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  
εεάάνν  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ααυυττέέςς  δδααππάάννεεςς  γγίίννοοννττααιι  ααππόό  ννέέοουυςς  ήή  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς..  
  

••  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττωωνν  δδηηµµόόσσιιααςς  χχρρήήσσηηςς  σσττααθθµµώώνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  ππααρρέέχχεεττααιι  µµόόννοο  ηη  
εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  11..440000..000000  δδ..ρρ..χχ..  ααννάά  ννόόµµιιµµηη  
υυππόόγγεειιαα  θθέέσσηη  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  κκααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  880000..000000  δδ..ρρ..χχ..  ααννάά  ννόόµµιιµµηη  υυππέέρργγεειιαα  θθέέσσηη  
µµηη  δδυυννάάµµεεννηη  νναα  υυππεερρββεείί  ττοο  5500%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  αανν  ααυυττέέςς  γγίίννοοννττααιι  
ααππόό  ννέέοουυςς  ήή  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς..  

••  ΓΓιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή//κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττωωνν  κκέέννττρρωωνν  
κκοοιιννήήςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  δδιιεεθθννοούύςς  εεµµπποορρίίοουυ,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  τταα  
αακκόόλλοουυθθαα  πποοσσοοσσττάά  εεννιισσχχύύσσεεωωνν::  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΤΤΟΟΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΟΟλλεεςς  οοιι  
ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  

χχώώρρααςς  

  
3300%%  

  
3300%%  

  
3300%%  

ΑΑλλλλοοδδααππήή  2255%%  2255%%  2255%%  
  
Για επενδύσεις των εµπορικών επιχειρήσεων παρέχεται µόνο η ενίσχυση της φορολογικής 

απαλλαγής ως εξής: 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  ((ΑΑφφοορροολλόόγγηηττοο  ΑΑπποοθθεεµµααττιικκόό))  

ΟΟλλεεςς  οοιι  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  
χχώώρρααςς  

  
5500%%  
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••  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  µµέέσσωωνν  µµεεττααφφοορράάςς  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  
εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  σσεε  ααπποοµµαακκρρυυσσµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  εεάάνν  ααυυττέέςς  γγίίννοοννττααιι  ααππόό  ννέέοουυςς  
ήή  ππααλλααιιοούύςς  φφοορρεείίςς,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  µµόόννοο  οοιι  εεννιισσχχύύσσεειιςς  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηηςς  
ττωωνν  ττόόκκωωνν  σσεε  εεννιιααίίοο  πποοσσοοσσττόό  2255%%..  

••  ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή  //  κκααιι  ππρροογγρράάµµµµαατταα  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ττωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εεξξόόρρυυξξηηςς,,  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  οορρυυκκττώώνν,,  
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  λλααττόόµµεευυσσηηςς  µµααρρµµάάρρωωνν::  

((ii))    ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  3300%%  
((iiii))    ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  3300%%  
((iiiiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  µµίίσσθθωωσσηηςς  3300%%  
  
ήή  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  
((ii))    ΦΦοορροολλοογγιικκήή  ααππααλλλλααγγήή  7700%%  
((iiii))  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  ττόόκκωωνν  3300%%..  
((iiiiii))  Εξαγωγικός προσανατολισµός των επιχειρήσεων  
ΈΈνναα  σσηηµµααννττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εείίννααιι  οοιι  εεξξααγγωωγγέέςς..  ΠΠοολλλλέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

ααιισσθθάάννοοννττααιι  όόττιι  εείίννααιι  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  ττρροοχχόόςς  ττηηςς  ααµµάάξξηηςς,,  σσεε  ααυυττόό  ττοο  οοπποοίίοο  λλέέγγεεττααιι  εεξξααγγωωγγιικκήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  µµέέχχρριι  ττώώρραα  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  οο  µµοοννααδδιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  νναα  γγίίννοουυνν  εεξξααγγωωγγιικκέέςς  κκααιι  νναα  
έέχχοουυνν  µµιιαα  ππααρροουυσσίίαα  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  εείίννααιι  νναα  εείίννααιι  υυππεερργγοολλάάββοοιι  µµιιααςς  µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  λλάάθθοοςς..  

  
ΕΕξξααγγωωγγιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  όόσσοο  µµιικκρρήή  κκααιι  εεάάνν  εείίννααιι..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  ττοο  λλόόγγοο,,  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ββοοηηθθηηθθεείί  ηη  εελλλληηννιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκάάθθεε  µµεεγγέέθθοουυςς,,  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  όόµµωωςς  ηη  µµιικκρροοµµεεσσααίίαα  
εελλλληηννιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ααννααδδιιοορργγααννώώθθηηκκεε  οο  OOρργγααννιισσµµόόςς  ΠΠρροοώώθθηησσηηςς  ΕΕξξααγγωωγγώώνν,,  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  
ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  εεκκππρροοσσώώππωωνν  σσττηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  δδοοθθεείί  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  ββοοήήθθεειιαα  
σσττιιςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  εεκκεείίννεεςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς..  

  
ΤΤιι  σσηηµµααίίννεειι  ααυυττόό;;  
ΣΣηηµµααίίννεειι  ΕΕιιδδιικκάά  ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  ττοουυ  OOρργγααννιισσµµοούύ  ΠΠρροοώώθθηησσηηςς  ΕΕξξααγγωωγγώώνν  γγιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  
εεξξααγγωωγγώώνν  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  ΓΓιιααττίί  ηη  µµιικκρροοµµεεσσααίίαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  έέχχεειι  ττηηνν  
πποολλυυττέέλλεειιαα  νναα  ππρροοσσλλάάββεειι  έένναανν  εειιδδιικκόό  ττοουυ  mmaarrkkeettiinngg,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ππρροοωωθθήήσσεειι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  
ττηηςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό..  ΑΑυυττόό  θθαα  ττοο  κκάάννοουυνν  ππλλέέοονν  τταα  ΕΕππιιµµεελληηττήήρριιαα  µµεε  οοιικκοοννοοµµιικκήή  σσυυννδδρροοµµήή  ττοουυ  
OOρργγααννιισσµµοούύ  ΠΠρροοώώθθηησσηηςς  ΕΕξξααγγωωγγώώνν..  

ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  εεππιιδδοοττοούύννττααιι  κκααιι  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  κκλλααδδιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό,,  
έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

  
ΕΕππίίσσηηςς,,  δδώώθθηηκκεε  µµιιαα  ρριιζζιικκήή  λλύύσσηη  σσττοο  χχρρόόννιιοο  ππρρόόββλληηµµαα  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς  ΦΦΠΠΑΑ  εεξξααγγωωγγώώνν,,  

κκααθθιιεερρώώννοοννττααςς,,  ααννττίί  ττωωνν  πποολλύύππλλοοκκωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  σσττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ,,  ττηηνν  εεξξήήςς  ααππλλήή  
ααρρχχήή::  ΜΜεε  ττοο  πποουυ  φφέέρρννεειι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοο  ππααρραασσττααττιικκόό  ττηηςς  άάµµεεσσηηςς  ήή  ππρροοθθεεσσµµιιαακκήήςς  εείίσσππρρααξξηηςς  
ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεξξααγγόόµµεεννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  ααυυττοοµµάάττωωςς,,  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  κκααιι  οο  ΦΦόόρροοςς  ΠΠρροοσσττιιθθέέµµεεννηηςς  
ΑΑξξίίααςς..  ΈΈττσσιι,,  µµιιαα  ιισσττοορρίίαα  ττααλλααιιππωωρρίίααςς,,  υυπποοκκρριισσίίααςς  κκααιι  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίααςς  έέλληηξξεε..  

  
Γ’ ΚΠΣ και µικροµεσαία επιχείρηση 

ΈΈνναα  µµεεγγάάλλοο  θθέέµµαα  εείίννααιι  ττοο  ΓΓ’’  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο  ΣΣττήήρριιξξηηςς..  ΤΤοο  ΓΓ’’  ΚΚΠΠΣΣ  ααπποοττεελλεείί  µµιιαα  µµεεγγάάλληη  
εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ττιιςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΠΠρρώώτταα  ααππ’’  όόλλαα  γγιιαα  τταα  ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκάά  ΚΚέέννττρραα..  ΤΤοο  
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  έέχχεειι  ήήδδηη  εεττοοιιµµάάσσεειι  ττοο  ννοοµµοοθθεεττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  εεµµπποορρεευυµµααττιικκώώνν  
κκέέννττρρωωνν..  ΗΗ  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  θθαα  γγίίννεειι  σσύύννττοοµµαα..  

  
OOιι  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  µµέέσσαα  σσττοο  ΓΓ’’  ΚΚΠΠΣΣ,,  έέχχοουυνν  µµιιαα  πποολλύύ  ιισσχχυυρρήή  θθέέσσηη,,  ππααρράά  ττιιςς  
δδυυσσκκοολλίίεεςς  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα,,  λλόόγγωω  ττοουυ  εεξξααιιρρεεττιικκάά  µµεεγγάάλλοουυ  ααρριιθθµµοούύ  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν..  
  
ΤΤοο  ΓΓ’’  ΚΚΠΠΣΣ  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  έένναα  ππιιοο  σσύύννθθεεττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  δδύύοο  ππεερρίίπποουυ  φφοορρέέςς  ππιιοο  δδύύσσκκοολλοο,,  
ααππ’’  όό,,ττιι  ήήτταανν  ττοο  ΒΒ’’  ΚΚΠΠΣΣ..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  έέχχεειι  πποολλλλααππλλάάσσιιοουυςς  ππόόρροουυςς,,  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  σσυυννοολλιικκάά  
ππρρέέππεειι  νναα  ααννττααππεεξξέέλλθθοουυµµεε  σσεε  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννηηςς  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  
ππόόρρωωνν,,  66  φφοορρέέςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ττοουυ  ΒΒ’’  ΚΚΠΠΣΣ..  
∆∆όόθθηηκκεε  µµιιαα  µµάάχχηη  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  ππλληηθθώώρραα  ττωωνν  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν..  ΥΥππήήρρχχαανν  ππρροογγρράάµµµµαατταα  τταα  οοπποοίίαα  
ααππεευυθθύύννοονντταανν  σσεε  µµιικκρροοµµεεσσααίίοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  ήή  σσεε  εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς,,  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ααππααιιττοούύσσαανν  
4400  κκααιι  5500  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά..  ΤΤώώρραα,,  ππλλέέοονν,,  σσεε  πποολλλλέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααππααιιττεείίττααιι  µµόόννοο  έένναα  
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό..  
  

ΕΕυυέέλλιικκττοο  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο  ΣΣττήήρριιξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  σσηηµµααίίννεειι  
όόττιι  θθαα  µµπποορρεείί  νναα  ααππεευυθθύύννεεττααιι  ηη  ΜΜιικκρροοµµεεσσααίίαα  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  σσττοο  ΕΕππιιµµεελληηττήήρριιοο  ήή  σστταα  κκέέννττρραα  πποουυ  



 

 47

γγίίννοοννττααιι  κκααιι  δδεενν  θθαα  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  σσεε  ««ζζηηττιιάάννοο»»  ττωωνν  µµεελλεεττηηττιικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν..  ΑΑυυττήή  εείίννααιι  ηη  
ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς  πποολλιιττεείίααςς  κκααιι  µµεε  ααυυττόό  ττοο  ααυυσσττηηρρόό  κκρριιττήήρριιοο  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηνν  κκρρίίννοουυµµεε..  ∆∆υυσσττυυχχώώςς,,  
πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  υυππάάρρχχεειι  µµιιαα  ππίίεεσσηη  γγιιαα  πποολλύύππλλοοκκεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..  
ΑΑυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααπποολλεεµµηηθθεείί,,  ααννοοίίγγοοννττααςς  ττοο  δδρρόόµµοο,,  εειιδδιικκόόττεερραα  ττηηςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  
µµέέσσαα  σσττοο  ΚΚΠΠΣΣ..  

  
ΜΜεε  όόλλαα  ααυυττάά  κκααιι  µµεε  ττοο  ννέέοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  ννόόµµοο  οο  οοπποοίίοοςς  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδοοθθεείί  µµιιαα  

δδυυννααττόόττηητταα  σσύύγγχχρροοννηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  δδιιααµµοορρφφώώννεεττααιι  έένναα  κκααλλύύττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν..  
ΤΤοο  χχρρέέοοςς  ααππέέννααννττιι  σσττηη  µµιικκρροοµµεεσσααίίαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  έέχχεειι  εεκκππλληηρρωωθθεείί  αακκόόµµαα..  ΌΌτταανν  κκααττααφφέέρροουυµµεε  
κκααιι  ππεείίσσοουυµµεε  ττοονν  εελλλληηννιικκόό  λλααόό,,  ιιδδιιααίίττεερραα  όόµµωωςς  ττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ννέέεεςς,,  όόττιι  ααξξίίζζεειι  σσττηη  ζζωωήή  ττοουυ  νναα  
θθέέλλεειι  νναα  σσττααδδιιοοδδρροοµµήήσσεειι,,  ααννοοίίγγοοννττααςς  µµιιαα  ΜΜιικκρροοµµεεσσααίίαα  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη,,  γγιιααττίί  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο,,  γγιιααττίί  θθαα  
ββρρεειι  κκααττααννόόηησσηη,,  γγιιααττίί  θθαα  ββρρεειι  σσττααθθεερροούύςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  οοµµααλλόό  δδρρόόµµοο  µµππρροοσσττάά  ττοουυ,,  ττόόττεε  µµόόννοο  θθαα  
έέχχοουυµµεε  ππεεττύύχχεειι  σσττηη  µµεεγγάάλληη  ααπποοσσττοολλήή  νναα  κκάάννοουυµµεε  ττηη  µµιικκρροοµµεεσσααίίαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  όόχχιι  µµόόννοο  ττηη  
ρρααχχοοκκοοκκααλλιιάά,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  µµυυααλλόό  κκααιι  ττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩ  
 
                                                 



 

 48

Εισήγηση κ. Συµεών Κερεµλόγλου, ∆ιευθυντού του Καταστήµατος ΒΙΠΕΘ της ΕΤΒΑ 
01.06.2003 

ΘΕΜΑ : Βιοµηχανικές Περιοχές ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ.Σερρών.- 
Το 1965 ψηφίστηκε ο Ν.4458/1965 που έθεσε το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και 
λειτουργίας βιοµηχανικών περιοχών στην Ελλάδα.  Το έργο αυτό ανατέθηκε στην ΕΤΒΑ.  
 
Η οργάνωση των ΒΙ.ΠΕ. από 1965 µέχρι σήµερα ακολούθησε τέσσερις φάσεις :  
α) την φάση της πολικής συγκέντρωσης µε την εφαρµογή του θεσµού σε ορισµένες πόλεις 
πόλους ανάπτυξης. 
β) τη φάση της συγκρατηµένης διασποράς ( Ν.742/1977). 
γ) τη φάση της καθολικής διασποράς σε κάθε Νοµό. 
δ) τη φάση της επέκτασης του θεσµού µε την ψήφιση του νέου Νόµου περί ΒΕ.ΠΕ  2545/1997. 
 
Η ΒΙ.ΠΕ.Σερρών είναι από τις ΒΙ.ΠΕ που οργανώθηκαν και λειτούργησαν στην πρώτη φάση 
ανάπτυξης του θεσµού. 
 
Η συνολική επένδυση από την ΕΤΒΑ σε έργα υποδοµής µέχρι σήµερα είναι πάνω από 80 δις. 
δρχ. Στα πρώτα χρόνια η χρηµατοδότηση γινόταν από την ΕΤΒΑ και το πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων.  Στην συνέχεια και ιδιαίτερα µε τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, το 
Β! και το Γ! Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δόθηκε χρηµατοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Συµβολή των ΒΙΠΕ στην Προστασία του Περιβάλλοντος 
α) Σωστή χωροθέτηση 
β) Κατασκευή Κεντρικών Μονάδων Καθαρισµού Αποβλήτων. 
γ) Επιβολή ειδικών όρων περιβαλλοντικής προστασίας της βιοµηχανίας. 
δ) Έλεγχος των βιοµηχανιών. 
ε)  Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. 
στ) Φύτευση πρασίνου στους ακάλυπτους χώρους των εργοστασίων. 
ζ) Λήψη µέτρων για την πρόληψη πυρκαϊών. 
η) Υποδοχή βοθρολυµάτων για επεξεργασία. 
 
Αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος των ΒΙ.ΠΕ. 
α) Ενίσχυση της Βιοµηχανικής Υποδοµής. 
β) Βιοµηχανική Αποκέντρωση και ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
γ) Προσέλκυση αξιόλογων επενδύσεων. 
δ) Μείωση κόστους, ταχύτερη απόδοση των επενδύσεων. 
ε) Προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
Νέος νόµος περί ΒΕ.ΠΕ 2545/1997 

- Ο νέος Νόµος αναφέρεται σε ΒΕ.ΠΕ (Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές περιοχές) και 
όχι σε ΒΙ.ΠΕ.  

- Η δυνατότητα ίδρυσης ΒΕ.ΠΕ. παρέχεται και σε άλλους φορείς που έχουν την 
απαιτούµενη υποδοµή για να ολοκληρώσουν ένα τέτοιο έργο. ( Επιµελητήρια, 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ήµοι, κλπ.) 

- Υπάρχει σηµαντικό ποσοστό επιχορήγησης. 
- Η διαχείριση των ΒΕΠΕ γίνεται από τις επιχειρήσεις που ιδρύουν δικό τους φορέα. 
- Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του φορέα διαχείρισης µετέχουν ένας εκπρόσωπος της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας του οικείου Επιµελητηρίου και ένας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

- Σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στο 
καθεστώς διαχείρισης του νέου Νόµου. 

ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 
Η ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ έχει συνολική έκταση 1.200 στρέµµατα από τα οποία 881 είναι βιοµηχανικά 
και βιοτεχνικά γήπεδα, 57 προορίζονται για κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, 130 είναι δρόµοι και 
132 πράσινο.  Στη ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ είναι εγκατεστηµένες 32 επιχειρήσεις µε συνολικό αριθµό 
εργαζοµένων 600.  Η διαθέσιµη έκταση προς πώληση είναι 450 στρέµµατα από τα οποία 277 
βιοµηχανικά και 173 βιοτεχνικά.  Πρόσφατα έχει υπαχθεί στην ∆! Ζώνη κινήτρων του 
Αναπτυξιακού Νόµου.  Τα βιοτεχνικά οικόπεδα έχουν ευνοϊκότερους όρους δόµησης και 
κατάλληλες διαστάσεις (για µικρά γήπεδα) για να διευκολύνεται η εγκατάσταση µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων. Η ΒΙΠΕ Σερρών έχει όλα τα βασικά έργα υποδοµής, δηλαδή οδικό 
δίκτυο, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων, δίκτυο υδροδότησης, δίκτυο 
πυρόσβεσης, δίκτυο ηλεκτροφωτισµού οδών, γεωτρήσεις κλπ.  Επίσης έχει εγκατασταθεί 
σύστηµα καθαρισµού του νερού των γεωτρήσεων από το σίδηρο και µαγγάνιο που περιείχε.  Σε 
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συνεργασία µε τον ∆ήµο Λευκώνα µεθοδεύεται η κοινή µεταφορά των αποβλήτων της ΒΙΠΕ 
µαζί µε τα λύµατα του οικισµού Λευκώνα στην µονάδα καθαρισµού λυµάτων της πόλεως των 
Σερρών.  Η ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση της ΒΙΠΕ ασκείται από το Κατάστηµα ΒΙΠΕΘ της ΕΤΒΑ. 
Υπάρχει συνεργασία της ΕΤΒΑ µε το Επιµελητήριο Σερρών, τον ∆ήµο Λευκώνα και άλλους 
τοπικούς φορείς για την προσέλκυση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στα τετράγωνα 
εγκατάστασης βιοτεχνιών της ΒΙΠΕ.  Όταν ολοκληρωθεί η διάθεση των γηπέδων αυτών τότε 
µπορεί να αρχίσει η διαδικασία για ίδρυση και άλλου βιοτεχνικού πάρκου στην περιοχή των 
Σερρών. 
Στη βιοµηχανική περιοχή Σερρών άρχισε η διαδικασία για την δηµιουργία φορέα 
αυτοδιαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου περί ΒΕ.ΠΕ.- 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κυρίες και κύριοι,  
Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και 
της πληροφορικής µε ισχυρές τάσεις σύγκλισης των δύο αυτών κλάδων αιχµής. Το επακόλουθο 
είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι σηµαντικές ανατροπές των µοντέλων ανάπτυξης 
στους τοµείς των επικοινωνιών, της πληροφορίας, των υπηρεσιών και του εµπορίου.  
Παράλληλα αλλάξει και ο ρόλος του τελικού χρήστη, ο οποίος, λόγω της παγκοσµιοποίησης και 
της µετατόπισης της δύναµης από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, δεν είναι πλέον 
παθητικός καταναλωτής αλλά είναι ενηµερωµένος και απαιτητικός. Κύριο µέληµα και σκοπός 
των επιχειρήσεων είναι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των καταναλωτών. Αυτό 
πολλαπλασιάζει της ευκαιρίες για επιχειρηµατική δραστηριότητα, συντελεί στη βελτίωση της 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και συµβάλλει στην αλλαγή της φιλοσοφίας της 
επιχειρηµατικότητας.   
Στον ΟΤΕ έχοντας, πλήρη συναίσθηση της σηµασίας των τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση 
της κοινωνίας της πληροφορίας και εποµένως την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, 
καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα  εκσυγχρονισµού των αστικών και 
υπεραστικών Κέντρων και ∆ικτύων, κόστους κατ’ ελάχιστο 3 δις. Ευρώ, µε ένα και µοναδικό 
στόχο τη βελτίωση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους πελάτες µας. Εξάλλου είναι 
γνωστό ότι η κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Η τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.   
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ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ 
   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
   ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΛΕΠ. ∆ΙΑΜ. ΣΕΡΡΩΝ 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 Οι Τηλεπικοινωνίες στο Νοµό µας υπηρετούνται ουσιαστικά για την Σταθερή Τηλεφωνία 
από τον ΟΤΕ και για την Κινητή Τηλεφωνία από τις εταιρίες COSMOTE, VODAFON, 
TELESTET & Q-TELECOM. 
 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Oι άλλες εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας έχουν µικρές υποδοµές και µάλιστα σε ένα 
σηµείο ανά 5-7 Νοµούς και εποµένως οι πελάτες τους είναι µέρος από τους πελάτες ΟΤΕ, που 
όµως έχουν διάφορες επιλογές για την διεκπεραίωση µιας κλήσης. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Στο Νοµό µας υπάρχουν τρία µεγάλα ψηφιακά Κέντρα (Μητρικά): 
1. Ψ.Κ. Σερρών (συνδυασµένο Αστικό και Υπεραστικό Κέντρο που εξυπηρετεί την 

Επαρχία Σερρών). 
2. Ψ.Κ. Νιγρίτας (εξυπηρετεί την Βισαλτία και την Φυλλίδα). 
3. Ψ.Κ. Σιδηροκάστρου (εξυπηρετεί την Σιντική). 

Το καθένα από τα πιο πάνω Μητρικά Κέντρα εξυπηρετεί πολλά αλλά δευτερεύοντα 
Τηλεφωνικά Κέντρα. Συγκεκριµένα το Μητρικό Σερρών έχει 15, το Μητρικό Νιγρίτας έχει 17 και 
το Σιδηροκάστρου έχει 15 (δηλαδή συνολικά 47 δευτερεύοντα τηλεφωνικά κέντρα). 

Από τα πιο πάνω Τηλεφωνικά Κέντρα µόνο (4) τέσσερα δεν είναι ψηφιακά 
(αντιπροσωπεύουν το 2% των συνδέσεων) και αυτά θα αντικατασταθούν (τα δύο  εντός του 
καλοκαιριού) εντός του 2003. 

Οι γραµµές διασύνδεσης την Τηλεφωνικών Κέντρων είναι ψηφιακές (100%) και το 
πλήθος τους είναι υπερβολικά µεγάλο, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης προσπελασιµότητα 
ακόµη και τις πιο φορτωµένες ηµέρες και ώρες του χρόνου (µεσάνυχτα Πρωτοχρονιάς και το 
βράδυ της 21ης  Μαΐου). 

Η διασύνδεση επιτυγχάνεται σε ποσοστό 85% µέσω καλωδίων Οπτικών Ινών και 
µάλιστα µε δακτυλίους, που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία των κέντρων. 
 
∆ΙΚΤΥΑ 
 Οι υποδοµές σε δίκτυα είναι πολύ µεγάλες: 

1. ∆ίκτυα Χαλκού µε συνολικό µήκος µερικές χιλιάδες Km. 
2. Ασυρµατικά ∆ίκτυα για εξυπηρέτηση Ορεινών Οικισµών (Ορεινή, Χρυσοπηγή, Α. 

Βροντού κ.α.), για τηλεφωνοδότηση αποµονωµένων σηµείων (Μοναστήρια, Σπήλαιο 
Αλιστράτης) καθώς και για εξασφάλιση εναλλακτικής δροµολόγησης κάποιων 
Τηλεφωνικών Κέντρων. Υπάρχουν συνολικά 23 Ασυρµατικά ∆ίκτυα. 

3. ∆ίκτυα Οπτικών Ινών µε συνολικό µήκος πάνω από 600 Km, που διασυνδέουν σε 
ποσοστό 85% τα Τηλεφωνικά Κέντρα και µάλιστα µε σύγχρονες τεχνολογίες που 
εξασφαλίζουν τεράστιες χωρητικότητες (δύο γυάλινες κλωστές διεκπεραιώνουν 
ταυτόχρονα περίπου 30000 συνδιαλέξεις). 

4. Οπτικό ∆ίκτυο Πρόσβασης Σερρών, που εγκαθίσταται τώρα (ποσοστό υλοποίησης 
50%) για εξυπηρέτηση µεγάλων πελατών (ΤΕΙ, Νοσοκοµείο, Νοµαρχία κ.α.) της πόλης 
των Σερρών, εξασφαλίζοντάς τους αδιάλειπτη λειτουργία µέσω δακτυλίου. 

 
ΚΤΙΡΙΑ 

Ο ΟΤΕ διαθέτει στο νοµό µας 49 ιδιόκτητα κτίρια και ένα µισθωµένο. Η αλλαγή της 
τεχνολογίας απελευθέρωσε πολλά τ.µ. στα κτίριά µας και ήδη κάποια από αυτά ενοικιάζονται σε 
τρίτους ή είναι διαθέσιµα. 
 Τέλος η εταιρία µας διαθέτει και ένα στόλο 38 καινούργιων αυτοκινήτων (σίγουρα τον 
µεγαλύτερο στο Νοµό Σερρών) 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2002) 
 Οι δείκτες ποιότητας των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, που χρησιµοποιούνται 
διεθνώς, για το Νοµό µας έχουν τις ακόλουθες τιµές: 

1. Βλάβες ανά 100 συνδέσεις και έτος (∆α): ∆α = 6% 
2. Ταχύτητα άρσης Βλαβών (βλάβες που αποκαθίστανται µέσα σε 24 ώρες από την 

αναγγελία τους):    ∆β1 = 99,70 
3. Χρόνος Αδράνειας (νεκρός χρόνος):  ∆β = 3 ώρες 
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4. Μέσος χρόνος υλοποίησης Νέας Σύνδεσης ή Μεταφοράς µικρότερος των 2 ηµερών (το 
92% των συνδέσεων γίνεται εντός 5 ηµερών). 

5. Εκκρεµείς Αιτήσεις: µόνο στον Οικισµό Ορεινής λόγω ειδικού προβλήµατος. 
Από τοπικές έρευνες ο βαθµός ικανοποίησης των πελατών, που κατά τη γνώµη µας 

είναι ο σηµαντικότερος δείκτης ποιότητας, ξεπερνά το 92%. Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από τις 
υποδοµές και την οργάνωση, κυρίως οι άνθρωποι του ΟΤΕ έχουν κάνει σηµαντικές 
προσπάθειες. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Εταιρία µας, για τον Νοµό 
µας, από διετίας κατέχει Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002). 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η Εταιρία µας σε επίπεδο Νοµού προσφέρει σχεδόν ότι και στα µεγάλα Κέντρα (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη). Υπάρχει ένα µεγάλο εύρος Υπηρεσιών και Προϊόντων, που ξεπερνά τον αριθµό 
(70). 

Ενδεικτικά θα αναφέρουµε τις σηµαντικότερες υπηρεσίες και προϊόντα: 
Τηλεφωνία (αναλογική: PSTN) 
Τηλεφωνία (ISDN Bασική) 
Τηλεφωνία (ISDN Πρωτεύουσα) 
 
Υπηρεσίες της Τηλεφωνίας 

1. Προσωπικός Τηλεφωνητής 
2. Αναγνώριση Κλήσεων 
3. Εκτροπή Κλήσεων 
4. Αναµονή 
5. Συνοµιλία για Τρείς 
6. Ανάλυση Κλήσεων 
7. Φραγή εισερχόµενων και εξερχόµενων κλήσεων 
8. Εντοπισµός Κακόβουλων Κλήσεων 

 
Τηλε οµοιoτυπία (Fax) 
 
Μισθωµένες Γραµµές 

1. Αστικές        Γραµµές (αναλογικές ψηφιακές) 
2. Υπεραστικές   -»- ( -»- -»-    ) 
3. διεθνείς    -»- ( -»- -»-    ) 
4. Τηλεοπτικές   -»- 
5. Hellascom 
6. Hellas stream (ATM) 
 

ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ 
INTERNET (απλό και ISDN) 
FAST INTERNET (ADSL) 
ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

1. Ατελείς κλήσεις (Free Phone) 
2. Μεριζοµένης χρέωσης (One Phone) 
3. Τηλεψηφοφορία 
4. ΟΤΕΚΑΡΤΑ; 

 
ΑUDIOTEX 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ EΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1. Συσκευές Σταθερής 
2. Ασύρµατες 
3. Συσκευές Κινητής 
4. Fax 
5. Εξαρτήµατα Τηλ/κού ∆ικτύου 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ. 
ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ .  
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Τηλεδιάσκεψη  
Τηλεεργασία –  
Τηλεκπαίδευση –  
Τηλεϊατρική –  
Ηλεκτρονικό Εµπόριο –  
Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες. 

 
 Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα (σε πέντε χρόνια ξεκινώντας από µερίδιο 10% φτάσαµε 

στο 90%). 
Τέλος η λειτουργία των άλλων εταιριών Σταθερής Τηλεφωνίας στηρίζεται εξολοκλήρου 

σχεδόν στις υποδοµές µας.  
 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 Από πλευράς µελετών ή προγράµµατος κατασκευών έχουµε τα ακόλουθα έργα: 

1. Ψηφιακοποίηση των Τηλεφωνικών Κέντρων Χρυσού, Θρακικού, Αχλαδοχωρίου και 
Αγριανής. 

2. ∆ιασύνδεση µε καλώδιο Οπτικών Ινών των Τηλεφωνικών Κέντρων Λιβαδοχωρίου, 
∆ηµητριτσίου, και Σησαµιάς µε την Νιγρίτα, ώστε να εξασφαλίσουµε πλήρη 
εναλλακτικότητα και καλύτερη ποιότητα στην διασύνδεσή τους. 

3. Ολοκλήρωση του Οπτικού ∆ικτύου Πρόσβασης της Πόλης των Σερρών για Μεγάλους 
Πελάτες. 

4. Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών, που φυσικά θα απαιτεί και ανάλογες υποδοµές και από τις 
επιχειρήσεις.  

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Κυρίες και κύριοι,  
Η σηµερινή εποχή σε όλους τους επιχειρησιακούς τοµείς αλλά εντονότερα στον τοµέα 
Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής – ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από τις σαρωτικές και συνεχείς 
αλλαγές, από τον έντονο και αυξανόµενο ρυθµό αλλαγών.  
Τίποτα δε µένει στατικό, καµία πρόβλεψη και κανένας προγραµµατισµός δεν είναι βέβαιο για 
πόσο θα ισχύει. Τα πενταετή στέρεα προγράµµατα του παρελθόντος αποτελούν αµέριµνη 
ανάµνηση. Τώρα και µε πεντάµηνες προβλέψεις και προγραµµατισµούς δεν µπορούµε να 
είµαστε ήσυχοι, ενώ ο µέσος χρόνος ζωής των προϊόντων, από είκοσι χρόνια που ήταν στις 
αρχές του αιώνα, έχει φτάσει στους δέκα µήνες. 
Για να τονίσει την υπάρχουσα ρευστότητα, στέλεχος Οικονοµικού Υπουργείου έχει πει 
αναφερόµενο στις συνενώσεις εταιριών, οτι µπορεί να κοιµηθείς µε την British Airways και να 
ξυπνήσεις µε την Lufthansa.  
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις βλέπουµε τη χθεσινή επιχειρηµατική κίνηση ή την χθεσινή 
βέβαιη πρόβλεψη να αποδεικνύονται αποτυχηµένες και άστοχες.  
Τα παραδείγµατα µας κατακλύζουν:  
Από τα εντυπωσιακότερα στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών είναι η περίπτωση της αποτυχίας 
της µεγαλεπίβολης και πολυδάπανης εµπορικής προσπάθειας µε την επωνυµία IRIDIUM  για 
δορυφορική κινητή τηλεφωνία  
Και για την ιστορία, µια πιο παλία πρόβλεψη. Το 1992 γραφόταν οτι µέσα σε δέκα χρόνια τα 
κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα αναµένεται να έχουν φτάσει τις 200.000 ενώ σήµερα έχουν 
περάσει τα 8.000.000 . 
Σε ένα δυναµικό, απελευθερωµένο και συνεχώς µεταβαλλόµενο, όπως προαναφέραµε, 
περιβάλλον επιδιώκουµε να προσφέρουµε µια συνεχώς αυξανόµενη αξία στους πελάτες και 
στους µετόχους µας µε όραµα να κατακτήσει ο Όµιλος ΟΤΕ θέση µέσα στις πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης.  
Για να επιτύχουµε τους στόχους µας δεν εφησυχάζουµε, πραγµατοποιούµε όπως προείπαµε 
συνεχείς επενδύσεις στην αιχµή της τεχνολογίας και στο ανθρώπινο δυναµικό µας.  
Έχουµε πλήρως συνειδητοποιήσει τη µεγάλη ευθύνη µας δεδοµένου ότι χωρίς τις σύγχρονες 
και ολοκληρωµένες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές του ΟΤΕ δεν µπορεί να υπάρξει στη χώρα νέο 
e- business περιβάλλον το οποίο είναι προϋπόθεση τόσο για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας όσο και για επιτυχή και ανταγωνιστική παρουσία 
των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.  
 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.   
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ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 
 Υφιστάµενη κατάσταση λοιπών τεχνικών υποδοµών 
Η τεχνική υποδοµή στο οδικό δίκτυο του Νοµού Σερρών είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο σε 
σχέση µε άλλους παραµεθόριους νοµούς της χώρας, δεν µπορεί όµως να θεωρηθεί ότι αυτή 
επαρκεί για τις σηµερινές απαιτήσεις της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις 
απαιτήσεις του πληθυσµού, ώστε να εξυπηρετείται σωστά και γρήγορα το σύνολο των 
µετακινήσεων προσώπων και αγαθών. 
 
Οποιασδήποτε µορφής αναπτυξιακή ενέργεια δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη 
συγκοινωνιακή υποδοµή. Η θέση του Νοµού σε σχέση µε τον λειτουργικό άξονα ανάπτυξης της 
χώρας ( ΠΑΘΕ-Εγνατία οδός µε τους κάθετους άξονες) µπορεί να χαρακτηρισθεί στρατηγικής 
σηµασίας για τις µεταφορές και την αξιόλογη παραγωγή του στον πρωτογενή τοµέα. 
 
Ο Νοµός Σερρών συνδέεται οδικά και σιδηροδροµικά µε το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσ/νίκης 
και αποτελεί την κύρια συγκοινωνιακή πύλη της χώρας προς Βουλγαρία και Ανατ. Ευρώπη. Οι 
µεταφορές γίνονται κυρίως οδικά και σε πολύ µικρότερο βαθµό σιδηροδροµικά. 
 
Το οδικό δίκτυο σε σχέση και µε τη γεωµορφολογία  αναπτύχθηκε µέχρι το 1970 δικτυωτά και 
µετά την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής του Νοµού, την κατασκευή των αρδευτικών 
δικτύων και τις ανάγκες εξυπηρέτησης διαφόρων πόλων ( Θεσ/νίκη- Καβάλα- Σέρρες- 
πρωτεύουσες επαρχιών-Συνοριακός Σταθµός Προµαχώνα ) επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός 
κυψελωτού οδικού δικτύου ( προτάσεις µελέτης Π.Σ.Σκοπετέα, καθηγητή ΑΠΘ « Ιδανικό οδικό 
δίκτυο Ελλάδος 1971» ), που να διευκολύνει την πρόσβαση σε επιλεγµένους πόλους των 
επαρχιών καθώς και µεταξύ των γειτονικών οικισµών δίνοντας έτσι προτεραιότητα στην 
προώθηση των πάσης φύσεως σχέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με την 
δηµιουργία των νέων ∆ήµων ύστερα από τις συνενώσεις των κοινοτήτων το 1998 επιδιώκεται 
και η διαδηµοτική οδική σύνδεση. 
 
 Για τον Νοµό Σερρών δεν υπάρχει µια συνολική µελέτη για το σύστηµα των 
συγκοινωνιών-µεταφορών σύµφωνα µε τους επιδιωκόµενους αναπτυξιακούς στόχους, που 
περιέχονται στο χωροταξικό αναπτυξιακό σχέδιο του ΥΧΟΠ (1983-1987), στα πρακτικά του 1ου 
Αναπτυξιακού Συνεδρίου 1994 και στο Επιχειρησιακό σχέδιο της Νοµαρχ. Αυτοδιοικ. Σερρών 
για το Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. 
 
Ο Νοµός Σερρών έχει: 
 197 χλµ. Εθνικό οδικό δίκτυο,  
 692 χλµ. Επαρχιακό, 
  Για το διαδηµοτικό και δηµοτικό αστικό δίκτυο δεν υπάρχουν         συγκεντρωτικά στοιχεία 
 1300 χλµ. ∆ασικό οδικό δίκτυο (από τα οποία 6 χλµ. ασφαλτοστρωµένο και τα υπόλοιπα είναι 
χωµατόδροµοι µε δύσκολη κυκλοφορία λόγω δράσης    χειµάρρων) και  
 65 χλµ. Αντιπυρικές λωρίδες βατές από πυροσβεστικά οχήµατα. 
 Οι µαζικές επιβατικές οδικές µεταφορές εξυπηρετούνται από 136 λεωφορεία του υπεραστικού 
ΚΤΕΛ που εκτελούν καθηµερινά 532 δροµολόγια σε 104 λεωφορειακές γραµµές. Επίσης 
υπάρχουν 225 αγοραία αυτοκίνητα που εδρεύουν σε κοινότητες, 109 ταξί Πόλης Σερρών, 23 
αστικά λεωφορεία ΚΤΕΑΛ Σερρών µε 14 λεωφορειακές γραµµές και 23 τουριστικά λεωφορεία. 
 Τα κυκλοφορούντα επιβατικά ιδιωτικά αυτοκίνητα ανέρχονται σε 49.621 έναντι 32.350 κατά το 
έτος 1994 (αύξηση 53,34%).  
 Οι εµπορικές µεταφορές εξυπηρετούνται µε 308 ∆Χ φορτηγά αυτοκίνητα, µε 25.652 φορτηγά 
ιδιωτικής χρήσης κάτω των 4 τόνων, 6.202 φορτηγά ΙΧ άνω των 4 τόννων και µε φορτηγά τρένα 
του ΟΣΕ. 
 Το επαρχιακό δίκτυο χρησιµοποιείται συνήθως και από τους 16.500 γεωργικούς ελκυστήρες 
και λοιπά γεωργικά µηχανήµατα που υπάρχουν στον Νοµό και από τα µηχανήµατα έργων των 
τεχνικών επιχειρήσεων. 
Από στοιχεία του Τελωνείου Προµαχώνα έτους 2001 προκύπτει ότι κατά µέσο όρο µηνιαίως 
εισέρχονται και εξέρχονται 6.100 ΙΧΕ ηµεδαπά αυτοκίνητα και 6.400 ΙΧΕ αλλοδαπά 
αυτοκίνητα (παρατηρείται αύξηση 100% της κυκλοφορίας σε σχέση µε το 1997), 280 ηµεδαπά 
λεωφορεία και 460 αλλοδαπά λεωφορεία( αύξηση λεωφορείων συνολικά 11% έναντι 1997) και 
120 ηµεδαπά φορτηγά και 7.417 αλλοδαπά φορτηγά ( αύξηση φορτηγών συνολικά 27% έναντι 
1997). 
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Το υπάρχον επαρχιακό δίκτυο εξυπηρετεί επαρκώς τις συνδέσεις των οικισµών, των εδρών των 
∆ήµων-Κοινοτήτων, τις προσβάσεις στις παραγωγικές δραστηριότητες και τους τουριστικούς 
πόλους του Νοµού Σερρών ( Κερκίνη-Λαϊλιάς-Αλιστράτη-µοναστήρια ). Η βατότητα στο 
επαρχιακό δίκτυο είναι καλή µε εξαίρεση τα τµήµατα Πεντάπολης-Τούµπας-Παραλιµνίου, 
Λευκοθέας-ΣΣ Αγγίστας-Κρηνίδας, Άνω-Κάτω Καµήλα, Πατρίκι-Αχινός, που έχουν µέτρια 
βατότητα. Ηµιδιανοιγµένα µε κακή βατότητα είναι τα ορεινά τµήµατα του δευτερεύοντος 
επαρχιακού  και διαδηµοτικού δικτύου, όπως Ν. Πετρίτσι-Ακριτοχώρι-Πορόϊα, Θεοδώριο-
Κεντρικό Ν. Κιλκίς, Λιθότοπος-Ποντοκερασιά Ν. Κιλκίς, ΄Αγγιστρο-Αχλαδοχώρι, Καρυδοχώρι-
Λαϊλιάς, Ορεινή-Βροντού, ∆αφνούδι-Αναστασιά-Αγριανή, Σκοπιά-Καλλιθέα Ν. ∆ράµας, 
Αγιοχώρι-Περιχώρα Ν. ∆ράµας, που λειτουργούν σαν δασικοί δρόµοι. Με τις έντονες 
χιονοπτώσεις και τον παρατεταµένο παγετό του χειµώνα 2001-2002, αλλά και τις συχνές-
έντονες βροχοπτώσεις το 2002 και ιδίως την πληµµύρα του ∆εκεµβρίου 2002 υπέστησαν 
φθορές τα οδοστρώµατα και παρουσιάσθηκαν τοπικές κατολισθήσεις στο δρόµο Λιθότοπου-
Κερκίνης και στον δηµοτική οδό προς Ελαιώνα.  
 
Με το Α΄ ΚΠΣ-ΣΑΝΤ (1989-1993) δαπανήθηκαν σε 18 οδικά έργα 1,1 δισ. δρχ. (3,3 εκ.Ευρώ) 
και ανακαινίσθηκαν 109 χλµ. Επαρχ. οδικού δικτύου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ   ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΕΡΡΩΝ
∆/ΝΣΗ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     ΕΡΓΑ:    Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ   ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΥΜΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ   ΕΝΩΣΗ
Α΄ Κ.Π.Σ

           Α΄ΠΕΠ   ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  (1989-1993 )   ΣΑΝΤ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΣ  ΧΛΜ.  ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ         
∆ΡΧ.

1
∆ιαπλάτωση  και ασφ/ση  δρόµου 
Ν. Σκοπού - Πεθελινού 13.20 1992 88,995,711

2
∆ιαπλάτωση  και ασφ/ση  δρόµου 
Σερρών - Βροντούς 15.00 1992-1993 133,967,425

3
∆ιαπλάτωση  και ασφ/ση  δρόµου 
Σιτοχώρι - Ν. Κερδύλλια 8.00 1992-1993 108,500,627

4
Ανακαίνηση  ασφ. Οδοστρώµατος 
Σερρών - Χρυσοπηγής - Λαϊλιά 10.00 1993 53,854,580

5
Ενίσχυση γεφύρας  Καλκάνη 
Κρουσοβίτη  88 µ. 1991-1992 35,334,293

6

Ανακαίνηση   Οδοστρώµατος 
επαρχ. δρόµου  Ηράκλειας-
Γεφυρουδίου και κόµβου  
Ηράκλειας 6.00 1993 83,393,203

7

Ασφ/ση  δρόµων Ροδόπολης - 
Άνω Ποροϊα, Κοίµηση - 
Μεγαλοχώρι, Αναγένησι- Καρπερή 12.60 1992 106,176,300

8

Ανακαίνηση βελτίωση  ασφ. 
δρόµου Βαµβακούσας - 
Κουβουκλίου 1.50 1993 12,393,670

9

∆ιαπλάτυνση -ασφ/ση  Θερµών - 
Πατρίκι                                        
Πατρίκι - Αχινό                                  
Σέρρες - Νιγρίτα 

3,00 
3,00 
2,00

1992 50,971,427

10
Κατασκευή  οδού  Κουµαριάς- 
∆ηµητριτσίου - Άνω Καµήλας 4.00 1992 80,000,000

11

∆ιαπλάτυνση -ασφ/ση  
Κωνσταντινάτου- Αγ. Ελένη- 
Βαλτοτόπι 6.00 1991 44,207,582

12
Ασφ/ση  τµήµατος οδού  Σκούταρι - 
Καµήλα 0.50 1991 5,000,000

13
∆ιαπλάτυνση - ασφ/ση δρόµου 
Σκούταρι - Κωνσταντινάτου 1.50 1992 24,729,908

14

∆ιαπλάτυνση - ασφ/ση δρόµου 
Πρώτης -Ροδολίββους και Σ.Σ. 
Αγγίστας- Κρηνίδας 11.50 1992 94,425,980

15

∆ιαπλάτυνση - ασφ/ση 
δρόµουΑγγίστα - Πρώτη- 
Ροδολίβος 2 χλµ. νέα χάραξη + 
3,00 διαπλάτυνση 5.00 1993 78,742,000

16

∆ιαπλάτυνση - βελτίωση  δρόµου  
Σ.Σ. Αγγίστας προς Πρώτη - 
Ροδολίβος (χω/κά) 4.00 1993 29,854,000

17
∆ιαπλάτυση - ασφ/ση  δρόµου  
Μυρίνης- Ροδολίβος 4.00 1992 38,000,000

18 Ασφ/ση  οδού  Σερρών - Μετοχίου 4.00 1993 54,308,485
ΣΥΝΟΛΟ  111,80  Χλµ. 1,122,855,191 ∆ρχ

    3.295.246,00 €  



 

 56

Με το Β΄ ΚΠΣ 1994-2000-ΣΑΝΑ 2 δαπανήθηκαν σε 16 έργα 4,7 δισ. δρχ.(13,67 εκ. Ευρώ) που 
έγιναν νέες διανοίξεις-παρακάµψεις οικισµών και βελτιώθηκαν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
και η βατότητα σε 179 χλµ. Επαρχ. οδικού δικτύου  
 
Για τον προγραµµατισµό έργων και δράσεων του Γ΄ ΚΠΣ συντάχθηκε το 1999-2000 το Σχέδιο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΠΑ Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας, το Γενικό Σχέδιο για το Οδικό ∆ίκτυο 
( Περιφερειακό και Νοµαρχιακό) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Νοµού Σερρών 2000-2006 που 
στους ειδικούς στόχους για τις βασικές υποδοµές θέτει « αποπεράτωση και λειτουργική 
ενσωµάτωση στην αναπτυξιακή διαδικασία των δικτύων και κόµβων που εκτελούνται και δεν θα 

ολοκληρωθούν από το Β΄ ΚΠΣ, κατασκευή νέων οδικών δικτύων, επέκταση και βελτίωση 
παλαιών, που απαιτούνται λόγω επικείµενης εισδοχής των οµόρων κρατών στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση, διασύνδεση των µεταφορικών δικτύων µε τον εµπορικό πόλο του Νοµού, την πόλη 

     ΕΡΓΑ:    Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ   ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΥΜΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ   ΕΝΩΣΗ
Β΄ Κ.Π.Σ

           Β΄ΠΕΠ   ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  (1994-2000 )   ΣΑΝΑ  2

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΣ  ΧΛΜ.  ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ         
∆ΡΧ.

1
Οδικός   άξονας Λιθότοπου - 
Κερκίνης 17.00 1994-1998 347,022,000

Οδικός  άξονα ς Οδηγήτριας - 
Ροδόπολης 3.00 1994

2
Οδικός   άξονας  Ευκαρπίας - 
Γέφυρα  Στρυµόνα - Αµφίπολης 12.70 1994-1996 297,980,600

3
Οδικός   άξονας Θερµών  Νιγρίτας -
Λαγκάδιου  - Όρια Ν. Θεσ/κης 17.00 1994-1997 426,460,093

4
Οδικός   άξονας Στρυµονικού - 
Χειµάρρου 9.14 1994-1996 273,779,045

5

Οδικός   άξονας Ανθής - 
Φλαµπούρου - Πατρίκιου - 
Σιτοχώριου 17.25 1994-1997 287,682,845

6

Οδικός   άξονας ∆ηµητρίτσι-Κ. 
Καµήλα - Α. Καµήλα - Μητρούσι - 
Σέρρες 13.80 1997-1999 152,512,276

7

Οδικός   άξονας  Ε.Ο Σερρών -
Θεσ/κης -Αναγέννησεως-
Σκοτούσας - Παλαιοκάστρου 7.90 1994-1996 103,753,799

8
Οδικός  άξονας Σερρών - Νιγρίτας 
(Πεπονιά - Ανθή) 4.80 1994-1998 168,569,654

9

Οδικός   άξονας Σιδ/στρου-
Αχλαδοχώριου (Καπνόφυτο- 
Αχλαδοχώρι) 6.20 1994-1998 165,837,036

10
Οδικός   άξονας Σερρών- Λαϊλιά 
(Χρυσοπηγή µέχρι 17 χλµ.) 7.70 1994-1998 314,150,076

11 Οδικός  άξονας Σερρών -Βροντούς 22.70 1994-1998 353,218,957

12

Οδικός   άξονας Χρυσού - Ν. 
Σκοπού - Σκουτάρεως ( Χρυσό -
Βαλτοτόπι) 8.50 1994-1995 86,336,148

13

Οδικός   άξονας Γαζώρου-
Πεθελινού - Θολού - Ν. Πέτρας-
∆ραβίσκου 22.25 1994-2000 536,045,535

14
Οδικός   άξονας ∆ηµητριτσίου - 
Νιγρίτας ( Παράκαµψη Νιγρίτας) 4.20 1994-1999 413,854,456

15

Οδικός   άξονα ς Ν. Μπάφρας- 
Όρια Ν. Καβάλας (Ηλιοκώµη -
Κορµίστα) 5.10 1995-1999 730,419,395

179,24  Χλµ. 4,657,621,915 ∆ρχ
13.668.745,17  €
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των Σερρών, τους πόλους οικονοµικής ανάπτυξης και την πύλη εισόδου της χώρας».  Στο 
µέτρο 3 µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 3.1 µεταφορές-επικοινωνίες στη Κεντρ. 
Μακεδονία προτάθηκε για ένταξη στο ΠΕΠ Περιφ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « η βελτίωση 
του διανοµαρχιακού και νοµαρχιακού οδικού δικτύου ». 
 
Ηδη µε χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ από το Γ΄ ΚΠΣ έχει ολοκληρωθεί η νέα γέφυρα Ν. Τυρολόης-
Σκοτούσας 28,5µ. στη Μπέλιτσα και η βελτίωση του οδικού άξονα Παλαιοκάστρου- Γεφυρούδι-
Σκοτούσα- Ν. Τυρολόη-Αναγέννηση µήκους 8,6 χλµ. δαπάνης 1.302.605 Ευρώ. Από την ΣΑΝΑ 
3-ΠΕΠ)  
 

 
κατασκευάζονται ήδη τα παρακάτω οδικά έργα : η νέα γέφυρα ποταµού Αγγίτη 85 µ.  στον οδικό 
άξονα Θολού-∆ραβίσκου δαπάνης Ευρώ µε περαίωση τον Ιούνιο 2004 και η βελτίωση της οδού 
Σερρών-Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου µήκους 8 χλµ. ∆απάνης 1.190.000 Ευρώ. 
∆ηµοπρατήθηκε η επισκευή και ενίσχυση της γέφυρας Αµµουδιάς 89,5 µ. στον χείµαρρο 
Κρουσοβίτη µε κατασκευή προσβάσεων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ    3

           ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ   Ο∆ΙΚΑ   ΕΡΓΑ    Γ ΄ Κ Π Σ    ΣΑΕΠ  ΚΑΙ   ΣΑΝΑ  3

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ   
∆ΑΠΑΝΗ  
ΕΡΓΟΥ € 

∆ΑΠΑΝΗ   
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

∆ΑΠΑΝΗ        
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΟΥ

1 Γέφυρα  Αµµουδιάς 482,000 482,000 0

2
Βελτίωση  οδικού  άξονα Σερρών - 
Ι.Μ. Τιµίου  Προδρόµου 1,190,000 1,190,000 0

3
Βελτίωση  οδικού  άξονα Νέας 
Πέτρας - ∆ραβήσκου  και 
κατασκευή  γέφυρας  Αγγίτη 267,890 2,267,890 0

4
Βελτίωση Γ.Χ. και βατότητας Ο.Α.  
Σερρών - Νεοχωρίου - Παραλιµνίου 
- Πεθελινού- Μαυροθάλασσας  & 
κατασκευή γέφυρας  Στρυµόνα 39,390,000 6,390,000 33,000,000

5
Βελτίωση  οδικού  άξονα  
Ο.Α.Σ.Σ.Αγγίστας - Μυρίνης - 
Ροδολόβους 5,000,000 2,567,900 2,432,100

6
Βελτίωση  Ο.Α.  Ζευγολατιού - 
Λιθοτόπου - Ηράκλειας - 
Καµαρωτού 11,430,000 3,830,000 7,600,000

2,290,000 2,290,000

493,000 493,000

8
Κατασκευή  δύο γεφυρών και 
βελτίωση  οδικού  άξονα 
Σιδηροκάστρου - Φαιάς  Πέτρας 2,148,300 2,148,300 0

9 Βελτίωση  Ο.Α. Νιγρίτας - Τερπνής -
Αµπέλων - Στρυµονικού 7,500,000 1,966,250 5,533,750

10

Βελτίωση Γεωµετρικών  
Χαρακτηριστικών  και βατότητας  
Ο.Α.  Λευκότοπου - 
Μαυροθάλασσας - Ευκαρπίας 4,000,000 1,438,000 2,562,000

11

Βελτίωση οδικού άξονα  
Αναγέννησης - Ν. Τυρολόης- 
Σκοτούσας - Γεφυρουδίου 
Παλαιοκάστρου 1,302,605 1,302,605 0

ΣΥΝΟΛΟ   € 75,493,795 26,365,945 51,127,850 

ΣΥΝΟΛΟ   ∆ΡΧ. 25,724,511,000 8,984,196,000 17,421,815,000

7
Βελτίωση οδικού άξονα  Προβατά - 
Μονοκκλησιάς Κάτω & ¨Ανω 
Μητρουσίου- Κατασκευή  δύο 
γεφυρών και των προσβάσεών 
τους

0
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Εχουν συνταχθεί οι παρακάτω µελέτες οδοποιίας :  
 

I. οδικός άξονας Σερρών- Νεοχωρίου- Παραλιµνίου- Πεθελινού- Αχινού-Ιβήρων  
µήκους 37,32 χλµ.( νέες χαράξεις 30,87 χλµ. και βελτιώσεις 6,45 χλµ.) µε χωροθέτηση 
νέας γεφύρας Στρυµώνα , 

 
  
 2) Σιδ.Στ. Αγγίστας- Μυρίνη- Ροδολίβος µήκους 16 χλµ.( νέες χαράξεις 10,2 χλµ. µε 
παράκαµψη ∆οµήρου και βελτιώσεις 5,8 χλµ.),  
 

3)ΕΟ Θεσ/νίκης- Σερρών- Προβατάς- Μονοκλησιά- Α. Καµήλα- Κ. και Α. Μητρούσι 
διαπλάτυνση σε µήκος 7,55 χλµ., 
 

  4) δύο γέφυρες στον οδικό άξονα Προβατά-Ν.Τυρολόη ( δίδυµοι κιβωτοειδής 2χ6χ2,5 
και 2χ5χ3,5), 

 
 5) Νιγρίτα-Τερπνή-Αµπελοι-Στρυµονικό µήκους 16,7 χλµ.(νέες χαράξεις 15,2 χλµ. µε 
παρακάµψεις Νιγρίτας-Τερπνής-Αγ.Παρακευής και βελτιώσεις 1,5 χλµ.), 

 
  6) οδικός άξονας Λευκοτόπου-Ευκαρπίας µήκους 13 χλµ.(νέες χαράξεις 4,9 χλµ. µε 
παράκαµψη Λευκοτόπου-Αγ.∆ηµητρίου-Ιβήρων και βελτιώσεις 8,1 χλµ.) , 
 

7) Ζευγολατιό-Λιθότοπος-Καµαρωτό µήκους 23,2 χλµ µε παράκαµψη Χειµάρρου 2,3 χλµ., 
βελτιώσεις 4,5 χλµ. στο τµήµα Ζευγολατιό-Λιθότοπο και 8,2 χλµ. στο τµήµα Λιθότοπο-
Καµαρωτό και νέα χάραξη 8,2 χλµ στο ίδιο τµήµα και  

 
8) δύο γέφυρες στο δρόµο Σιδ/στρο-Φαιά Πέτρα-Καπνόφυτο 48 µ. και 73 µ. αντίστοιχα. 

 
Εχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων προκειµένου να 
κατασκευασθούν τµήµατα των µελετηθέντων οδικών αξόνων από την ΣΑΝΑ 3-ΠΕΠ. Αυτά είναι :  

I. παράκαµψη Νεοχωρίου Σερρών µήκους 6,5 χλµ. από τα οποία 1,85 χλµ. είναι 
διαπλάτυνση-βελτίωση υφισταµένης οδού Σερρών-Νεοχωρίου,  

II.  Μυρίνη-Ροδολίβος µε νέα χάραξη 2,2 χλµ. και βελτίωση 5,8 χλµ.,  
III.  Ζευγολατιό-Λιθότοπος µε παράκαµψη Χειµάρρου 6,8 χλµ. από τα οποία 4,5 χλµ. 
βελτίωση, 

IV. διαπλάτυνση-βελτίωση οδικού άξονα Προβατά-Μονοκλησιά-Α.Καµήλα-Κ. και Α. 
Μητρούσι-ΕΟ Θεσ/νίκης-Σερρών µήκους 7,5 χλµ. και νέα γέφυρα Μπέλιτσας 60µ. στο 
Μητρούσι και  

V. Λευκότοπος - Ιβηρα µε νέα χάραξη 4,9 χλµ. µε παρακάµψεις Λευκοτόπου - 
Αγ.∆ηµητρίου - Ιβήρων και βελτίωση 1,1 χλµ. 

 
Επειδή  ο Νοµός Σερρών είναι αγροτικός Νοµός δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην διάνοιξη και 
συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας και στον αγροτικό εξηλεκτρισµό 
Για την αγροτική οδοποιία δαπανήθηκαν από το 1994 έως Σήµερα 500.000.000 δρχ. για 
συντήρηση αγροτικών πεδινών και ορεινών δρόµων.  

 
Στο Γ΄ Κ.Π.Σ. - ΠΕΠ   Κεντρικής Μακεδονίας ΣΑΝΑ 3 είναι ώριµα για ένταξη  3 έργα αγροτικής 
οδοποιίας στους ∆ήµους Τραγίλου , Ηράκλειας και Κορµίστας συνολικής δαπάνης 450.000 €  
 
Για τον αγροτικό εξηλεκτρισµό µε το Β΄ ΚΠΣ  -  ΣΑΝΑ 2 
ηλεκτροδοτήθηκαν 652 επιχειρήσεις µε δαπάνη 465.000.000δρχ. 
Με το Γ΄ΚΠΣ  - ΣΑΝΑ 3 έχουν δεσµευθεί 880.000 € για την ηλεκτροδότηση 380  αγροτικών 
επιχειρήσεων, µέχρι σήµερα έχουν ηλεκτροδοτηθεί 36 επιχειρήσεις.     
 
Στις  λοιπές  αναπτυξιακές υποδοµές αναφέρουµε τα παρακάτω έργα που έχουν γίνει µε 

επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας 
Σερρών: 

1. Κατασκευή νέου καταστήµατος αφορολογήτων ειδών στον Προµαχώνα δαπάνης 
1.292.000 € 

2. Από το 1995 έως σήµερα 23 µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα δαπάνης 743.000.000δρχ µε 
αρδευόµενη έκταση 45.000 στρεµµάτων 

3. Αξιοποίηση Σπηλαίου Αλιστράτης  670.000.000 δρχ  
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4. Στερέωση αποκατάσταση τµήµατος Βόρειας Πτέρυγας Ι. Μ. Τιµίου Προδρόµου  
δαπάνης 254.000.000δρχ από το Β΄ ΚΠΣ  - ΣΑΝΑ 2 και 250.000.000 δρχ. από Γ΄ ΚΠΣ 
– ΣΑΕΠ. 

5. Κατασκευή θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Νιγρίτας 100 κλινών δαπάνης 1.2 δις 
δρχ. 

 
Επίσης έχουν συνταχθεί µελέτες των παρακάτω έργων  για ένταξη στο Γ΄ Κ.Π.Σ. -  ΣΑΝΑ 3: 

1. Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον  λιµένα Αµφίπολης 564.000 € για την 
εξυπηρέτηση 200 µικρών αλιευτικών σκαφών. 

2. Ασφαλτόστρωση οδού Νέας Μπάφρας-Φαράγγι Αγγίτη αξίας 600.000 € 
3. Αξιοποίηση φαραγγιού Αγγίτη 1,5 εκατ. € 

 
Τέλος επισηµαίνουµε την ανάγκη να συνταχθεί µια συνολική µελέτη για το σύστηµα των 
συγκοινωνιών-µεταφορών του Νοµού Σερρών από έµπειρους µελετητές σύµφωνα µε τους 
επιδιωκόµενους αναπτυξιακούς στόχους, τα πορίσµατα του παρόντος Συνεδρίου, την 
µελλοντική ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την βελτίωση και 
ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Το σύστηµα συγκοινωνιών-µεταφορών πρέπει να 
καταχωρηθεί και να ενταχθεί σε ένα πλήρες σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για να 
υπάρχει δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης του, τροποποίησης και γενικά βελτίωσης και 
εξέλιξης του. 
 Η µελέτη του συστήµατος µεταφορών του Νοµού πρέπει να στηρίζεται επίσης στα στοιχεία 
µελέτης προέλευσης-προορισµού για εµπορεύµατα και επιβάτες στο επίπεδο του  Νοµού 
Σερρών. 
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞ. ΓΟΥΛΙΑΣ ∆/ΤΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ 
 

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Ν.Α.  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
(Ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειµένου κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος της Ν.Α. Σερρών µέσα από το Β΄ΚΠΣ 
Ενδεικτικές ενέργειες ανά τοµέα παρέµβασης καθώς και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
από την απορρόφηση των πόρων στην περίοδο 1994 – 2002 
Στόχοι και επιδιώξεις του επιχειρησιακού προγράµµατος Ν.Α. που αναλύονται σε άξονες 
προτεραιότητας και πρόοδος υλοποίησης των προγραµµάτων µε ενεργοποίηση των 
µέτρων και ένταξης πράξεων στο Γ΄ΚΠΣ) 
 
Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης των έργων της Ν.Α. 
από το 1994 µέχρι το 2002 είναι: 
 
1.Από Ν.Π.∆.Ε. (Νοµαρχιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
 

• ΣΑΝΤ/1 (Συλλογική Απόφαση Νοµαρχ. Ταµείου) 
• ΣΑΝΑ/1, (Συλλογική Απόφαση Νοµαρχ. Αυτοδιοίκησης) 
• ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι ) 

 
4,8 δις δρχ. ή 14,1 εκ. €. 

 
2.Από Προγράµµατα διαφόρων Υπουργείων  
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
κλπ)  

6,18 δις δρχ ή 18,13 εκ. €. 
 
3.Από τη ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  
 

2,71 δις δρχ ή 7,9 εκ. € 
 
4. Από το Β! ΚΠΣ (Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 
 
  α) ΣΑΝΤ/2-ΣΑΝΑ/2               9,53 δις δρχ ή 27,9 εκ.€ 

β) ΣΑΕΠ/2  της Π.Κ.Μ.        20,00 δις δρχ ή 58,69 εκ. € 
 

• (Σ.Α.Ε.Π. Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας) 
(Π.Κ.Μ. Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43,22δις δρχ ή 126,72 εκ. € 
 

Ήτοι συνολικά εισπράχθηκαν από τις παραπάνω τέσσερις (4) πηγές 43,22 δις. δρχ. 
(126,72 εκ. €) 

Οι τοµείς που διατέθηκαν σε σύνολο χρηµατοδοτήσεων είναι οι Μεταφορές, 
Εκπαίδευση, Υγεία – Πρόνοια, Γεωργία – Αλιεία, Ύδρευση – Αποχέτευση, Τουρισµός – 
Μουσεία, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, διάφορα και έργα ΟΤΑ από ΣΑΤΑ και ΕΑΠΤΑ ως ο πίνακας 1: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1        (1994–2002) 
Α/Α Τ Ο Μ Ε Α Σ ∆ρχ.εκ €χιλ. 

   
1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                   (πίνακες 2,4,6,7) 10,85 31,65
2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                   (πίνακες 2,4,6) 6,92 20,31
3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ                              (πίνακες 2,4,6,7) 9,50 27,90
4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ                               (πίνακες 2,6) 1,08 3,17
5 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ                         ( »     »         » ) 1,13 3,32
6 Υ∆ΡΕΥΣΗ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ               (πίνακες 2,7) 1,19 1,33
7 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.-ΜΟΥΣΕΙΑ                   (πίνακες 2,6,7) 1,61 4,73
8 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                         (πίνακες 2) 0,44 1,29
9 ∆ΙΑΦΟΡΑ                                           (πίνακες 2,6) 1,26 3,70

10 ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α (ΣΑΤΑ & ΕΑΠΤΑ)           (πίνακες 4,7 ) 7,71 7,97
 
Αναλυτικά προκύπτει ότι από το Νοµαρχιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της 

λεγόµενης ΣΑΝΤ/1 αρχικά και µετέπειτα ΣΑΝΑ/1 και ΚΑΠ, διατέθηκαν και απορροφήθηκαν 4.81 
δις δρχ. (14,116 εκ. €). Είναι κυρίως έργα µικρά τόσο σε προϋπολογισµό όσο και σε χρονική 
διάρκεια αφού οι κατ’ έτος διατιθέµενες πιστώσεις κυµαίνονται στα 430 εκ. δρχ. (1,265 εκ. €).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
ΚΑΠ         (1994 –2002) 
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ  ∆ΡΧ (εκ)  € (χιλ.) %ΤΟΜΕΩΝ 

   
1  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1,181 3,466 24,5
2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 179 526 3,7
3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 186 546 3,8
4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 537 1576 11,1
5 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  531 1.558 11
6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ 132 387 2,7
7 ∆ΙΑΦΟΡΑ 1.168 3.428 24,4
8 Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΑΡ∆ΕΥΣΗ 455 1.335 9.6
9 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 441 1.294 9,2
 ΣΥΝΟΛΟ 4.810 14.116 100

 
Το µεγαλύτερο ποσό διατέθηκε στον τοµέα των µεταφορών (24.5%) και αφορούν 

κυρίως βελτιώσεις επαρχιακής οδοποιίας, διαγραµµίσεις – συντήρηση έργων οδοποιίας, είναι 
πολυάριθµα και µικρά µε κατ’ έτος πιστώσεις περίπου 100 εκ. δρχ. (293.470 €). 

Ο τοµέας Εκπαίδευση αφορά αγορές οικοπέδων για εξασφάλιση χώρων ανέγερσης 
σχολείων, και παρεµβάσεις σε συντηρήσεις σχολικών κτιρίων. Ενώ στην Υγεία – Πρόνοια τα 
ποσά που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα ΙΙ διατέθηκαν για βρεφονηπιακούς σταθµούς. 

Ο τοµέας Γεωργία –Αλιεία 1,576 εκ € αφορά παρεµβάσεις που έγιναν στην αγροτική 
οδοποιία, διευθετήσεις χειµάρρων, αγροτικό εξηλεκτρισµό, κλπ. (σε µικρά πάντοτε ποσά). 

 Στα Εγγειοβελτιωτικά έγιναν παρεµβάσεις σε έργα κατασκευής και συντήρησης 
δικτύων άρδευσης, λιµνοδεξαµενών, κλπ.  

 
Όσον αφορά τον Τουρισµό – Μουσεία – Μνηµεία διατέθηκαν για την προβολή του 

τουριστικού προϊόντος της Ν.Α. , για την διαφήµιση σε εξειδικευµένες περιόδους και συµµετείχε 
σε διάφορες εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού (όπως «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στη Θεσ/νίκη και 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στην Αθήνα). Στο εξωτερικό συµµετείχε η  Ν.Α. σε εκθέσεις σε 
χώρες όπως η Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Ρωσία κ.α. 

Από την Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΡ∆ΕΥΣΗ κατασκευάστηκαν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, 
γεωτρήσεις και δίκτυα ύδρευσης ενώ από τον τοµέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έγιναν παρεµβάσεις σε 
επισκευές και συντηρήσεις όλων των κτιρίων διοίκησης του Νοµού. 

Από τον τοµέα ∆ιάφορα χρηµατοδοτούνταν πολιτιστικές εκδηλώσεις µε έντονη 
πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο νοµό όπου η Ν.Α. συµµετείχε ως 
συγχρηµατοδότης. Επίσης συµµετείχε σε δαπάνες διαφόρων ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και επιχειρήσεις δέκα (10) των αριθµό, και σε πέντε (5) προγραµµατικές συµβάσεις 
όπως: 
1) ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών) (έτος ίδρυσης 1994) 
Είναι ανώνυµη εταιρεία στην οποία συµµετέχουν διάφοροι φορείς του νοµού µεταξύ αυτών και η 

Ν.Α. µε ποσοστό 30%. Σκοποί της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του νοµού, η 
τεχνική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διάφορων άλλων δραστηριοτήτων. 
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2) ΚΕΚ Ν.Α. Σερρών Α.Ε. (Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σερρών Α.Ε.) (έτος ίδρυσης 1995) 

Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η επαγγελµατική κατάρτιση στο νοµό. Η Ν.Α. 
συµµετέχει µε ποσοστό 90%.  

3) ΕΣΑΝΣ Α.Ε. (Επιχείρηση διαχείρισης στερεών αποβλήτων νοµού Σερρών) (έτος ίδρυσης 
1997) 

Σκοπός της εταιρείας είναι η συλλογή και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων του νοµού. Η 
Ν.Α. συµµετέχει σε ποσοστό 5%. 

4) Ν.Κ.Κ.Κ. & Π.Π Ν. Σερρών (Νοµαρχιακό Κέντρο Καταπολέµησης Κουνουπιών και 
Πολιτικής Προστασίας Ν. Σερρών) (έτος ίδρυσης 1996) 

Είναι εταιρεία κοινής ωφέλειας της Ν.Α. µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
δηµιουργούνται για τη ∆ηµόσια Υγεία και το επίπεδο ζωής των κατοίκων του Ν. Σερρών, 
από την έλλειψη ελέγχου και προγραµµάτων καταπολέµησης των κουνουπιών και των 
λοιπών µεταβιβαστών νοσηµάτων. 

5) ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. (έτος ίδρυσης 1998) 
Σκοπός της εταιρείας είναι: η λειτουργία, αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση του Σπηλαίου 

της Αλιστράτης. Η Ν.Α. συµµετέχει σε ποσοστό 20%. 
6) ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε. (∆ιασυνοριακό, ∆ιαµετακοµιστικό, Εξαγωγικό, Εκθεσιακό, Εµπορικό 

Κέντρο) (έτος ίδρυσης 1997) 
Σκοπός της επιχείρησης είναι η κατασκευή χώρων αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, διαλογής, 

συναρµολόγησης, χώρος εξυπηρέτησης οχηµάτων, τελωνειακή εξυπηρέτηση, καταστήµατα 
και µεταφορικές επιχειρήσεις. Η Ν.Α. συµµετέχει σε ποσοστό 5%. 

7) ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α.Ε. (Σερραϊκή Αµφικτυονία, ∆ηµονοµαρχιακή Μικτή Α.Ε.) 
(έτος ίδρυσης 2000) 

Σκοπός της εταιρείας είναι η δηµιουργία, διαχείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση του 
Οµογενειακού Χωριού και η υλοποίηση προγραµµάτων φιλοξενίας των απόδηµων Ελλήνων 
στους ιστορικούς χώρους καταγωγής των γονιών τους. Η Ν.Α. συµµετέχει µε ποσοστό 40%. 

8) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (έτος ίδρυσης 2001) 
Αµιγής Νοµαρχιακή Επιχείρηση. Σκοπός της επιχείρησης είναι: η υλοποίηση προγρ/των 

Πολιτισµού Επιµορφωτικού περιεχοµένου, η εξασφάλιση εσόδων, η ανάπτυξη του 
πολιτιστικού δυναµικού, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη προβολή και ανάδειξη 
του πολιτισµού κ.α. 

9) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ «ΟΑΣΙΣ» (έτος 
ίδρυσης 2001) 

Είναι εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός της είναι: η παροχή υπηρεσιών στο ευρύ 
κοινό, σε άτοµα που δεν έχουν άµεση εµπλοκή στο θέµα χρήσεως εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Η εφαρµογή προγρ/των πρόληψης που αποσκοπούν στην σωµατική, ψυχική, πνευµατική 
και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η παροχή πληροφοριών προς άτοµα εξαρτηµένα 
από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα του περιβάλλοντός τους. Η προώθηση των εργασιών 
του κέντρου για την υλοποίηση προγρ/των απεξάρτησης και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης εξαρτηµένων ατόµων. 

10) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ (έτος ίδρυσης 2002) 
Είναι Αµιγής Νοµαρχιακή Επιχείρηση. Σκοπός της είναι η ανάληψη και υλοποίηση προγρ/των 

για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η δηµιουργία εθελοντών, η διάδοση της ολυµπιακής ιδέας, η 
έρευνα και καταγραφή προβληµάτων αθλητικών υποδοµών κ.α.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει συνάψει διάφορες Προγραµµατικές Συµβάσεις. Αυτές 

είναι: 
1. Πρόγραµµα θεραπευτικής άσκησης – αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
στο Νοµό. Σκοπός του έργου είναι: η εκπαίδευση στελεχών, η καταγραφή και η 
κατηγοριοποίηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και η ένταξή τους σε κατάλληλα 
προγράµµατα θεραπευτικής άσκησης. 
2. Παλαιοντολογικές έρευνες στη Θερµοπηγή Σιδ/στρου. Σκοπός του έργου είναι η 
συνέχιση των παλαιοντολογικών ανασκαφών στη θέση «Πεύκα» και έρευνα στην ευρύτερη 
περιοχή για τον εντοπισµό απολιθωµάτων από µικροθηλαστικά. 
3. Γεωλογική και Περιβαλλοντική έρευνα των Σπηλαιοµορφών της περιοχής 
Σιδ/στρου Σερρών. Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις 
αξιοποίησης των ζεστών νερών του σπηλαίου και των υπογείων νερών της ευρύτερης 
περιοχής. 
4. Βοσκότοποι του Ν. Σερρών. Έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης για 
τους βοσκότοπους του Ν. Σερρών. 
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5. «Εκπόνηση Έρευνας για τον καθορισµό και οριοθέτηση Λατοµικών Περιοχών 
στο Ν. Σερρών για εξόρυξη συνήθων αδρανών υλικών.  
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
Το Π.∆.Ε. είναι ο προϋπολογισµός που καθορίζει τους πόρους που µπορούν να 

διατεθούν για χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων. Είναι ετήσιας διάρκειας και αποτελεί τµήµα 
του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισµού, καταρτίζεται από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. ύστερα από προτάσεις 
που υποβάλλουν τα αρµόδια Υπουργεία, οι περιφέρειες, οι Νοµαρχίες και η διαδικασία του 
διεκπεραιώνεται από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

Η ένταξη στο Π.∆.Ε. γίνεται κατά οµάδες έργων βάσει της έκδοσης ειδικών αποφάσεων 
των Συλλογικών αποφάσεων (Σ.Α.) που διακρίνονται σε: 

Σ.Α.Ε.: Συλλογική απόφαση Έργων 
Σ.Α.Μ.: Συλλογική απόφαση Μελετών 
Σ.Α.Ε.Π.: Συλλογική απόφαση έργων περιφέρειας 
Σ.Α.Ν.Α.: Συλλογική απόφαση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Σ.Α.Τ.Α.: Συλλογική απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Τα διαρθωτικά ταµεία µέσω των οποίων χρηµατοδοτούνται οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 
Το ΕΤΠΑ: Ευπωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Το ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο 
Το ΕΓΤΠΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Πρασανατολισµού και Εγγυήσεων 
Το Χ.Μ.Π.Α.: Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας 
Το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ: Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής που χρηµατοδοτεί 

περιβαλλοντικά σχέδια (ΧΥΤΑ – Βιολογικός) και σχέδια υποδοµής των µεταφορών. 
Από το Α΄ΚΠΣ (προ του 1994 περίοδο) διατέθηκαν και απορροφήθηκαν συνολικά 2,992 

δις δρχ. (8,781,000 €) σε διάφορους τοµείς όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3 και 
κατασκευάστηκαν 90 συνολικά έργα διαφόρων κατηγοριών (31 έργα οδοποιίας, 7 έργα σχολικά, 
7 τουριστικής ανάπτυξης, 28 έργα ύδρευσης σε κοινότητες 13 έργα αποχέτευσης και 3 έργα 
περιβάλλοντος). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΤΟΜΕΑΣ  ∆ΡΧ (εκ) €(χιλ.) %
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 31 έργα οδοποιίας 1.324 3.885 44,3
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 7 έργα σχολεία 916 2688 30,6
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 1 βρεφονηπ. Σταθµό 47 138 1,6
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ 7 έργα τουρισµού 99 291 3,3
Υ∆ΡΕΥΣΗ 28 έργα 260 763 8,7
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 31 έργα αποχέτευσης 127 373 4,2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 έργα περιβάλλον 219 643 7,3
ΣΥΝΟΛΟ 2.992 8.781 100

 
ΚΩ∆ΙΚ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ. 

 ΜΕΤΡΟ Α.1.1 ∆ΡΟΜΟΙ ∆ρχ. σε εκ.
101.601 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµων Θερµών Πατρικίου Αχινού και 

Σερρών Νιγρίτας 
70

101.602 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµων Σερρών Άνω Βροντούς και 
Σιτοχωρίου Ν. Κερδυλίων 

243

101.603 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµου Σερρών Ν. Σκοπού Πεθελινού 89
101.604 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµων Αγ. Ελένης Βαλτοτοπίου και 

Σκουτάρεως Κ. Καµήλα 
75

101.605 Κατασκευή οδού Κουµαριάς ∆ηµητριτσίου Άνω Καµήλας 80
101.606 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµων Ροδόπολης Α. Πορροϊων, 

Κοίµησης, Μεγαλοχωρίου, Αναγέννησης, Καρπερής 
110

101.608 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµων Σ.Σ. Αγ. Κρηνίδας Ν. 
Μπάφρας Ηλιοκώµης και Αγγίστας Ροδολίβους 

205

101.609 Ενίσχυση γέφυρας Καλκάνη ποταµού Κρουσοβίτη 36
101.610 Οδοποιία ∆ήµου Σερρών 40
101.611 Οδοποιία ∆ήµου Ηράκλειας 20
101.612 Οδοποιία ∆ήµου Σιδ/στρου 20
101.613 Οδοποιία ∆ήµου Νιγρίτας 20
101.614 Οδοποιία Νεοχωρίου Σιντικής 8
101.615 Οδοποιία Λιβαδιάς 8
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101.616 Οδοποιία Ροδόπολης 10
101.617 Οδοποιία ∆αφνουδίου 8
101.618 Οδοποιία Ν. Μπάφρας 8
101.619 Οδοποιία ∆ήµητρας 8
101.620 Οδοποιία Ροδολίβους 10
101.621 Οδοποιία Νικόκλειας 8
101.622 Οδοποιία Ν. Κερδυλίων 8
101.623 Οδοποιία Λυγαριάς 8
101.624 Οδοποιία Σκουτάρεως 10
101.625 Οδοποιία ∆ασοχωρίου 10
101.626 Οδοποιία Στρυµωνικού 8
101.627 Οδοποιία Μητρουσίου 10
101.628 Οδοποιία Προβατά 10
101.629 Οδοποιία Παραλιµνίου 8
101.630 ∆ιαπλάτυνση και Ασφαλτ. ∆ρόµου Μυρίνης Προδολίβους 38
101.631 Ασφαλτόστρωση οδού Σερρών Μετοχίου 56
101.632 Ανακαίνιση παλαιού Ασφαλτ. Οδοστρ. Επ. δρόµου Ηράκλειας 

Γεφυρουδίου 
82

 Σύνολο Μέτρου Α.1.1 1324
 ΜΕΤΡΟ Α.1.4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
104.601 4ο Λύκειο Σερρών 250
104.602 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών 132
104.603 6ο Γυµνάσιο Σερρών 130
104.604 Λύκειο Ηράκλειας 121
104.605 Μελέτη Επέκταση ∆ηµ. Σχολείου Ν. Ζίχνης 90
104.606 ΤΕΛ Σιδ/στρου 55
104.607 4ο Γυµνάσιο Σερρών 137
 Σύνολο Μέτρου Α.1.4 916
 ΜΕΤΡΟ Α.1.6 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
106.601 Κατασκευή βρεφικού τµήµατος 1ου Κ.Π.Σ. Σερρών 47
 Σύνολο Μέτρου Α.1.6 47
 ΜΕΤΡΟ Α.1.7 Υ∆ΡΕΥΣΕΙΣ 
107.601 Ύδρευση Χαρωπού 6
107.602 Ύδρευση Αχλαδοχωρίου οικ. Καρυδοχωρίου 12
107.603 Ύδρευση Αγίου Πνεύµατος 10
107.604 Ύδρευση Βαλτοτοπίου 8
107.605 Ύδρευση Σκοπιάς 9
107.606 Ύδρευση Ηλιοκώµης 8
107.607 Ύδρευση Μελενικιτσίου 3
107.608 Ύδρευση Ευκαρπίας 9
107.609 Ύδρευση Νέου Σουλίου 12
107.610 Ύδρευση Νέας Ζίχνης 15
107.611 Ύδρευση Παλαιοκώµης 10
107.612 Ύδρευση Σκοτούσσας 6
107.613 Ύδρευση ∆ραβήσκου 6
107.614 Ύδρευση Ζερβοχωρίου 8
107.615 Ύδρευση Καλοκάστρου 5
107.616 Ύδρευση Κοινότητας Σφελινού 15
107.617 Ύδρευση Κοινότητας Κάτω Ποροϊων 15
107.618 Ύδρευση Κοινότητας Ακριτοχωρίου 10
107.619 Ύδρευση Κοινότητας Ζευγολατιού 5
107.620 Ύδρευση Κοινότητας Μανδρακίου 8
107.621 Ύδρευση Κοινότητας Αγίου Χριστόφορου 10
107.622 Ύδρευση Κοινότητας Ηλιοκώµης 5
107.623 Ύδρευση Κοινότητας Βέργης 3
107.624 Ύδρευση Κοινότητας Ιβήρων 7
107.625 Ύδρευση Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου 3
107.626 Ύδρευση Κοινότητας Καλοκάστρου (οικ. Κεφαλοχωρίου) 10
107.627 Ύδρευση Κοινότητας Ροδολίβους 35
107.628 Ύδρευση Συνδ. «Γαλάζια Νερά» Παγγαίου 7
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 Σύνολο Μέτρου Α.1.7 260
 ΜΕΤΡΟ Α.1.8 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 
108.601 Αποχέτευση Αχινού 10
108.602 Αποχέτευση Αδελφικού 10
108.603 Αποχέτευση Κουµαριάς 10
108.604 Αποχέτευση Ορεινής 10
108.605 Αποχέτευση Ελαιώνα 12
108.606 Αποχέτευση Μαυρολόφου 10
108.607 Αποχέτευση Βαµβακοφύτου 10
108.608 Αποχέτευση Μαυροθάλασσας 10
108.609 Αποχέτευση Μεσσοράχης 10
108.610 Αποχέτευση Τούµπας 10
108.611 Αποχέτευση Μεσοκώµης 10
108.612 Αποχέτευση Ν. Μπάφρας 4
108.613 Αποχέτευση Άνω Πορροϊων 11
 Σύνολο Μέτρου Α.1.8 127
 ΜΕΤΡΟ Α.3.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ 
301.601 Ανάδειξη αρχ. Χώρου Αµφίπολης Κλασσικών χρόνων 35
301.602 Τέµενος Τζιτζιρλή Τζαµί 12
301.603 Ναός Αγ. Νικολάου Ελαιώνα 3
301.604 Τέµενος Μεχµέτ Μπέη Τζαµί 2
301.605 Παλαιά Μητρόπολη Αγίων Θεοδώρων 11
301.606 Μονή Τιµίου Προδρόµου 35
301.607 Ακρόπολη Σερρών 1
 Σύνολο Μέτρου Α.3.1 99
 ΜΕΤΡΟ Α.3.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
307.601 Αξιοποίηση Χιονοδροµικού Κέντρου Λαϊλιά 149
307.602 ∆ιαµ. Χώρων δας. Αναψυχής στα δασυλ. Αλιστρ. Ροδολ. 

Άγγιστρ. Καστ. 
20

307.603 ∆ασική Αναψυχή στο Λαϊλιά 50
 Σύνολο Μέτρου Α.3.7 219
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Α΄ΠΕΠ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2992

 
Οι χρηµατοδοτήσεις από τα Υπουργεία και ΣΑΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 

για την διάρκεια 1994 – 2002 ανέρχονται σε 8,893 δις δρχ (26.098.000 €) από τα οποία τα 
4.19 δις δρχ. (12.296.000 €) είναι από το Υπουργείο Παιδείας (50%) από το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε η ειδική τεχνική σχολή µε 1.2 δις δρχ και µικρότερα άλλα σχολεία που 
καταγράφονται στον τοµέα εκπαίδευσης. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ∆ΡΧ (εκ)  € (χιλ.) 
  
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΤΕΟ) 294 863 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 4.190 12.296 
ΥΠ.Μ.Θ. 1.428 4.191 
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 215 631 
Ε.Κ.Τ. 54 158 
 6.181  
ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΑΤΑ 2.712 7.959 
ΣΥΝΟΛΟ 8.893 26.098 

 
Το Β΄ΚΠΣ τόσο σε περιφερειακό όσο και σε Νοµαρχιακό επίπεδο υλοποιήθηκε 

και διαµορφώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα ή καθυστερήσεις. Οι δηµόσιες 
πληρωµές από το 1994 – 2002 στο σύνολο του ΠΕΠ ανέρχονται σε 823,056,430 € (280,45 
δις δρχ.) υπερβαίνουν δηλ. στο σύνολό κατά 0,5% περίπου τις συνολικές δεσµεύσεις 
δηµόσιας δαπάνης. 
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. 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
1ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΙΝΑΙ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Α/Α ΝΟΜΟΣ %ΤΟΜΕΩΝ 

1  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36,1
2 ΣΕΡΡΩΝ 11,4
3 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 9,3
4 ΠΕΛΛΑΣ 9,2
5 ΠΙΕΡΙΑΣ 6,3
6 ΚΙΛΚΙΣ 6,5
7 ΗΜΑΘΙΑΣ 6,1
8 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΝΟΜΑΡΧ. & ΠΕΡΙΦΕΡ/ΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15,1

 
Από την Ν.Α. Σερρών απορροφήθηκαν από Ν.Π.∆.Ε. ΣΑΝΑ/2 9,53 δις δρχ. 

(27.982.000 €) µε παρεµβάσεις ανά τοµέα που αναφέρονται στον πίνακα 6. Ενώ από την 
ΣΑΕΠ/2 έργων της Περιφέρειας απορροφήθηκαν 14,95 δις δρχ. (43.900.000 €) και 5,00 δις 
δρχ από το ΕΑΠΤΑ (πίνακας 7) που µεταβιβάστηκαν απ’ ευθείας στους ∆ήµους για έργα 
Ύδρευσης , οδοποιίας,  αρδευτικών κλπ. (Πίνακας 8). 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.∆.Ε. ΣΑΝΤ/2 & ΣΑΝΑ/2 1994-2002 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Α/Α ΤΟΜΕΙΣ  ∆ΡΧ (εκ)  € (χιλ.) %ΤΟΜΕΩΝ 

   
1  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (15 έργα) 4.787 14.048 50,2
2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  (4 έργα) 2.553 7.492 26,8
3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 105 308 1,1
4 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ 544 1.596 5,7
5 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ (25 έργα) 594 1.747 6,2
6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ 857 2.515 9,0
7 ∆ΙΑΦΟΡΑ 95 278 1,0
 ΣΥΝΟΛΟ 9.535 27.982 100

 
Από ΣΑΕΠ/2 (1994-2002) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  
Α/Α ΤΟΜΕΙΣ  ∆ΡΧ (εκ)  € (χιλ.)

  
1  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  4.596 14.048
2 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 9.002 7.492
3 Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 738
4 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ 623 1.596
 ΣΥΝΟΛΟ 14.959 43.900

  5 ΕΑΠΤΑ 5000 2.515
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 19.959 58.573

 

Συνολικός Προϋπολογισµός 
(890,018,000 €) 

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (819,139,000 €) 

Ιδιωτική Συµµετοχή (70,879,000 €) 

Συνολική Κοινοτ. Συµµετοχή 
(608,998,000 €) 

∆ηµόσια Εθνική Συµµετοχή 
(210,141,000 €) 
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ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Η αναβάθµιση του συστήµατος των µεταφορών ασφαλώς αποτελεί για το συνολικό 

πρόγραµµα και στρατηγική επιλογή µε βεβαία την πολλαπλασιαστική λειτουργία για το σύνολο 
της οικονοµίας. Ο εκσυγχρονισµός του δικτύου των µεταφορών αναδεικνύεται σε σηµαντή 
προτεραιότητα µε διάθεση του 50% του συνολικού ποσού της ΣΑΝΑ/2. 

Ο Νοµός Σερρών ένας από τους µεγαλύτερους σε έκταση και πληθυσµό νοµούς (3.970 
km2 και 200.670 κάτοικοι αντίστοιχα) που µαζί µε το δίδυµο Νοµό ∆ράµας συγκροτούν µια από 
τις σηµαντικότερες περιφερειακές ανθρωπογεωγραφικές ενότητες της χώρας, παρουσιάζει 
κάµψη η ικανότητα διαθέσιµων αναπτυξιακών µηχανισµών να αντιµετωπίσουν την εµφανή 
οικονοµική ύφεση και την έρπουσα δηµογραφική συρρίκνωση. 

Με τη Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα (Ελληνοβουλγαρικό) ο νοµός εµπλέκεται µε τα 
διεθνή ή διαπεριφερειακά δίκτυα, µέσω των οποίων αναζητά την ενεργοποίηση του ενδογενούς 
δυναµικού του µε την αξιοποίηση της Γεωγραφικής θέσης του . 

Στο πλαίσιο του µέτρου αυτού κατασκευάστηκαν 15 έργα επαρχιακής οδοποιίας µε 
βελτιώσεις στροφών και νέες παρεµβάσεις συνολικού µήκους 179 χλµ. καθώς και βελτιώσεις 
στη σύνδεση των αστικών κέντρων µε το βασικό εθνικό δίκτυο, τις τουριστικές περιοχές και της 
εισόδου της χώρας. Σύνδεση Σερρών µε Εγνατία οδό µε 4 υποέργα ολοκληρώθηκε τµήµα 20,5 
χλµ. στο 2ο εθνικό οδικό δίκτυο του Ν. Σερρών που διευκολύνει την σύνδεση του νοµού µε την 
Εγνατία Οδό. 

Στον τοµέα της «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» µε 26% της συνολικής χρηµατοδότησης 
κατασκευάστηκαν συνολικά 8 Σχολεία καινούργια, 7 προσθήκες, 8 Νηπιαγωγεία µε σύνολο 
αιθουσών διδασκαλίας 320 και 95 ειδικές. 

Στον τοµέα «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» από τα δύο προγράµµατα της ΣΑΝΑ/2 και ΣΑΕΠ/2 
διατέθηκαν συνολικά 9,100 δις δρχ. (26,500,000 €) µε τα οποία κατασκευάστηκαν 1 
βρεφονηπιακός σταθµός και το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών 39.212 m2 δυναµικότητας 314 
κλινών µε τα παράλληλα έργα ύδρευσης 2,5 km. και αποχέτευσης 3,5 km. Επίσης 
κατασκευάστηκε το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων 100 κλινών µε 1.2 δις δρχ., τα εξωτερικά 
ιατρεία και µονάδα εντατικής θεραπείας 5 κλινών 92 εκ. δρχ. και η ψυχιατρική κλινική 18 κλινών 
µε 270 εκ. δρχ. 

Στον τοµέα «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ» αφορούν παρεµβάσεις 
έργων αγροτικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειµάρρων, αγροτικός εξηλεκτρισµός και έργα 
ύδρευσης µε 25 έργα δίκτυα ύδρευσης σε δήµους και κοινότητες, αξιοποίηση – εξοπλισµός 
γεώτρησης. 

Στον τοµέα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΑ» έγιναν παρεµβάσεις για µηχανολογικό 
εξοπλισµό στο Σπήλαιο Αλιστράτης, την στερέωση πτέρυγας Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου, την 
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Αµφίπολης και ρωµαϊκών και βυζαντινών µνηµείων Σερρών 
(Πίνακας 8). 

Άλλα µεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν είναι το κατάστηµα αφορολογήτων ειδών 
Προµαχώνα 300 εκ. δρχ., το ∆ΙΚΕΚΥ ( ∆ιασυνοριακό Κέντρο ∆ηµόσιας Υγείας στον 
Προµαχώνα 45 εκ. δρχ., και το ∆Ι∆ΕΚΥ (∆ιαµετακοµιστικό ∆ιασυνοριακό Κέντρο Προµαχώνα 
25.000 m2 µε 4 δις δρχ.). 

Όλα τα παραπάνω έργα είναι µεγάλα έργα που συνέβαλαν πραγµατικά στην ανάπτυξη 
της οικονοµίας, προσέφεραν εργασία, µείωσαν σηµαντικά τις αποστάσεις για την µεταφορά των 
προϊόντων µε ταχύτερες και ασφαλέστερες µετακινήσεις. 

∆εν είµαστε όµως απολύτως ικανοποιηµένοι γιατί πάλι οι οδικοί άξονες που ξεκίνησαν 
από το Α΄ΚΠΣ και συνεχίσθηκαν στο Β΄ΚΠΣ τόσο σε Νοµαρχιακό επίπεδο όσο και σε 
Περιφερειακό δεν ολοκληρώθηκαν όλα, ούτε θα τελειώσουν από το Γ΄ΚΠΣ όπως θα δούµε 
παρακάτω. 

Έργα Εγγειοβελτιωτικά µεγάλα δεν υπήρχαν γι΄ αυτό εξάλλου στην αγροτική 
οικονοµία καταγράφονται δείκτες µε σηµαντικές υστερήσεις σε υποδοµές, ευηµερία, δυναµισµό. 
Προτάθηκαν πολλά έργα στο Γ΄ΚΠΣ εγγειοβελτιωτικά πολλών εκατοµµυρίων και πάλι δεν 
χρηµατοδοτήθηκαν. 

Η έλλειψη υποδοµών ορθολογικής διαχείρισης του υπόγειου υδατικού δυναµικού δεν 
βοηθά προς την κατεύθυνση της µείωσης του κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικότητας των 
Σερραϊκών προϊόντων µε αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν: 
1. Ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης µε την εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου – 
διαχείρισης. 
2. Ίδρυση τράπεζας Γης. 
3. Αναδασµοί 
4. Κατασκευή εξωποτάµιων λιµνοδεξαµενών 
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5. Ταµιευτήρες – φράγµατα 
6. Αξιοποίηση της γεωθερµίας σ’ όλους τους τοµείς εφαρµογής της. 

Η συνολική απορρόφηση ανά τοµέα παρέµβασης στην περίοδο 1994 – 2002 από όλα 
τα προγράµµατα καταγράφονται στον Πίνακα 1. 

 
Για να υλοποιηθούν όλα τα έργα που προαναφέρθηκαν απαιτούνται δισεκατοµµύρια 

χρήµατα, τα οποία δύσκολα διατίθενται γιατί δεν επαρκούν. 
Γ΄ ΚΠΣ 
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπάθησε µέσα από το Γ΄ΚΠΣ να προτείνει έργα 

µεγάλα που αναµφισβήτητα θα συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη αυτού του τόπου. 
Στόχος µας ήταν και είναι να συνεχίσουµε την κατασκευή µεγάλων έργων του Νοµού 

µας µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων από το Γ΄ΚΠΣ. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε ένα πρόγραµµα έργων εξαετίας (2000-2006), που εγκρίθηκε από 

το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) του Ιανουαρίου 2001 και προτάθηκε για χρηµατοδότηση, από 
τη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ως εξής: 

1. Από την περιφέρεια (ΣΑΕΠ/3) 
Έργα προϋπολογισµού 50,2 δις δρχ. (143 εκ. €) 
Προεντάχθηκαν 22 έργα αξίας 22,7 δις δρχ. (66,1 εκ.€)  
Από τη ΣΑΝΑ/3 
Έργα προϋπολογισµού: 17,6 δις δρχ. από τα οποία µας διατέθηκαν 
11,1 δις δρχ. (32,5 εκ.€) (πίνακας 9) 
Από τα Τοµεακά των Υπουργείων 
Έργα προϋπολογισµού 116,5 δις (341,89 εκ. €) 
4. Από το Interreg 
Έργα προϋπολογισµού 68,5 δις δρχ. (201,02 εκ. €) 
Η κατάρτιση του προγράµµατος ακολούθησε µια πορεία λεπτοµερούς προετοιµασίας 

τόσο σε Νοµαρχιακό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. Κατά συνέπεια υπάρχει σε κάθε 
επίπεδο σηµαντικότατη δουλειά βάσης (µελέτη, συναντήσεις µε φορείς, οργανισµούς, 
υπηρεσίες, αξιολόγηση δράσεων, ιεραρχήσεις παρεµβάσεων κλπ.) που έχουν ληφθεί σοβαρά 
υπ’ όψη στην κατάρτιση του προγράµµατος προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αξιοποίησης 
των πόρων µε τρόπο που θα δηµιουργούν θέσεις εργασίας εισοδήµατα και παραγωγικές 
διαδικασίες που θα αντέξουν στον χρόνο. 

Οι διεργασίες που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη του πιστεύουµε ότι αντανακλούν 
πλήρως τις ανάγκες και προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας και αναδεικνύουν τα σκόπιµα και 
ώριµα έργα, τα καλλίτερα έργα, εισάγοντας στοιχεία ιεράρχησης των αναγκών που θα 
αποδώσουν αναπτυξιακά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που όλοι µας επιθυµούµε και 
αναµένουµε. 

Το Γ΄ΚΠΣ δεν είναι όπως το Α! & Β! ΚΠΣ. Τα κριτήρια επιλογής των έργων µέχρι την 
εκταµίευση για την υλοποίησή τους είναι αυστηρότατα. Τηρούνται συγκεκριµένες διακριτικές 
διαχειριστικές και ελεγκτικές διαδικασίες από τα όργανα που συγκροτούν το νέο σύστηµα και 
που είναι οι διαχειριστικές Αρχές, οι Αρχές πληρωµών και οι επιτροπές παρακολούθησης. 
Επιπλέον για να εγκριθεί η κατασκευή ενός έργου θα πρέπει να συνταχθεί το αντίστοιχο Τεχνικό 
∆ελτίο. Για να σταλεί όµως το Τεχνικό ∆ελτίο πρέπει πρώτα να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του µέτρου στο οποίο ανήκει το έργο από την Περιφέρεια Κ.Μ. ή από το 
Υπουργείο. Η ∆/νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού παρακολουθεί µέσω Internet συνεχώς τις 
ενδεχόµενες προκηρύξεις καθώς και τις προσκλήσεις που έρχονται αρµοδίως και ενηµερώνει 
αµέσως τους φορείς υλοποίησης για την σύνταξη και αποστολή των Τεχνικών ∆ελτίων µέσα 
στην προθεσµία που ορίζουν. 

Τα έργα που υλοποιούνται στο νοµό Σερρών και χρηµατοδοτούνται από το Γ΄ΚΠΣ 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µέσω της ΣΑΝΑ/3 και της ΣΑΕΠ/3 και 
κινούµεθα στα πλαίσια των πινάκων 9 και 10. 

Σε ότι αφορά τη ΣΑΝΑ/3 του Νοµαρχιακού µας προγράµµατος µέχρι σήµερα έχουν 
ενταχθεί και υλοποιηθεί 35 έργα (πίνακας 11) συνολικού προϋπολογισµού (41,800,000 €) (14,2 
δις δρχ.) από τα οποία 10 έργα αφορούν έργα µεταφορών και 6 έργα εκπαίδευσης 
προϋπολογισµού 2,500,000 €, 4 έργα προνοιακά µε 1,467,000 € που αφορούν δύο παιδικούς 
σταθµούς και το οικοτροφείο Σιδ/στρου µαζί µε το αθλητικό κέντρο κωφαλάλων Ράµνας 
Βυρώνειας. 

Στον τοµέα του Τουρισµού έχουµε την αξιοποίηση του φαραγγιού µε 1,500,000 €. 
Στο Περιβάλλον εντάχθηκαν 5 έργα που αφορούν παρεµβάσεις σε διευθετήσεις 

χειµάρρων για να αποτραπεί ο κατακλυσµός των πεδινών περιοχών µε συνολικό 
προϋπολογισµό 3,115,000 € 
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Στη Γεωργία – Αλιεία εντάχθηκαν 4 έργα αναδασµού που θα δώσουν πνοή στο νοµό 
και θα συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη των αγροτών µε την µείωση του κόστους 
παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, την ποσοτική αύξηση αυτού γιατί θα καταργηθεί ο 
πολυτεµαχισµός που είναι η κύρια αιτία του υψηλού κόστους παραγωγής. 

Επίσης εντάχθηκαν 3 έργα οδοποιίας και ένας δρόµος ασφαλτόστρωσης που συνδέει 
τον επαρχιακό δρόµο Ν. Μπάφρας – ∆ράµας µε το Φαράγγι του Αγγίτη που είναι πόλος έλξης 
τουριστών 

Η µέχρι σήµερα διατεθείσες πιστώσεις από την υλοποίηση του προγράµµατος 
ανέρχονται σε 3,800,000 € από το πρόγραµµα ΣΑΝΑ/3 και περίπου 9,500,000 € από τα 
προενταγµένα του πίνακα 10 του περιφερειακού προγράµµατος (ΣΑΕΠ/3) που φαίνονται στον 
πίνακα12. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝΑ/3 ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΤΟΜΕΑΣ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    ∆ΡΧ (εκατ) € (χιλ.) 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 53,10% 5.900 17.315
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 14,40% 1.600 4.695
ΠΡΟΝΟΙΑ 3,50% 400 1170
ΓΕΩΡΓΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ 14,40% 1.600 4.695
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4,00% 450 1320
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10,60% 1.150 3.375

ΣΥΝΟΛΟ 100% 11.100 32.575

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    ∆ΡΧ (εκατ) €(χιλ.) 
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ 32% 510 1497
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 9% 140 410
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 19% 300 880
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 9% 150 440
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6% 100 294
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 12% 190 558
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 13% 210 616
ΣΥΝΟΛΟ 
 100% 1600 4695

Η έναρξη της διαδικασίας ένταξης των πράξεων στο πρόγραµµα σηµατοδοτείται από τη 
έγκριση του συµπληρώµατος του προγράµµατος και των κριτηρίων αξιολόγησης από την 
επιτροπή παρακολούθησης στις 18/06/2001. Η 1η ένταξη πράξης έγινε στις 12/10/01. 

Η καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων οφείλεται κυρίως στο ότι άργησε η 
υλοποίηση των προγραµµάτων (άρχισαν να τρέχουν το 2002) και υπάρχουν περισσότερα 
προβλήµατα απαλλοτριώσεων και όχι τόσο προβλήµατα µελετών. Επειδή όµως το πρόγραµµά 
µας ΣΑΝΑ/3 κατά 53% των κονδυλίων αφορούν τις µεταφορές δεν βλέπω να έχουµε πρόβληµα 
απορρόφησης µέχρι το 2006. 

 
Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται σε 6 άξονες προτεραιότητας που 

αναλύονται σε 39 µέτρα µε πολλές δράσεις που αφορούν όλους τους τοµείς ανάπτυξης.  
Μέσω των δράσεων αυτών υλοποιούνται οι στοχοθεσίες και οι στρατηγικές 

προτεραιότητας που τέθηκαν από το ΠΕΠ για την ανάπτυξη της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, εναρµονισµένες µε την ευρύτερη εθνική πολιτική των εµπλεκόµενων Υπουργείων 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άλλη πηγή χρηµατοδότησης είναι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες Interreg III, Leader III, 
Urban, Equal και Ταµείο Συνοχής που είναι ειδικές παρεµβάσεις για την υλοποίηση της 
διαρθρωτικής πολιτικής και συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθωτικά ταµεία της Ε.Ε. και από τα 
Κράτη – Μέλη προκειµένου να αντιµετωπισθούν ειδικά προβλήµατα που αφορούν στο σύνολο 
του εδάφους της Ε.Ε. 
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Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες συµπληρώνουν τις δράσεις των Κ.Π.Σ.και 
συγκεντρώνουν τρία κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Την ενθάρρυνση της διασυνοριακής, υπερεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 
2. Ενεργή εµπλοκή και δράση επί τόπου των φορέων που συµβάλλουν στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. 
3. Υποστήριξη µιας πραγµατικής εταιρικής σχέσεις µεταξύ των µερών που συµµετέχουν.  

Στο INTERREG III προτάθηκαν σε επίπεδο ενδεικτικών επιλέξιµων δράσεων και έργων 
για ένταξη µεγάλα & πολυάριθµα έργα συνολικού προϋπολογισµού 68,5 δις δρχ. (201 εκατ. €) 
και δεν έχει ανοίξει ακόµη. Τώρα άρχισαν δειλά – δειλά να δηµοσιεύονται από καµµιά 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν µας φέρει δικαιούχους ακόµη. 

 Η πρωτοβουλία INTERREG III θα υλοποιηθεί σε 3 δέσµες µε κύρια την Α! 
δέσµη της διασυνοριακής συνεργασίας µε απορρόφηση του 80% περίπου της συνολικής 
πρωτοβουλίας και που στοχεύει να προωθήσει ολοκληρωµένη διασυνοριακή συνεργασία των 
Περιφερειών της Ελλάδος που συνορεύουν µε την Αλβανία,  FYROM, Βουλγαρία & Ευρωπαϊκή 
Τουρκία. 
 Οι τοµείς που κατ’ εξοχήν προσφέρονται για την διασυνοριακή συνεργασία πέραν από 
τα δίκτυα µεταφορών και επικοινωνιών είναι: 

1. Το Περιβάλλον 
2. Πολιτισµός και ειδικές µορφές Τουρισµού 
3. Επιχειρηµατική δράση 
4. Ανθρώπινοι πόροι 

Τα προβλήµατα του Νοµού είναι πολλά και διάφορα κυρίως όµως είναι οι µεταφορές και τα 
αρδευτικά που θα πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή & ενδιαφέρον  οι συναρµόδιοι 
φορείς της κεντρικής εξουσίας. Είναι έργα µεγάλων προϋπολογισµών και ξεφεύγουν των 
οικονοµικών δυνατοτήτων µας ως Ν.Α. 
Για τον λόγο αυτό εκτός του ότι τα περιλάβαµε στις προτάσεις ένταξης της από 17-1-2001 
απόφασης του Ν.Σ., δεν παύουµε να πιέζουµε συνεχώς την κεντρική εξουσία για 
χρηµατοδότηση των παρακάτω έργων: 

 
Α.)ΕΡΓΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ 
1)Ανακαίνιση – Επένδυση 2ου αρδευτικού δικτύου Σερρών προϋπολογισµού 30 δις δρχ 
2)Αποπεράτωση διώρυγας 5Κ προϋπολογισµού 1,6 δις δρχ. 
3)Ολοκλήρωση του 5ου αρδευτικού δικτύου µε 3,5 δις δρχ. που ήταν στα προενταγµένα 
της ΣΑΕΠ/3 και απεντάχθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων. 
 
ΙΙ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
1. Να ολοκληρωθεί και ο 2ος κλάδος της περιαστικής Σερρών 11 χλµ. µε 

προϋπολογισµό 8,5 δις δρχ. 
2. Κατασκευή του τµήµατος Μεσσοράχης – κόµβος Ν. Ζίχνη 4 χλµ. 

προϋπολογισµού 2 δις δρχ. 
3. Κατασκευή του τµήµατος Μεσολακιάς – Αµφίπολης µήκους 2,5 χλµ. Και 

προϋπολογισµού 3,5 δις δρχ. 
4. Παράκαµψη Λευκοθέας – Κρηνίδας 6 χλµ. Προϋπολογισµού 6 δις δρχ. και που 

αποτελεί τον κάθετο άξονα προς την Εγνατία Οδό 
5. Επισκευές του επαρχιακού οδικού δικτύου µε απαιτούµενες δαπάνες 450 εκ. 

δρχ. 
6. Κατασκευή της Εγνατίας οδού στα όρια του Ν. Σερρών που διασχίζει τον νοµό 

σε µήκος 10 χλµ. περίπου στη περιοχή Κερδυλίων  του ∆ήµου Αµφίπολης. Το 
έργο αυτό εκτελείται µε αργούς ρυθµούς. 

Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων θα συµβάλλουν στην µείωση της χρονικής 
διαδροµής στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση των προϊόντων, στην άµεση επικοινωνία 
µε τα Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επί πλέον δε θα συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση της βιοµηχανίας, του εµπορίου, στον τουρισµό και στην αγροτική ανάπτυξη, τοµείς 
που θα επηρεάσουν πραγµατικά την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας. 

Τελειώνοντας θέλω να πιστεύω ότι η κεντρική εξουσία θα αντιληφθεί ότι έργα που έχουν 
σχέση µε την Γεωργία, τα Αρδευτικά, Εγγειοβελτιωτικά, Μεταφορές χρειάζονται πολλά 
δισεκατοµµύρια πιστώσεων και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα χρηµατοδοτήσουν για να δει ο 
τόπος ανάπτυξη και προκοπή. 
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ΕΡΓΑ Β!ΚΠΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Y M Φ.ΧΡΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ ΣΤ.ΥΛ 12/99 

3 1 Π.Κ.Μ. Σύνδεση Σερρών µε Εγνατία οδό 5 υποέργα 2.860 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Π.Κ.Μ. Κατασκευή γέφυρας και προσβάσεων του π. Αγγίτη 
στην Ε.Ο  Νο 59 823 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Π.Κ.Μ. Κατασκευή ανισόπεδης διαβάσης σιδηρ.Γραµµής και 
προσβάσεων στην θέση ∆ήµητρα του ποταµού Αγγίτη 800 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτηριστικών και βατότητας 
α) Λιθοτόπου -Κερκίνης (17χλµ.) β) Οδηγήτριας-
Ροδόπολης (3χλµ.)  373 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
 Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του 
οδικού άξονα Νιγρίτας -Αµφίπολης στο τµήµα 
Ευκαρπίας γέφυρα Στρυµόνα  Αµφίπολης (12χλµ.) 309 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Νιγρίτας -Λαγκαδίου όρια Ν.Θεσ/νίκης στο τµήµα 
Θερµών όρια Ν. Θεσ/νίκης (12χλµ.) 429 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Στρυµονικού -Ηράκλειας στο τµήµα Στρυµονικού -
Χειµάρρου ( 8χλµ.) 275 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Ανθής - Φλαµπούρου Πατρικίου Σιτοχωρίου ( 
17χλµ.) 288 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα ∆ηµητρητσίου -Κάτω Καµήλας -Ανω Καµήλας 
Μητρουσίου Σερρών στα τµήµατα α) ∆ηµητρητσίου 
Κουµαριάς (4χλµ.) β) Κ.Καµήλας  Ανω Καµήλας ( 3χλµ.) 
γ)  Ανω Μητρουσίου Σερρών ( 4χλµ.)  161 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα  Ε.Ο. Θεσ/νίκης Σερρών Αναγέννησης 
Σκοτούσσας Παλαιοκάστρου στα τµήµατα α) Ε.Ο. 
Σερρών Θεσ/νίκης Αναγέννησης ( 6χλµ. )  β) 
Σκοτούσσας Παλαιοκάστρου ( 4χλµ. )  105 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Σερρών -Νιγρίτας στο τµήµα Πεπονιάς Ανθής ( 
6χλµ. )  180 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα  Σιδηροκάστρου-Αχλαδοχωρίου  στο τµήµα 
Καπνοφύτου -Αχλαδοχωρίου ( 6χλµ.) 171 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Σερρών -Λαϊλιά στο τµήµα Χρυσοπηγής Ορεινής 
και τις οδούς προσπέλασης προς Ξηρότοπο και Ορεινή 
(11χλµ.) 318 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Σερρών - Βροντούς στο τµήµα Χ.Θ. 3+000 εως 
Χ.Θ. 14+000 µετά την παράκαµψη προς Ελαιώνα  354 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Χρυσού -Ν.Σκοπού -Σκουτάρεως στο τµήµα 
Χρυσού -Βαλτοτοπίου (10χλµ.)  89 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Γαζώρου -Θολού -Ν.Πέτρας -∆ραβίσκου στα 
τµήµατα α) Γαζώρου Θολού Ν.Πέτρας (7χλµ.) β) 
Ν.Πέτρας -∆ραβίσκου ( 7χλµ.) 547 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Νιγρίτας -Στρυµονικού στο τµήµα ∆ηµητρητσίου 
Νιγρίτας (Τοπογραφική Μελέτη ) 505 Ολοκληρώθηκε 

3 1 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 
Βελτίωση γεωµετρικών χαρακτ.και βατότητας του οδικού 
άξονα Σ.Σ.Αγγίστας - Ν. Μπάφρα - Ορια Ν. Καβάλας 
στο τµήµα Ηλιοκώµη - Κορµίστας (5,5χλµ.) 712 Ολοκληρώθηκε 

3 2 Π.Κ.Μ. Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Σερρών 8.442 Ολοκληρώθηκε 
3 2 Π.Κ.Μ. Παράλληλα έργα Νοσοκοµείου Σερρών ( Υδρευση 560 Ολοκληρώθηκε 
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Αποχέτευση ) 

3 2 Π.Κ.Μ. Κατασκευή κρατικού βρεφονηπιακού σταθµού Σερρών 100 Ολοκληρώθηκε 
3 3 Π.Κ.Μ. Υδρευση Ν. Ζίχνης 121 Ολοκληρώθηκε 
3 3 Π.Κ.Μ. Υδρευση πόλης Σερρών 197 Ολοκληρώθηκε 

3 3 
Π.Κ.Μ. Σταθµός συντήρησης και αποχιονισµού της Ε.Ο 

Θεσ/νίκης Σερρών 113 Ολοκληρώθηκε 
3 3 Π.Κ.Μ. Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πόλης Σερρών  420 Ολοκληρώθηκε 

3 4 
Π.Κ.Μ. Συντήρηση και ανάδειξη αρχ.χώρων  Αρχαίας 

Αµφίπολης 200 Ολοκληρώθηκε 

3 4 
Π.Κ.Μ. Συντήρηση και ανάδειξη αρχ.χώρων χριστιανικής 

Αµφίπολης 169 Ολοκληρώθηκε 
3 4 Π.Κ.Μ. Βυζαντινά µεταβυζαντινά µνηµεία Σερρών  54 Ολοκληρώθηκε 
3 4 Π.Κ.Μ. Οθωµανικά Μνηµεία Σερρών  200 Ολοκληρώθηκε 

3 5 

Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Κατασκευή και ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός 
σπηλαίου Αλιστράτης  670 Ολοκληρώθηκε 

3 5 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Στερέωση Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου 254 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Αναστασιάς  39 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Γαζώρου  14 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Αγ. Παρασκευής  7 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Ν. Πέτρας 46 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Χρυσού 6 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Ν. Ζίχνης 88 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Μεσοκώµης  7 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Μυρκίνου  11 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Ανω Βροντούς  51 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Μεσοράχης Πόρου 59 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Ορεινής 56 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Συµπληρωµατική υδροδότηση αρδ. δικτύου Μανδρακίου 30 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Συµπληρωµατική υδροδότηση αρδ. δικτύου Μ.Σουλίου 32 Ολοκληρώθηκε 

4 1 
Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Συµπληρωµατική υδροδότηση αρδ. δικτύου ΟΕΒ Ν. 

Σερρών 108 Ολοκληρώθηκε 

4 1 
Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Συµπληρωµατική υδροδότηση αρδ. δικτύου ΟΤΑ Ν. 

Σερρών 59 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση αρδ. δικτύου Παλαιοκώµης 28 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Κορµίστας  4 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση αρδ. δικτύου Οδηγήτριας  8 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Υδροδεξαµενή Ξηροτόπου  25 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Ταµιευτηρας άρδευσης Χουµνικού 9 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Βελτίωση άρδευσης Καλοκάστρου  26 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδ. δικτύου Αγγίστρου 14 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Λιµνοδεξαµενή άρδευσης περιοχής Μακρυνίτσας  8 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου ∆.Σερρών 131 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου Ακριτοχωρίου  6 Ολοκληρώθηκε 
4 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Ολοκλήρωση αρδευτίκου δικτύου Ν. Σουλίου 114 Ολοκληρώθηκε 
5 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 2ο ΤΕΛ Σερρών 685 Ολοκληρώθηκε 
5 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Γυµνάσιο Λευκώνα 278 Ολοκληρώθηκε 
5 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ 1ο Λύκειο Σερρών 685 Ολοκληρώθηκε 
5 1 Ν.Α ΣΕΡΡΩΝ Μουσικό Γυµνάσιο Σερρών 669 Ολοκληρώθηκε 
6 3 Π.Κ.Μ. ΕΑΠΤΑ 5.000   

      ΣΥΝΟΛΟ 29.102   
    ΥΠΕΠΘ Συγκρότηµα  αµφιθεάτρων  ΤΕΙ  Σερρών 750 Ολοκληρώθηκε 
    ΥΠΕΠΘ Κτήριο βιβλιοθήκης ΤΕΙ  Σερρών 474,3 Ολοκληρώθηκε 
    ΥΠΕΠΘ Κτήριο σπουδαστικης λεσχης -α' φαση 650 Εκτελείται 
    ΥΠΕΧΩ∆Ε Εγγειοβελτιωτικά έργα Λιβαδειάς -Κερκίνης (Β΄φαση) 1.250.000 Εκτελείται 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Επέκταση διώρυγα 5Κ στη περιοχή Αχινού -

Μαυροθάλασσας  700.000 Εκτελείται 
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ΥΠΕΧΩ∆Ε Εγγειοβελτιωτικά έργα Λιβαδειάς -Κερκίνης (Γ΄φάση )   
(προενταξιακά Γ΄Κ.Π.Σ.) 610.000 

Υπό 
δηµοπράτηση 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Ενίσχυση ανατολικού αναχώµατος Λίµνης Κερκίνης 

(Β΄φάση ) 800.000   
    ΥΠΕΧΩ∆Ε Βελτίωση παροχετευτικότητας άνω ρού Στρυµόνα  800.000 Εκτελείται 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Καθαρισµός υφιστάµενης κοίτης & ενίσχυση αναχ. 
χειµαρ.Εζοβίτη & Μαυροθάλασσας 61.600 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Αντιπληµµυρικές εργασίες στον Άγιο Ιωάννη Ν.Σερρών 
(περιοχή κοινότητας Ν.Σκοπού),στην περιοχή Κ. 
Ποροϊων   Ν. Σερρών ,Κοινότητας Αχινού -Ιβήρων & 
Μαυροθάλασσας και ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρων  
Κρουσοβίτη  Μπέλιτσα  83.500 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Ενίσχυση  ευπαθών αναχ. Π. Στρυµόνα & κατασκευή 
στην περιοχή της τ. Λιµνης Αχινού δεξ. από την χ.θ. 
47+000 έως χ.θ. 49+000 & αριστ. από την χ.θ. 45+000 
έως χ.θ. 49+000 85.988 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Καθαρισµός κοίτης & ενίσχυση αναχωµάτων άνω ρού 
ποταµού Στρυµόνα  700.000 Εκτελείται 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Αντιπληµµυρικά έργα στο ανατολικό ανάχωµα Λίµνης 

Κερκίνης  800.000 Εκτελείται 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Συντήρηση - βελτίωση - σήµανση της Ε.Ο 12 Σερρών -

Θεσ/νίκης 160.000 Ολοκληρώθηκε 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Συντήρηση - βελτίωση - σήµανση  της  Ε.Ο  12 Σερρών 

-∆ράµας 120.000 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Συντήρηση - βελτίωση - σήµανση  της Επ. Οδού Ορ. 
Κιλκίς - Γέφυρα Στρυµόνα 154.000 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Κατασκευή γέφυρας Στρυµόνα µετά παρακαµπτηρίων 
επί της Επ.Οδού Σερρών - Νιγρίτας (θέση  Πεπονιά )  575.000 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Συντήρηση γέφυρας Στρυµόνα µετά παρακαµπτηρίων  
επί της Επ. Οδού Σερρών - Νιγρίτας (θέση Πεπονιά ) 200.000 Ολοκληρώθηκε 

    

ΥΠΕΧΩ∆Ε Καθαίρεση και ανακατασκευή γέφυρας Καλκάνη 
χειµάρου Κρουσοβίτη Σιδ/στρου Σερρών 208.000 Ολοκληρώθηκε 

    ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αποπεράτωση αρδ.έργου Σκουτάρεως Ν. Σερρών  4.784 Εκτελείται 
    ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Βελτίωση άρδευσης Ν. Κερδυλλίων  Ν. Σερρών  3.596,50 Εκτελείται 

    
ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αποπεράτωση  υδροδότησης 5ου δικτύου Σερρών από 

Στρυµόνα 800 Εκτελείται 

    

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οριστική µελέτη προσαγωγού και κυρίων διωρύγων 2ου 
δικτύου Σερρών 400 Εκπονείται 

    ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μελέτη κατασκευής ταµιευτήρα Κρουσοβίτη Ν. Σερρών 255 Εκπονείται 
    ΥΠΕΧΩ∆Ε Οδικός άξονας Λευκώνα Προµαχώνα 6.050 Ολοκληρώθηκε 

    
ΥΠΕΧΩ∆Ε Οδικός άξονας Σερρών - Ν.Ζίχνης - Κορµίστας προς 

Καβαλα 5.000 Ολοκληρώθηκε 
    ΥΠΕΧΩ∆Ε Οδικός άξονας Ν. Ζίχνη - Αµφίπολης  2.500 Εκτελείται 
    ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ρόµος Ασπροβάλτας - Κερδύλλια  280 Εκτελείται 
      ΣΥΝΟΛΟ 7.333.627,8   

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10                                  ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΑ (ΣΑΕΠ/3) 
  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

Σε χιλ δρχ.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

1 Συµπληρωµατικές εργασίες αρδευτικού δικτύου Σκουτάρεως  1.500.000
2 Ανακατασκευή και βελτίωση 5ΟΥ αρδευτικού δικτύου Ν. Σερρών  3.500.000
3 Προστασία καλλιεργούµενων εκτάσεων στη χαµηλή περιοχή τέως λίµνης 

Αχινού από τον ποταµό Στρυµόνα  
437.000

4 Προστασία αρδευτικών δικτύων Στρυµονικού – ∆ηµητριτσίου ,Νιγρίτας –
Φλάµπουοου και 5ου αρδευτικού δικτύου Σερρών  

410.000

5 Συµπληρωµατικές εργασίες στα φράγµατα Λιθοτόπου –Συµβολής 
Ανακαίνιση εκσυγχρονισµός υδροληψιών (Υ1-Υ2- Υ3 ) ποταµού Στρυµόνα 

110.000

6 Καθαρισµός υφιστάµενης κοίτης και βελτίωση παροχετευτικότητας 110.000
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χειµάρρου Κοπατσινού Ν. Σερρών. 
7 Καθαρισµός χειµάρρου Κρουσοβίτη (περιοχή Κοίµησης Χορτερού ) Ν. 

Σερρών.  
40.000

8 Καθαρισµός κοίτης και βελτίωση παροχετευτικότητας τάφρου Στρυµόνα 
χειµάρρου Νιγρίτας . 

28.000

9 Άρση Προσχώσεων (νησίδων ) στον κάτω ρού του ποταµού Στρυµόνα 
περιοχής τ. λίµνης Αχινού . 

250.000

1
0 

Ενίσχυση ανατολικού αναχώµατος Λ. Κερκίνης (Γ΄ φάση ) 900.000

  
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

1 Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πόλης Σερρών  1.000.000
2 Κατασκευή ύδρευσης και αποχέτευσης οικισµού Λευκώνα ( Α΄ φάση )  450.000
3 Προστασία οικισµού Κερκίνης από το χείµαρρο Κερκινίτη  80.000
  
 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

1 Κατασκευή Α/∆ Σ.Γ. ∆ήµητρας και προσβάσεων  1.000.000
2 Λευκώνας –Προµαχώνας (ΕΓΝΑΤΙΑ ) 10.000.000
3 Βελτίωση οδικού άξονα Αναγέννηση –Ν. Τυρολόη – Σκοτούσσα –Γεφυρούδι 

–Παλαιόκαστρο  Ν. Σερρών  
500.000

4 Ολοκλήρωση εργασιών στον οδικό άξονα Μεσοράχης – Αµφίπολης  1.500.000
5 Νέα γέφυρα στον κάτω ρου του ποταµού Στρυµόνα  70.000
  
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

1 Επισκευή Παλαιάς Μονής Τιµίου Προδρόµου  250.000
2 Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Αµφίπολης (2 υποέργα ) 

Α) Στέγαστρο αρχαίου Γυµνασίου Αµφιπόλεως  
Β) Συντήρηση –αναστήλωση –ανάδειξη βόρειου τείχους αρχαίας Αµφίπολης 
και αρχαίας ξύλινης γέφυρας Στρυµόνα  

250.000

3 Ανάπλαση –ανάδειξη Μπεζεστενιού Σερρών (2 υποέργα ) 
Α) Συντήρηση –ανάπλαση εσωτερικού χώρου  
Β) Ανέγερση βοηθητικών χώρων Αρχ/κού Μουσείου Μπεζεστενιού Σερρών .  

200.000

4 Βυζαντινή Οχύρωση Σερρών   100.000
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.685.000
 +ΣΑΝΑ /3 11.100.000
  33.785.000

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Σειρά 
Προτ/ 
Μέτρ 

 Τίτλος Μέτρου - Υποµέτρου - Έργου Προϋπολ.σε 
€ 

Παρατηρ
ήσεις 

  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ    
1 Γέφυρα Αµµουδιάς 1.547.000 

2 Βελτίωση οδικού άξονα Σερρών – Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου 1.174.000 

3 Βελτίωση οδικού άξονα Νέας Πέτρας–∆ραβήσκου και κατασκευή 
γέφυρας Αγγίτη 

2.465.200 

4 Βελτίωση Γ.Χ. και βατότητας Ο.Α. Σερρών–Νεοχωρίου–Παραλιµνίου– 
Πεθελινού –Μαυροθάλασσας & χωροθέτηση γέφυρας Στρυµόνα 

4.314.000 

5 Βελτίωση οδικού άξονα  Ο.Α.Σ.Σ. Αγγίστας–Μυρίνης–Ροδολίβους 2.567.900 

6 Βελτίωση Ο.Α.  Ζευγολατιού–Λιθοτόπου–Ηράκλειας–Καµαρωτού 3.914.900 

7 Βελτίωση οδικού άξονα Προβατά–Μονοκκλησιάς–Κάτω & Άνω 
Μητρουσίου, Κατασκευή δύο γεφυρών και των προσβάσεών τους 

2.245.100 

8 Κατασκευή δύο γεφυρών και βελτίωση οδικού άξονα Σιδηροκάστρου–
Φαιάς Πέτρας 

2.148.300 

9 Βελτίωση  Ο.Α. Νιγρίτας–Τερπνής-Αµπέλων–Στρυµονικού 2.347.800 

10 Βελτίωση Γεωµετρικών Χαρακτηριστικών  και βατότητας Ο.Α. 
Λευκότοπου- Μαυροθάλασσας–Ευκαρπίας 

1.760.900 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.485.100 
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  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η     
1 Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Ενιαίου Λυκείου Νιγρίτας 695.500 

2 Κατασκευή Νηπιαγωγείου Νέου Σκοπού 352.200 

3 Επέκταση ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδολίβους 586.900 

4 Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών. 1.760.000 

5 Κατασκευή δύο Νηπιαγωγείων στις οδούς Σαγγαρίου & Παγγαίου στο 
∆. Σερρών. 

719.000 

6 Τ.Ε.Ε.   Σιδηροκάστρου 2.500.000 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.613.600 

  ΠΡΟΝΟΙΑ   

1 Εκσυγχρονισµός και ανακαίνιση του οικοτροφείου Σιδηροκάστρου 293.500 

2 Κατασκευή 3ου ∆.Π.Σ. Σερρών (περιοχή 40 µαρτύρων). 440.000 

3 Πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο κωφαλάλων Ράµνας Βυρώνειας 293.500 

4 Κατασκευή 5ου ∆.Π.Σ. Σερρών (περιοχή Αγ. Αθανασίου). 440.000 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.467.000 

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   

1 Ανάπτυξη φαραγγιού Αγγίτη 1.500.000 Τροποπ
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

1 ∆ιευθέτηση χειµάρρων Ευκαρπίας και αντιπληµµυρική προστασία 
ευρύτερης περιοχής Ν. Σερρών 

580000  
Νέο 

2 ∆ιευθέτηση χειµάρρων Σησαµιάς - Βέργης και Νικόκλειας Ν. Σερρών 500000 Νέο 
3 ∆ιευθέτηση χειµάρρων Καµενικίων και Αγίας Βαρβάρας Ν. Σερρών 1000000 Νέο 
4 ∆ιευθέτηση χειµάρρων Ανατολ. Και ∆υτικού Γαζώρου-Θολού για την 

αντιπληµµυρική προστασία του 5ου αρδ. δικτύου πεδιάδος Ν. Σερρών 
570000 Νέο 

5 ∆ιευθέτηση χειµάρρων Καστρίου και συγκροτήµατος Ανατολικού  και 
∆υτικού  Χριστός Ν. Σερρών 

465.000 Νέο 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.115.000 

  ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ   

  Αναδασµοί   

1 Αναδασµός αγροκτήµατος Νιγρίτας 542.900 

2 Αναδασµός αγροκτήµατος Πρώτης και παράλληλα έργα 654.438,74 

3 Αναδασµός αγροκτήµατος Αηδονοχωρίου 230.080,70 

4 Αναδασµός αγροκτήµατος Πεπονιάς. 75.128,40 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.502.547,84 

  Αγροτικός Εξηλεκτρισµός   

1 Εξηλεκτρισµός αγροκτηνοτροφικών εκµ/σεων Ν. Σερρών 880.400 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 880.400 

  Αγροτική Οδοποιία   

1 Αγροτική οδοποιία αγροκτήµατος Ν.Σερρών:α) Μαυροθάλασσας προς 
ΣΕΡΚΟ (150.000 €) β) Ηράκλειας - Σαρακατσαναίϊκα - Ν. τυρολόης 
(150.000 €) γ) Συµβολής προς Τενάγη Φιλίππων (150.000 €) 

450.000 

Νέο 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 450.000 

  Αλιευτικά καταφύγια   

1 Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος & εκσυγχρονισµός αλιευτικού 
καταφυγίου εκβολών Στρυµόνα. 

563.500 

    563.500 

  Κτηνοτροφικά Πάρκα   

  Κτηνοτροφικό Πάρκο ∆ήµου Σερρών 600.000 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
  Ολοκληρωµένα Προγράµµατα    
  Ασφαλτόστρωση οδού Ν.Μπάφρας - Φαράγγι Αγγίτη 600.000 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600.000 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.777.148 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ 12  
ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ/3 &ΣΑΕΠ/3 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΣΚ) € 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

Αρδευτικό δίκτυο Σκουτάρεως Ν. Σερρών (ΣΑΕΠ /3) 
 
Αγροτικός Εξηλεκτρισµός Ν.Α. Σερρών 2001-2006 
 
Εκούσιος Αναδασµός αγροκτήµατος Νιγρίτας Ν. 
Σερρών  
 
Εκούσιος αναδασµός ∆.∆. Αηδονοχωρίου ∆ήµου 
Τραγίλου Ν. Σερρών 
 
Εκούσιος αναδασµός αγροκτήµατος ∆.∆. Πρώτης 
∆ήµου Πρώτης Ν. Σερρών 
 
Ακούσιος αναδασµός αγροκτήµατος ∆.∆. Πεπονιάς 
∆ήµου Σκουτάρεως Ν. Σερρών 
 
Βελτίωση βατότητας αντιπυρικής οδού Καπνόφυτο–
Λαιλιάς  (ΣΑΕΠ/3) 
 
Βελτίωση υποδοµής και ∆ιαπίστευση του Κτηνιατρικού 
Εργαστηρίου Σερρών (ΣΑΕΠ/3) 

Αγροτική 
Ανάπτυξη  
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 
 
Αγροτική 
Ανάπτυξη 

7.747.615,55

880.400,00

310.000,00

230.000,00

460.000,00

75.000,00

284.484,45

586.860,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  10.574.360,00
9 
 
 
10 

Επέκταση Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδολίβους  
 
Κατασκευή νηπιαγωγείου Νέου Σκοπού  

Εκπαίδευση 
 
Εκπαίδευση 

586.940,57

352.165,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 939.105,57
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 
15 
 
16 

Βελτίωση Ο.Α. Αναγέννηση –Ν. Τυρολόης –Σκοτούσας 
–Γεφυρουδίου –Παλαιόκαστρου Ν. Σερρών (ΣΑΕΠ/3) 
 
Ολοκλήρωση εργασιών στον Ο.Α. Μεσορράχης –
Αµφίπολης (ΣΑΕΠ/3) 
 
Κατασκευή Α/∆ Σ.Γ. ∆ήµητρας και προσβάσεων 
(ΣΑΕΠ/3) 
 
Γέφυρα Αµµουδιάς  
 
Βελτίωση Ο.Α. Ν. Πέτρας –∆ραβίσκου και κατασκευή 
γέφυρας Αγγίτη  
Βελτίωση Ο,Α. Σερρών – Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου 
(ΣΑΕΠ/3) 

Μεταφορές  
 
 
 
Μεταφορές 
 
 
Μεταφορές 
 
 
Μεταφορές 
 
Μεταφορές 
 
Μεταφορές 

1.302.605,43

3.905.637,28

2.690.865,95

574.000,00

2.465.200,00

1.190.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  12.101.308,66
17 Βελτίωση ∆ικτύου Ύδρευσης πόλης Σερρών (ΣΑΕΠ/3) Περιβάλλον 2.656.242,86
18 Ύδρευση –αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού Λευκώνα –

Α΄ φάση (ΣΑΕΠ/3) 
Περιβάλλον 1.320.616,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.976.859,14
19 Στερέωση-αποκατάσταση Κεντρικής Βόρειας πτέρυγας 

Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου (ΣΑΕΠ/3) 
Πολιτισµός 1.142.186,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.142.186,35.
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  28.733.819,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 41.777.148
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 14.235.563.181
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ΤΟΜΕΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2000 – 2006 

 
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

1.1. Εισαγωγή 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, εντάσσεται στο 
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις του στόχου 1 στην 
Ελλάδα, και εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001.   
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 1.458,9 εκατ. €, ενώ οι πηγές 
χρηµατοδότησης είναι τρεις: α) ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων – ΕΓΤΠΕ-Π ) µε συνολικούς διατιθέµενους πόρους 903,4 
εκατ. €, β) Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη, µε συνολικούς πόρους 306,6 εκατ. €, και γ) Ιδιωτική 
Συµµετοχή, µε συνολικούς πόρους 249 εκατ. €. 
 
 
 
 
 
Κατά την 1η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
2000 – 2006 ενέκρινε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού (ΣΠ) στις 18 Ιουνίου 2001.  Η ίδια 
Επιτροπή ενέκρινε και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων ανά Μέτρο, τα οποία 
οριστικοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεµβρίου 2001 από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. 
Η έγκριση του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και 
επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σηµατοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας ένταξης πράξεων στο Πρόγραµµα. 
Ως ηµεροµηνία ενεργοποίησης του Προγράµµατος θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στις 27 Ιουλίου 2001, ενώ η 1η ένταξη πράξης στο 
Πρόγραµµα λαµβάνει χώρα στις 12 Οκτωβρίου 2001. 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2000 - 2006 
Συνολικό Κόστος 1.458,9 εκατ. €

∆ηµόσια ∆απάνη 1.209,9 εκατ. €
Ιδιωτική Συµµετοχή 249,0 εκατ. €
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1.2. Στόχοι – επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος εξειδικεύονται σε έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ): 
ΑΠ1: «Ανάδειξη του µητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της 

καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας». Εστιάζεται στη δηµιουργία και την 
υποστήριξη των δοµών για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο 
προώθησης της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας (401,2 Meuro). 

ΑΠ2: «Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αειφόρο 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών και στην προστασία του όρους 
Άθως. (127,9 Meuro). 

ΑΠ3: «Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία». 
Εστιάζεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης των αστικών και αγροτικών 
πληθυσµών της Κεντρικής Μακεδονίας, µε βελτίωση δικτύων µεταφορών, κοινωνικών 
υποδοµών και υποδοµών υγείας - πρόνοιας, εκσυγχρονισµό αστικών κέντρων, ανάδειξη 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, στήριξη υφιστάµενων και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων 
(520,7 Meuro). 

ΑΠ4: «Αγροτική ανάπτυξη». Εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας, στη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου, στη διατήρηση και 
βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου (239,8 Meuro). 

ΑΠ5: «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες». 
Εστιάζεται στην εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και στη διοχέτευση εκπαιδευµένου 
δυναµικού στην αγορά εργασίας για τη µείωση των ποσοστών ανεργίας, µε ανάπτυξη 
κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανθρώπινων πόρων και τοπικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης (75,7 Meuro). 

ΑΠ6: «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και µειονεκτικών / προβληµατικών 
περιοχών». Εστιάζεται στη µείωση της αποµόνωσης του ορεινού χώρου και των ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων αγροτικών 
περιοχών, την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών και τη 
δηµιουργία βιώσιµων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσµούς, µε ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις σε ορεινές και αποµονωµένες περιοχές (82,1 Meuro). 

 

2. ΤΟΜΕΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 71.6 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 76.0 MΕuro 
Σύνολο 147.6 MEuro 

 
Στον τοµέα της Μεταποίησης, στο Μέτρο ενίσχυσης επενδύσεων καινοτοµίας µέσω του Α.Ν. 
2601/98, έχουν ενταχθεί έως 31/12/2002 τριάντα πέντε (35) επενδυτικά σχέδια ύψους 8,6 
Μeuro, που αντιστοιχεί στο 58,6% των δεσµεύσεων. Στο Μέτρο ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας – καινοτοµίας των Μ.Μ.Ε µέσω του Καν 70/2001, ο Α’ κύκλος προκήρυξης 
ύψους 16,43 Μeuro (70% των δεσµεύσεων) ολοκληρώθηκε στις 17/1/2003. Υποβλήθηκαν 468 
επιχειρησιακά σχέδια προς τους Φορείς Στήριξης (29 Τράπεζες), στο σύνολο της Περιφέρειας. 
Οι Φορείς Στήριξης ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση στις 31/3/2003 και υπέβαλλαν τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης στον Τελικό ∆ικαιούχο (∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
ΠΚΜ).  
Στον τοµέα των υποδοµών Έρευνας και Ανάπτυξης, έχει ενταχθεί και συµβασιοποιηθεί το έργο 
του ΕΚΕΤΑ ύψους 7,19 Μeuro, που αντιστοιχεί στο 58,3% των δεσµεύσεων του Μέτρου. 
Τέλος, όσον αφορά στις δράσεις (α) δηµιουργίας Τεχνολογικών Πάρκων, Θερµοκοιτίδων 
επιχειρήσεων και Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε). περιφερειακής εµβέλειας 
και (β) ανάπτυξης της Βιοµηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας για την υποστήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας σε επιχειρήσεις, που στοχεύουν στην υλοποίηση 
καινοτόµων µορφών συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα αφενός, επιχειρηµατικών και 
ερευνητικών φορέων αφετέρου, αυτές βρίσκονται σε διαδικασία προγραµµατισµού µε το 
συναρµόδιο Υπουργείο. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 

Στο Μέτρο της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τοµέα, µέσω του Καν 
70/2001, ολοκληρώθηκε στις 17/1/2003 ο Α’ κύκλος προκήρυξης ύψους 13,35 Μeuro (70% των 
δεσµεύσεων). Υποβλήθηκαν 38 επιχειρησιακά σχέδια προς τους Φορείς Στήριξης (29 
Τράπεζες), στο σύνολο της Περιφέρειας. Οι Φορείς Στήριξης ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση στις 
31/3/2003 και υπέβαλλαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στον Τελικό ∆ικαιούχο (∆ιεύθυνση 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΠΚΜ).  
Στο Μέτρο ποιοτικού εκσυγχρονισµού ξενοδοχείων και κάµπινγκς Γ΄ τάξης και άνω µέσω του 
Α.Ν 2601/98, έχουν ενταχθεί έως 31/12/2002 είκοσι οκτώ (28) επενδυτικά σχέδια ύψους 5,07 
Μeuro (86 % των δεσµεύσεων).  
Τέλος, όσον αφορά στην αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής (δηµόσια δαπάνη), έχει 
προκηρυχθεί προϋπολογισµός συνολικού ύψους 12,43 Μeuro (65,5% των δεσµεύσεων).  
Προϋπολογισµός ύψους 1,32 Μeuro αφορά στην εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας. Έχει εκπονηθεί και παραληφθεί το marketing plan και 
αναµένεται η άµεση υλοποίηση των προβλεποµένων δράσεων. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 
 
 
 
 
Σε ότι αφορά τα έργα µεταφορών περιφερειακής σηµασίας, από το σύνολο 187,66 Μeuro έχουν 
ενταχθεί 142,17 Μeuro (76% της δέσµευσης).  Οι αντίστοιχες νοµικές δεσµεύσεις κινούνται σε 
ύψος 62,42 Μeuro (33% της δέσµευσης).  
Σχετικά µε τα νοµαρχιακά έργα, σε σύνολο προγραµµατικής δέσµευσης 100,17 Μeuro, οι 
εντάξεις ανέρχονται σε 36,27 Μeuro (36% της δέσµευσης).  Τα αντίστοιχα ποσά και ποσοστά 
για τις νοµικές δεσµεύσεις είναι 16.59 Μeuro (17%).   
Όσον αφορά στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, σε διαδικασία προγραµµατισµού βρίσκονται η σύνδεση του 
6ου προβλήτα µε τον εµπορευµατικό σταθµό ΟΣΕ και η νέα ηλεκτροκίνητη γραµµή 
Πολύκαστρο-Ειδοµένη, συνολικού προϋπολογισµού 86,57 Μeuro.  
Το έργο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. που εντάχθηκε στο ΠΕΠ µε προϋπολογισµό 82,6 Μeuro και 
αφορά στους κόµβους της Ανατολικής Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης υλοποιείται µε 
ικανοποιητικούς ρυθµούς.  
Τα έργα του ΟΛΘ Α.Ε., βρίσκονται σε διαδικασία προγραµµατισµού. Το σχετικό Μέτρο του ΠΕΠ 
είναι πλήρως ενεργοποιηµένο.  
Τέλος, για τα έργα του ΟΣΕ σε σύνολο 3 προγραµµατικών προτάσεων, έχουν ήδη εκδοθεί 2 
αποφάσεις ένταξης για έργα συνολικού προϋπολογισµού 4,5 Μeuro. 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 74.8 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή - 
Σύνολο 74.8 MEuro 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προτεραιότητες στις πολιτικές (εθνική και κοινοτική) στον τοµέα 
του περιβάλλοντος έχουν επιβάλει αυστηρά κριτήρια (σύµφωνα µε την ελληνική και την 
κοινοτική νοµοθεσία) και προϋποθέσεις για την επιλογή των έργων (όπως π.χ. µελέτες 
κόστους-οφέλους, γεωτεχνικές /υδρολογικές µελέτες, κα), που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το 
έργο των δυνητικών τελικών δικαιούχων.  
Παρ' όλα αυτά, το Μέτρο 2.1 εµφανίζει πολύ ικανοποιητικά µεγέθη (έχουν εγκριθεί 15 έργα, 
συνολικού προϋπολογισµού 34,25 Meuro, που αντιστοιχεί στο 71,2% των δεσµεύσεων του 
Μέτρου, ενώ και το Μέτρο 2.2 (δεσµεύσεις 9,39 Meuro) αναµένεται να καλυφθεί πλήρως, µετά 
την έκφραση σύµφωνης γνώµης από το Περιφερειακό Συµβούλιο (για αντιπληµµυρικά έργα, 
εκπόνηση Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και έργα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος σε 
περιοχές προστασίας της Περιφέρειας). 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
∆ηµόσια ∆απάνη 48.4 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 43.5 MEuro 
Σύνολο 91.9 MEuro 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
∆ηµόσια ∆απάνη 476.3 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 11.7 MEuro 
Σύνολο 488.0 MEuro 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 83.1 MΕuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή - 
Σύνολο 83.1 MΕuro 

Έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα 16 έργα µε συνολικό προϋπολογισµό 34,3 Meuro, που αντιστοιχεί 
στο 44,9% των συνολικών δεσµεύσεων στον τοµέα της Εκπαίδευσης. Σε προγραµµατισµό (και 
αναµενόµενο χρόνο υποβολής των µελετών και των Τ∆Ε έως τον Ιούνιο του 2003) είναι 20 
έργα.  
Οι κατηγορίες πράξεων που αφορούν την κατασκευή/ επέκταση/ βελτίωση κτιριακών υποδοµών 
των ΤΕΙ (συνολικού προϋπολογισµού 2,93 Meuro) και τις σχολικές βιβλιοθήκες/ εργαστήρια 
πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστηµών (συνολικού προϋπολογισµού 2,93 Meuro), 
βρίσκονται σε διαδικασία συντονισµού µε το ΥΠΕΠΘ. 
 

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 68.4 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 3.8 MEuro 
Σύνολο 72.2 MEuro 

Έχει ενεργοποιηθεί συνολικά το 76,6% του Μέτρου που αφορά σε υποδοµές υγείας και 
πρόνοιας, ενώ έχουν ενταχθεί συνολικά 22 έργα προϋπολογισµού 36,3 Μeuro (58% των 
δεσµεύσεων), που αφορούν σε εξοπλιστικά προγράµµατα Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας 
(14 έργα), κτιριακές υποδοµές Νοσοκοµείων (7 έργα) και κτιριακές υποδοµές προνοιακού 
χαρακτήρα (1 έργο). Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης (Φεβρουάριος 2003) έχουν ήδη αρχίσει 
οι υποβολές των Τεχνικών ∆ελτίων τα οποία βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και έκδοσης 
Αποφάσεων Ένταξης. 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 85.1 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 8.8 MEuro 
Σύνολο 93.9 MEuro 

Στον τοµέα του Πολιτισµού έχουν ενταχθεί συνολικά 21 έργα, που αντιστοιχούν σε 
προϋπολογισµό 14,76 Μeuro (62,9% των δεσµεύσεων) και αφορούν στην ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτά τα 17 εκτελούνται 
από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, ενώ τα 4 εκτελούνται από 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α. και Εκκλησιαστικούς φορείς. Στο πλαίσιο της 2ης 
Πρόσκλησης (Απρίλιος 2003) έχουν ήδη αρχίσει οι υποβολές των Τεχνικών ∆ελτίων τα οποία 
βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. 
Σχετικά µε τις παρεµβάσεις στο Άγιο Όρος, αυτές διακρίνονται σε δράσεις βελτίωσης της 
δυνατότητας πρόσβασης στο Όρος, όπου είναι ενταγµένα 2 έργα συνολικού προϋπολογισµού 
16,65 Μeuro και σε δράσεις διάσωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης χώρων και µνηµείων. 
Σχετικά µε την κατηγορία αυτή, είναι ενταγµένα στο ΠΕΠ 25 έργα τα οποία υλοποιούνται σε 19 
από τις Ιερές Μονές και την Ιερά Κοινότητα, καθώς και 1 έργο συντήρησης των κειµηλίων του 
Αγίου Όρους, το οποίο υλοποιείται από τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός των ενταγµένων έργων στην κατηγορία 
αυτή ανέρχεται σε 36,22 Μeuro. Το σύνολο των ενταγµένων έργων που αφορούν σε 
παρεµβάσεις στο Άγιο Όρος αντιπροσωπεύει το 75,1% των δεσµεύσεων στο αντίστοιχο Μέτρο. 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 92.0 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 5.9 MEuro 
Σύνολο 97.9 MEuro 

Οι δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας ενεργοποιήθηκαν αµέσως µετά την ολοκλήρωση του 
θεσµικού πλαισίου και προκηρύχθηκε ο Α’ κύκλος των δράσεων τον Οκτώβριο του 2001. Η 
δεύτερη προκήρυξη είναι υπό αξιολόγηση ενώ τον επόµενο µήνα θα δηµοσιοποιηθεί η 
τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Έχουν ενταχθεί συνολικά 128 έργα, συνολικού 
προϋπολογισµού 26,01 Meuro (75,12% των δεσµεύσεων) ενώ συµβασιοποιήθηκαν και 
υλοποιούνται έργα ύψους 15,67 Meuro (60,25% των ενταγµένων). Στον τοµέα της ανάπτυξης 
ανθρώπινων πόρων, προκηρύχθηκε το πρώτο έργο, προϋπολογισµού 6,4 Meuro, µε ανοιχτό 
διεθνή διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχων (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης). 
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Κατατέθηκαν στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της ΠΚΜ συνολικά 636 προτάσεις στα 
5 θεµατικά πεδία. Οι εργασίες των γνωµοδοτικών επιτροπών έχουν χρονικό ορίζοντα την 20η 
Απριλίου 2003, ενώ εκτιµάται ότι έως το τέλος Μαΐου 2003 θα έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις µε 
τους αναδόχους, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραµµάτων το Σεπτέµβριο του 2003. 
Τέλος, η δράση των Τοπικών Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση (συνολικές δεσµεύσεις 
δηµόσιας δαπάνης 17,61 Meuro) προκηρύχθηκε εξ’ ολοκλήρου στις 29/09/2002, µε τελική 
καταληκτική ηµεροµηνία την 14η Φεβρουαρίου 2003. Κατατέθηκαν 23 προτάσεις συνολικού 
προϋπολογισµού 61,9 Meuro από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’ και Β’ βαθµού). Έχει ξεκινήσει η 
αξιολόγηση των προτάσεων και αναµένεται η ολοκλήρωσή της σε περίπου δύο µήνες. 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 198.7 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 99.3 MEuro 
Σύνολο 298.0 MEuro 

Στις επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, εντάχθηκαν 546 δικαιούχοι 
σε 2 κύκλους προκηρύξεων το 2002, µε συνολικό προϋπολογισµό (συµβασιοποιηµένο) 19,31 
Meuro, ενώ προβλέπονται 2 νέοι κύκλοι προκηρύξεων µέσα στο 2003.  
Στο Μέτρο των εγγειοβελτιωτικών έργων, έχουν ενταχθεί και συµβασιοποιηθεί έργα ύψους 
14,87 Meuro (που αντιστοιχεί στο 40,66% των δεσµεύσεων).  
Για τις µετεγκαταστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων, έχει εκδοθεί η απόφαση της 
γνωµοδοτικής επιτροπής που επιλέγει τις επενδύσεις που θα χρηµατοδοτηθούν και η οποία 
περιλαµβάνει επενδύσεις ύψους 10 Meuro δηµόσιας δαπάνης. Μέσα στο Μάιο υπογράφονται οι 
εγκριτικές αποφάσεις για το 40% των επενδυτών (συµβασιοποιείται) και µέσα στον Αύγουστο 
για το υπόλοιπο 60% των επενδυτών.  
Όσον αφορά στα δασικά δηµόσια έργα, εντάχθηκαν έργα ύψους 5,85 Meuro, ενώ έχουν 
συµβασιοποιηθεί έργα ύψους 0,6 Meuro, µε πρόβλεψη µέσα στο Α’ εξάµηνο του 2003 να 
συµβασιοποιηθούν επιπλέον έργα ύψους 2,65 Meuro. Πρόκειται για έργα µε εξαιρετικά µικρό 
χρόνο υλοποίησης.  
Επιπλέον, έχουν ενταχθεί έργα αναδασµών ύψους 1,52 Meuroµ καθώς και 7 έργα αγροτικού 
εξηλεκτρισµού ύψους 3,3 Meuro, τα οποία υλοποιούνται χωρίς προβλήµατα. 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
∆ηµόσια ∆απάνη   55,4 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή   11,3 MEuro 
Σύνολο  66,7 MEuro 

Σκοπός των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης είναι η αναζωογόνηση αστικών 
περιοχών «σύνθετης προβληµατικότητας» και η εξασφάλιση όρων «βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης», µέσα από τον σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης 
αστικών περιοχών οι οποίες συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά αστικής, περιβαλλοντικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής παρακµής. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπλαση οικισµών, 
ενίσχυση των δικτύων δηµόσιας µεταφοράς και επικοινωνιών, ένταξη ατόµων που πλήττονται 
από τον αποκλεισµό, ανάληψη οικονοµικών δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε απασχόληση, 
ανάπτυξη του δυναµικού των τεχνολογιών για την ΚτΠ και βελτίωση των διοικητικών 
υπηρεσιών. 
Η χρηµατοδότηση των ενεργειών επιτυγχάνεται µέσα από τα Ολοκληρωµένα Επιχειρησιακά 
Σχέδια, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
2000-2006 µε την γραπτή διαδικασία, για επιλεγµένες περιοχές παρέµβασης, τα οποία είναι:  
1. Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τοπικής Ανάπτυξης ΒΑ τµήµατος Ιστορικού Κέντρου, ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης (9,9 Meuro) 
2. Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών Φοίνικα, ∆ήµος Καλαµαριάς (4,8 Meuro) 
3. Ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη της παραθαλάσσιας οικιστικής ζώνης Περαίας και Ν. 

Επιβατών, ∆ήµος Θερµαϊκού (4,8 Meuro) 
4. Ε.Σ. Ολοκληρωµένης Αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 

Ιωνίας, Σίνδου, Καλοχωρίου (5,6 Meuro) 
5. Βορειοδυτική Συνεργασία, Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης (14,2 Meuro) 
6. Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα αστικής ανάπτυξης περιοχής ιστορικού και εµπορικού κέντρου 

(5 Meuro) 
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7. Ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη περιοχής ποταµού Αράπιτσας, ∆ήµος Νάουσας (5,3 
Meuro) 

8. Ε.Σ. Ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, ∆ήµος Έδεσσας (5,9 Meuro) 
9. Ανάπλαση της περιοχής των Στενηµαχητών, ∆ήµος Κιλκίς (5,3 Meuro) 
10. Ε.Σ. για τη χωρική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής πολεοδοµικής 

ενότητας ΒΑΤΑΝ, ∆ήµος Κατερίνης (5,7 Meuro) 
Σε συνέχεια της κοινοποίησης της έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ο αρµόδιος ∆ήµος, ως  
Συντονιστής φορέας του Σχεδίου, υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης αναµορφωµένο 
Ε.Σ. στη βάση των τροποποιήσεων που προτάθηκαν από την ΕΥ∆.  Ακολουθεί η οριστική 
Απόφαση Έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και η υποβολή των επιµέρους Τ∆Ε σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

∆ηµόσια ∆απάνη 61,20 MEuro 
Ιδιωτική Συµµετοχή 20,86 MEuro 
Σύνολο 82,06 MEuro 

Στην ανάπτυξη της υπαίθρου που εστιάζεται στον ορεινό χώρο, τις εσωτερικές ζώνες και τις 
µειονεκτικές περιοχές βασικός στόχος είναι η µείωση της αποµόνωσης του ορεινού χώρου, η 
µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, η ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών 
πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών και η δηµιουργία βιώσιµων συνθηκών για τους τοπικούς 
πληθυσµούς. 
Η χρηµατοδότηση των δράσεων θα γίνει µέσα από τα ολοκληρωµένα προγράµµατα των 
επιλεγµένων περιοχών.  Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα Ολοκληρωµένα 
Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εφαρµόζονται στις παρακάτω 
περιοχές (οι 5 πρώτες περιοχές χρηµατοδοτούνται µέσω του ΠΕΠ ΚΜ και οι υπόλοιπες 3 µέσω 
του Ε.Π.  της Γεωργίας) : 
• Ορεινός όγκος Κερδυλλίων και Κρουσίων 
• Ορεινός όγκος Ανατολικού Βερµίου 
• Ορεινός όγκος Βόρα-Βεγορίτιδας 
• Ορεινός όγκος Χολοµώντα και Οµβριανού 
• Ορεινός όγκος ∆υτικού Παγγαίου 
• Ορεινός όγκος Πάικου  
• Ορεινός όγκος Πιερίων 
• Περιοχή λίµνης Κερκίνης 
Περιλαµβάνονται δράσεις που αφορούν δηµόσιες υποδοµές, οι οποίες προκηρύχθηκαν το 
Σεπτέµβριο του 2002 µε συνολικό προϋπολογισµό Προσκλήσεων 16,5 Meuro, καθώς και 
δράσεις ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Όσον αφορά τις τελευταίες, ο πρώτος κύκλος 
προσκλήσεων προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων έγινε το Μάρτιο του 2003, σε 10 δράσεις 
των ΟΠΑΑΧ, µε συνολικό προϋπολογισµό Προσκλήσεων 11,11 Meuro. 
 

3. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ   

Τα έργα που υλοποιούνται στο Νοµό Σερρών και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ, έχουν 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω της ΣΑΝΑ/3, της ΣΑΕΠ/3.  
Σε ότι αφορά τη ΣΑΝΑ/3, µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 35 έργα συνολικού 
προϋπολογισµού 41,8 εκ. € περίπου, από τα οποία τα 25 αφορούν έργα µεταφορών (στον 
Πίνακα 3.1 φαίνονται αναλυτικά τα ενταγµένα έργα στη ΣΑΝΑ/3).  
Στην ΣΑΕΠ/3 έχουν ενταχθεί 19 έργα που αφορούν το Νοµό Σερρών συνολικού 
προϋπολογισµού 28,75 εκ. €, στο σύνολό τους δηµόσια δαπάνη. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί 
και αρκετά έργα που αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας (και τους 7 Νοµούς) να φαίνονται 
στον Πίνακα 3.2.  
Τέλος, να σηµειώσουµε ότι χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής ένα µεγάλο έργο µε τίτλο 
«Επέκταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων 
∆ήµου Σερρών», προϋπολογισµού 11 εκ. €. 
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Πίνακας 3.1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΑΝΑ/3 
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Πίνακας 3.2 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΚ) Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (∆∆) 

1 Αρδευτικό δίκτυο Σκουτάρεως Ν. Σερρών ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.747.615,55 7.747.615,55

2 Αγροτικός Εξηλεκτρισµός Ν.Α. Σερρών 2001 - 2006 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 880.400,00 880.400,00

3 Εκούσιος αναδασµός αγροκτήµατος Νιγρίτας Ν. Σερρών ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 310.000,00 310.000,00

4 Εκούσιος αναδασµός αγροκτήµατος ∆.∆. Αηδονοχωρίου 
∆ήµου Τραγίλου Ν. Σερρών 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 230.000,00 230.000,00

5 Εκούσιος αναδασµός αγροκτήµατος ∆.∆. Πρώτης ∆ήµου 
Πρώτης Ν. Σερρών 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 460.000,00 460.000,00

6 Ακούσιος αναδασµός αγροκτήµατος ∆.∆. Πεπονιάς ∆ήµου 
Σκουτάρεως Ν. Σερρών 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 75.000,00 75.000,00

7 Βελτίωση βατότητας αντιπυρικής οδού "Καπνόφυτο-Λαϊλιάς" ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 284.484,45 284.484,45

8 Βελτίωση υποδοµής και ∆ιαπίστευση του Κτηνιατρικού 
Εργαστηρίου Σερρών 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 586.860,00 586.860,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   10.574.360,00 10.574.360,00
9 Επέκταση Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδολίβους ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 586.940,57 586.940,57

10 Κατασκευή νηπιαγωγείου Νέου Σκοπού ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 352.165,00 352.165,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   939.105,57 939.105,57

11 Βελτίωση Οδικού Άξονα Αναγέννησης - Ν.Τυρολόης - 
Σκοτούσας - Γεφυρουδίου - Παλαιόκαστρου Ν.Σερρών ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.302.605,43 1.302.605,43

12 Ολοκλήρωση εργασιών στον Οδικό Άξονα Μεσορράχης - 
Αµφίπολης ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.905.637,28 3.905.637,28

13 Κατασκευή Α/∆ Σ.Γ. ∆ήµητρας και προσβάσεων ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.690.865,95 2.690.865,95
14 Γέφυρα Αµµουδιάς ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 547.000,00 547.000,00

15 Βελτίωση Ο.Α. Ν. Πέτρας - ∆ραβίσκου και Κατασκευή 
γέφυρας Αγγίτη ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.465.200,00 2.465.200,00

16 Βελτίωση Οδικού άξονα Σερρών - Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.190.000,00 1.190.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   12.101.308,66 12.101.308,66

17 Βελτίωση ∆ικτύου Ύδρευσης πόλης Σερρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.656.242,86 2.656.242,86

18 Ύδρευση - αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού Λευκώνα - Α' 
φάση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.320.616,28 1.320.616,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   3.976.859,14 3.976.859,14

19 Στερέωση - αποκατάσταση Κεντρικής Βόρειας πτέρυγας Ι.Μ. 
Τιµίου Προδρόµου Σερρών ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.142.186,35 1.142.186,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   1.142.186,35 1.142.186,35
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ   28.733.819,72 28.733.819,72

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΚΜ 

1 
Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κύριας 
παραγωγικής κατεύθυνσεις φυτικής παραγωγής - Α΄ κύκλος 
προκήρυξης έτους 2002 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 32.800.000,00 16.400.000,00

2 

∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση για την εφαρµογή του 
Μέτρου 4.1:Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής του 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2001-2002. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 293.470,29 293.470,29

3 
Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κύριας 
παραγωγικής κατεύθυνσεις φυτικής παραγωγής - Β΄ κύκλος 
προκήρυξης έτους 2002 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6.600.000,00 3.300.000,00
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΚ) Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (∆∆) 

4 
Μετεγκατάσταση οχλουσών πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων 
και βελτίωση ή / και συµπλήρωση εγκατάστασεων 
επεξεργασίας αποβλήτων - Α΄περίοδος εφαρµογής 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 16.296.722,00 7.333.525,00

5 
Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κύριας 
παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής - Α' κύκλος 
προκήρυξης έτους 2003 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 15.000.000,00 7.500.000,00

6 
Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό 
υλοτόµησης, µεταποίησης και εµπορίας των δασοκοµικών 
προϊόντων στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.080.000,00 1.540.000,00

7 
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5.000.000,00 2.500.000,00

8 Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας στις περιοχές 
Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.200.000,00 900.000,00

9 
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη 
γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά αγροτικά προϊόντα 
στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 228.500,00 171.375,00

10 
Υπηρεσίες αντικατάστασης και διαχείρισης γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος 
προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.185.000,00 830.000,00

11 Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών στις 
περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 228.500,00 171.375,00

12 Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας - Α' περίοδος 
εφαρµογής 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.600.000,00 1.200.000,00

13 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6.330.000,00 3.165.000,00

14 Ενθάρρυνση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.260.000,00 1.130.000,00

15 
Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 
παρέµβασης  στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος 
προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 292.857,00 205.000,00

16 

∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για να 
παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών 
δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων 
στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.000.000,00 500.000,00

17 
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση 
της αγροτικής κληρονοµιάς στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - 
ιδιωτικά έργα - Α' Κύκλος προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.229.000,00 860.000,00

18 
Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενηµέρωσης 
στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - ιδιωτικά έργα - Α' κύκλος 
προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 45.000,00 45.000,00

19 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. - Α' κύκλος 
προκήρυξης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.500.000,00 1.250.000,00

20 128 έργα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 26.014.019,25 26.014.019,25

21 Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2002 - 2004 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 6.400.000,00 6.400.000,00

22 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτοµίας µέσω του Α.Ν. 2601 / 98 
- ΕΤΟΣ 2000 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 6.061.372,71 2.238.127,77

23 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτοµίας µέσω του Α.Ν. 2601 / 98 
- ΕΤΟΣ 2001 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 6.012.701,39 2.193.126,93

24 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτοµίας µέσω Αναπτυξιακού 
Νόµου 2601/98 - Έτους 2002 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 16.532.451,00 5.614.233,00

25 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - καινοτοµίας υφιστάµενων 
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στον τοµέα της 
µεταποίησης µέσω του Καν. 70/2001, Α' Προκήρυξη 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 35.537.290,00 13.148.800,00
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΚ) Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (∆∆) 

26 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - καινοτοµίας νέων (υπό 
ίδρυση) ΜΜΕ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στον τοµέα της 
µεταποίησης µέσω του Καν. 70/2001, Α' Προκήρυξη 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 8.884.324,00 3.287.200,00

27 Προκατασκευασµένες πλάκες σε ισόπεδες διαβάσεις 
σιδηροδροµικών γραµµών στην ΠΚΜ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.500.000,00 1.500.000,00

28 Περίφραξη και Ηλεκτροφωτισµός Σιδηροδροµικών Γραµµών 
στην ΠΚΜ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.000.000,00 3.000.000,00

29 Βυζαντινή Κεντρική Μακεδονία - Πρόσωπο και Χαρακτήρας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 586.940,00 586.940,00

30 Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων -ΕΤΟΣ 2000 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8.192.956,11 2.045.387,38

31 Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων -ΕΤΟΣ 2001 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.991.195,89 997.798,97

32 
Παροχή κινήτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των τουριστικών επιχειρήσεων µέσω του Α.Ν. 2601/98 - 
Έτους 2002 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7.057.495,00 2.031.175,00

33 
Ποιοτικός εκσυγχρονισµός των τουριστικών καταλυµάτων της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας µέσω του Καν. 70/2001, Α' 
Προκήρυξη 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11.105.405,00 4.109.000,00

34 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των 
κλάδων του τουριστικού τοµέα της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας µέσω του Καν. 70/2001, Α' Προκήρυξη 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24.983.430,00 9.243.500,00

35 
Προµήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού 
για τις δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του 
Α΄ΠΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΥΓΕΙΑ - 
ΠΡΟΝΟΙΑ 1.073.617,00 1.073.617,00

         
ΣΥΝΟΛΑ 264.102.247 132.777.671
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΠΟΖΙΟΥ ΘΩΜΑΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,  
     Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη χαρά αλλά και την ευθύνη που αισθάνοµαι ύστερα από 
την τιµητική πρόταση που µου έγινε να καταθέσω στο Συνέδριο τα θέµατα αναπτυξιακού 
σχεδιασµού που προωθεί το Επιµελητήριο Σερρών, ο φορέας στον οποίο υπηρετώ εδώ και 
δώδεκα ακριβώς χρόνια. Ουσιαστικά, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά και κατά το 
δυνατόν διαχρονικά τις  δραστηριότητες και τις  ενέργειες που πραγµατοποιεί, και τις πολιτικές  
που ακολουθεί µέσα  στα θεσµοθετηµένα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του. 
    Σκοπός των Επιµελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εµπορίου, της βιοµηχανίας, 
της βιοτεχνίας και των επαγγελµάτων της περιφέρειάς τους. Παράλληλα,  ως επίσηµοι και 
νοµοθετηµένοι σύµβουλοι της πολιτείας, καταθέτουν τις προτάσεις τους και παρέχουν 
γνωµοδοτικές εισηγήσεις για την αποδοτικότερη και επωφελέστερη ανάπτυξη του τόπου, καθώς 
η ευδοκίµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων συνδέεται άµεσα µε την πρόοδο σε όλους τους 
υπόλοιπους τοµείς. 
    Αναδιφώντας  τα Αρχεία του Επιµελητηρίου Σερρών, της τελευταίας δωδεκαετίας 
τουλάχιστον, πραγµατικά προκαλούν εντύπωση τόσο ο πλούτος των θεµάτων επί των οποίων  
παρεµβαίνει, όσο και η ποικιλία των µέσων και των µηχανισµών αυτής της παρέµβασης. Το 
θεµατικό πεδίο των παρεµβάσεων ξεκινά από την υποβοήθηση και επίλυση προβληµάτων 
που σχετίζονται µε την καθηµερινή άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (φορολογία, 
ασφαλιστικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,  αδειοδοτήσεις, εξαγωγές, παρεµπόριο, 
συναλλαγές µε υπηρεσίες,……….) και φτάνει µέχρι την κύρια αποστολή του Επιµελητηρίου, ως 
κύριου οικονοµικού παράγοντα του Νοµού, να επιλαµβάνεται θεµάτων γενικότερης 
αναπτυξιακής προοπτικής (µελέτη και καταγραφή οικονοµικής κατάστασης,  επενδύσεις, 
διασυνοριακή πολιτική, υποδοµές, αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών κ.λ.π.). Στο σηµείο 
αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι το Τελωνείου π.χ. και η ΒΙ.ΠΕ Σερρών, ακόµα και το BIC, το 
Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτοµίας είναι  επιτεύγµατα για το Νοµό µε έντονη τη σφραγίδα του 
Επιµελητηρίου Σερρών. 
 
Μεγάλη και η ποικιλία των µέσων και µηχανισµών παρέµβασης : Υποµνήµατα, Επιστολές, 
∆ηµοσιεύµατα, Μελέτες, Προτάσεις, Παραστάσεις, Εισηγήσεις και Συµµετοχές σε Συνέδρια και  
Συσκέψεις, Επισκέψεις σε τόπους και ανάπτυξη σχέσεων και αποστολή προσκλήσεων σε 
παράγοντες που συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών συντονισµού 
αναπτυξιακών φορέων για υποβολή κοινών προτάσεων, - θυµίζουµε τη σύσκεψη το Νοέµβριο 
του 2002  µε τους Βουλευτές και το Νοµάρχη για κοινές προτάσεις σε σχέση µε τον ΑΝ.2601/98 
- για  πρωτοβουλία δηµιουργίας δοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας, το Κέντρο Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων και πολλά άλλα) 
 
1) Στήριξη Επιχειρηµατικότητας: 
 Στον ευρύ τοµέα στήριξης της επιχειρηµατικότητας το Επιµελητήριο Σερρών αξιοποιώντας τα 
µέσα των τεχνολογικών εξελίξεων φιλοδοξεί να αποτελεί µια  σύγχρονη πηγή επιχειρηµατικής 
πληροφόρησης.  
Α) Επιχειρηµατική Πληροφόρηση.  
    Έχοντας αναπτύξει ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα και εκπαιδεύοντας το προσωπικό 
στα νέα µέσα, έχει περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο εξυπηρέτησης στις καθηµερινές 
γραφειοκρατικές συναλλαγές, προκειµένου να τον αξιοποιεί προς την κατεύθυνση διάχυσης της 
πληροφόρησης µε µια πλειάδα εργαλείων:  

- Ίδρυση ειδικών γραφείων 
- Έκδοση µηνιαίου περιοδικού και αποστολή σε όλα τα µέλη 
- Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο 
- Αποστολή Οµαδικών e-mail 
- Αποστολή οµαδικών µηνυµάτων SMS στα κινητά 
- Ενηµερωτικές Επιστολές 
- Ηµερίδες  
- Σχολή Επιχειρηµατία και πολλά άλλα 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
To 1998, ύστερα από την ψήφιση του νέου τότε  και παλαιού πια σήµερα  ΑΝ.2601 και ενόψει 
των προγραµµάτων του Β΄ και του πολλά υποσχόµενου Γ΄ Κ.Π.Σ. ιδρύεται  το Γραφείο 
Πληροφόρησης Επενδυτών, µε κύριο σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση για τα κίνητρα 
επενδύσεων του ΑΝ 2601/98 και των εθνικών και ευρωπαϊκών  προγραµµάτων και 
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πρωτοβουλιών. Πέντε χρόνια µετά,  δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε πως η πληροφόρηση της 
µεγάλης πλειοψηφίας των σερραίων επιχειρηµατιών και υποψηφίων επενδυτών για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του ΑΝ και των προγραµµάτων του Γ΄Κ.Π.Σ. γίνεται κατά κύριο λόγο από 
το Επιµελητήριο Σερρών µέσω του ΓΠΕ. Στις αδυναµίες του ΓΠΕ,  ωστόσο πρέπει να 
αναφέρουµε την µη δηµιουργία Μητρώου Συµβούλων Επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν τη 
σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων – προτάσεων. 

ΚΕΤΑ 
    Πιστεύουµε ότι τέτοιο Μητρώο θα δηµιουργήσει µεταξύ άλλων το Κέντρο Επιχειρηµατικής και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), που ξεκινά εντός λίγων εβδοµάδων τη λειτουργία του,  
ερχόµενο να συνεχίσει και να εµπλουτίσει  το έργο του ΓΠΕ Το ΚΕΤΑ  Σερρών χρηµατοδοτείται  
από το ΕΠΑΝ και   εντάσσεται στο δίκτυο των ΚΕΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον κεντρικό 
συντονισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, και στελεχωµένο µε έµπειρο προσωπικό θα 
αποτελέσει µια νέα δοµή παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικού 
προσανατολισµού προς τις επιχειρήσεις του Νοµού µας. 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
    Το Επιµελητήριο Σερρών, βάζοντας στην κορυφή της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του τη 
διάχυση της πληροφόρησης και στην τελευταία γωνιά του Νοµού έχει ξεκινήσει την ίδρυση 
«Περιφερειακών Επιµελητηριακών Σταθµών». Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο 
ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφόρησης, υποστήριξης, εκπαίδευσης και παροχής  
υπηρεσιών του Επιµελητηρίου προς τα µέλη του και  το ευρύτερο ενδιαφερόµενο 
επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό, που θα αποτελείται από έναν κεντρικό κόµβο 
εγκατεστηµένο στο Επιµελητήριο και τους περιφερειακούς ηλεκτρονικούς σταθµούς 
εγκατεστηµένους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στους Περιφερειακούς 
Συλλογικούς Φορείς των Επιχειρηµατιών στους ∆ήµους.  Ήδη είναι έτοιµος να λειτουργήσει ο 
περιφερειακός επιµελητηριακός σταθµός του ∆ήµου Νιγρίτας στην Οµοσπονδία Επαγγελµατιών 
Βισαλτίας.      Για τη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας και λειτουργίας των Σταθµών αυτών το 
Επιµελητήριο υπέβαλε φιλόδοξη πρόταση 400.000 € στο Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» το 
Μάρτιο του 2002, η οποία όµως απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας «λόγω εξάντλησης 
του διαθέσιµου προϋπολογισµού.» Η πρόταση θα υποβληθεί  και στην «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και ευελπιστούµε ότι από εκεί θα τύχει 
εγκρίσεως. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
    Καθώς αναφερόµαστε στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» θα σταθούµε και στο Ηλεκτρονικό 
Κέντρο Εµπορίου της Επιµελητηριακής αναπτυξιακής Κεντρικής Μακεδονίας,  στο οποίο  
συµµετέχει το Επιµελητήριο Σερρών. Παρέχεται η δυνατότητα στις σερραϊκές επιχειρήσεις να  
δηµιουργήσουν και να φιλοξενήσουν µε µικρό κόστος το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστηµα 
στην ηλεκτρονική αγορά των Επιµελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας,  αξιοποιώντας τα 
οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου και επιχειρείν. Η ηλεκτρονική αγορά  της ΕΚΕΜ – που 
χρηµατοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg II – είναι συνέχεια προηγούµενης 
ηλεκτρονικής σύνδεσης και δηµιουργίας κοινής Τράπεζας Πληροφοριών των Επιµελητηρίων 
Κεντρικής Μακεδονίας που χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανίας. 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  
    Σηµαντική  στον τοµέα της επιχειρηµατικής πληροφόρησης είναι επίσης η συµβολή της 
Σχολής Επιχειρηµατία. Συνεχίζοντας την παράδοση της διεξαγωγής επιµορφωτικών σεµιναρίων 
(υλοποιήθηκαν τουλάχιστον 40 εκπαιδευτικά προγράµµατα την περίοδο 90 – 98, 
επιχορηγούµενα από το ΕΚΤ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες  ADAPT και INTERREG και άλλες 
πηγές) το Επιµελητήριο Σερρών ίδρυσε το 1999 τη Σχολή Επιχειρηµατία, που παρέχει εφόδια 
γενικών  και πρακτικών  γνώσεων για την πρόσφορη διαχείριση των επιχειρήσεων. ∆ιεξάγεται 
ήδη ο 6ος εκπαιδευτικός κύκλος στις Σέρρες και στη Νιγρίτα, 200 επιχειρηµατίες έχουν ήδη 
πάρει βεβαίωση παρακολούθησης και καταβάλλονται προσπάθειες χρηµατοδότησης της 
λειτουργίας της µε σχετικά αιτήµατα στα αρµόδια Υπουργεία. 
 
B)Στήριξη σε καθηµερινά προβλήµατα 
    Για τη στήριξη των επιχειρηµατιών στα  καθηµερινά προβλήµατά τους  λειτουργούν ειδικά 
γραφεία, από τα οποία µπορεί ο καθένας να παίρνει τις απαραίτητες πληροφορίες, 
επικοινωνώντας µάλιστα σε ανοιχτές τηλεφωνικές γραµµές χωρίς χρέωση. 
Πρόκειται για τα εξής ειδικά Γραφεία: 

- Γραφείο «Συνήγορος του Επιχειρηµατία»: φιλοδοξεί να συµβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας των Συναλλαγών µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, µεσολαβώντας για την επίλυση 
ζητηµάτων που προκύπτουν από την Εφορία, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ∆ κλπ. 
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- Γραφείο Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης: παρέχει πληροφορίες και 
λύσεις για κάθε Φορολογικό και Ασφαλιστικό πρόβληµα 

- Γραφείο Εργασιακών Θεµάτων: Υποβοηθά την επίλυση διαφορών που 
παρουσιάζονται στον ευαίσθητο τοµέα των σχέσεων µεταξύ εργοδοτών και 
εργαζοµένων. 

- Γραφείο Πρώτων Επιχειρηµατικών Βοηθειών: Αποτελεί έναν πολύτιµο σύµβουλο 
των Επιχειρηµατιών σε κάθε επείγουσα ανάγκη που αντιµετωπίζουν. 

Στόχος του Επιµελητηρίου µε τη λειτουργία αυτών των γραφείων είναι να αναπτύξει  στα µέλη  
του το αίσθηµα ασφάλειας, ότι έχουν δηλαδή έναν πολύτιµο σύµβουλο, που µπορεί να τους 
συµπαρίσταται και να τους καθοδηγεί στα τρέχοντα καθηµερινά τους προβλήµατα και καλό θα 
ήταν να αξιοποιήσουν οι επιχειρηµατίες ακόµα περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες. Ήδη και άλλα 
Επιµελητήρια ακολουθούν το πρότυπο του δικού µας Επιµελητηρίου και σπεύδουν να ιδρύσουν 
αντίστοιχα Γραφεία. 
 

Γ) Προώθηση Εξαγωγών 
    Αναφερόµενοι σε θέµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας στεκόµαστε σε έναν ιδιαίτερα  
σηµαντικό τοµέα, αυτόν της προβολής των σερραϊκών προϊόντων και της προώθησης των 
Εξαγωγών. Στο Επιµελητήριο λειτουργεί ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης των εξαγωγέων και το 
1998 εγκαινιάστηκε και το 8ο Περιφερειακό Γραφείο του ΟΠΕ για την αποτύπωση του 
παραγωγικού εξαγωγικού δυναµικού του Νοµού και τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό των 
δράσεων.  
     Για την προώθηση των εξαγωγών και την ανάπτυξη συνεργασιών µε το εξωτερικό το 
Επιµελητήριο έχει αναπτύξει ένα σηµαντικό δίκτυο επαφών µε  βαλκανικές και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότερες από 50 επιχειρηµατικές συναντήσεις, επισκέψεις και 
αποστολές πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα από το 1998 µέχρι σήµερα, κυρίως σε χώρες των 
Βαλκανίων, ενώ αξιόλογος είναι και ο αριθµός των συµµετοχών σε Εκθέσεις. Την τελευταία 
δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν 15 συµµετοχές του Επιµελητηρίου Σερρών  µε δικό του 
περίπτερο, κυρίως σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, όπως της Φιλιππούπολης, του 
Βουκουρεστίου, των Σκοπίων, της Οδησσού, της Αδριανούπολης, της Λευκωσίας. 
    Τον προηγούµενο µήνα το Επιµελητήριο υπέβαλε πρόταση προϋπολογισµού 133.000 € στο 
πρόγραµµα «Προώθηση των Εξαγωγών και Συλλογικοί Φορείς»  του   Υπουργείου Γεωργίας, 
για επιχορήγηση  προετοιµασίας υποβολής φακέλου για αναγνώριση σερραϊκών αγροτικών 
προϊόντων ως προϊόντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η πρόταση αφορά τις πατάτες και τα φασόλια Βροντούς και 
Ορεινής, τα αµύγδαλα Τριανταφυλλιάς, τα κεράσια Γαζώρου, Αναστασιάς και Αγ. Χριστόφορου 
και τα Ανθοκοµικά της Μονόβρυσης. Η πιστοποίηση αυτών των αγροτικών προϊόντων ως ΠΓΕ 
ή ΠΟΠ βοηθά την καλύτερη προώθησή τους στην ελληνική και ξένη αγορά, ενώ παράλληλα ως 
αναγνωρισµένα θα µπορούν να συµµετέχουν σε  εθνικά προγράµµατα προώθησης των 
εξαγωγών ειδικά για πιστοποιηµένα προϊόντα. Το Επιµελητήριο στα πλαίσια της πρότασης 
αυτής θα υποβάλλει και φάκελο για αναγνώριση ως προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ για άλλα δύο 
σηµαντικά προϊόντα µας, την Μπουγάτσα και τον Ακανέ. 
    Στην ίδια πρόταση περιλαµβάνεται η προώθηση των εξαγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων 
του Νοµού, κυρίως µέσω της συµµετοχής στις σηµαντικότερες εκθέσεις τροφίµων της 
Ευρώπης. 
    Ελπίζουµε ότι η πρόταση αυτή θα τύχει εγκρίσεως από το Υπουργείο Γεωργίας, διότι έτσι θα 
βοηθηθεί σηµαντικά η προβολή των παραπάνω προϊόντων του Νοµού µας. 
 
 2) ∆ιασυνοριακή – Βαλκανική Πολιτική 
    Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, σε µια εποχή ιστορικών αλλαγών στις χώρες της Ανατ. 
Ευρώπης το Επιµελητήριο ξεκίνησε την προώθηση των επιχειρηµατικών σχέσεων µε τις 
βαλκανικές χώρες και κυρίως µε τη Βουλγαρία, ενόψει της πρόκλησης που αποτελούσε για τις 
σερραϊκές επιχειρήσεις η ανάγκη ανόρθωσης της οικονοµίας των χωρών αυτών και των 
ευκαιριών που παρουσιάζονταν. Με την εξασφάλιση πόρων από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 
Interreg, το Επιµελητήριο πραγµατοποίησε επιχειρηµατικές αποστολές και συναντήσεις, 
συµµετοχές σε εκθέσεις, κλαδικές µελέτες, εξέδωσε δίγλωσσο επιχειρηµατικό οδηγό και από το 
1993 έως το 1998 λειτουργούσε αντιπροσωπευτικό γραφείο στη Σόφια για τη διευκόλυνση 
των Σερραίων Επενδυτών στα οικονοµικά τους ανοίγµατα στη γειτονική χώρα. Αξίζει να 
τονίσουµε ότι τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια το Επιµελητήριο έχει υπογράψει 
πρωτόκολλα συνεργασίας και αδελφοποιήσεις µε το σύνολο σχεδόν των Επιµελητηρίων της 
Βουλγαρίας, καθώς και µε το Επιµελητήριο Αδριανούπολης. 
    Το 2000 κατά την κατάρτιση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III το Επιµελητήριο 
υπέβαλε στην Περιφέρεια Κ.Μ. ολοκληρωµένη πρόταση έργων – δράσεων για 
διασυνοριακή συνεργασία µε Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ, που περιλαµβάνει όλους τους τοµείς, 
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επιχειρήσεις, µεταφορές και δίκτυα διανοµών, ενέργεια, τεχνολογία, τουρισµό, περιβάλλον, 
επιχειρησιακή κατάρτιση. Η πρόταση αυτή εστάλη σε όλα τα Επιµελητήρια της Βουλγαρίας, 
καθώς και σε δήµους και πανεπιστήµια, προκειµένου να εξασφαλιστούν διακρατικοί εταίροι 
ενόψει συγκεκριµένων δράσεων στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής.    Προκειµένου να 
εξασφαλιστεί συντονισµένη δράση των φορέων του Νοµού µας σε θέµατα διασυνοριακής 
συνεργασίας το Επιµελητήριο ανέλαβε την πρωτοβουλία της ίδρυσης της «Ευρωπεριοχής» 
Στρυµών – Στρούµα, στην οποία συµµετέχουν η Νοµαρχία και οι ∆ήµοι Σερρών,  
Σιδηροκάστρου και Ν. Πετριτσίου, από ελληνικής πλευράς,  µαζί µε ∆ήµους και Επιµελητήρια 
της Νοτίου Βουλγαρίας (Μπλαγκόεβγκραντ, Σαντάσκι, Πετρίτσι, Κρέσνα, Στρουµνιάνι, 
EUrobusiness Center, Πανεπιστήµιο Νεοφίτ  Ρίλσκι κ.ά) . Ευρωπεριοχές λειτουργούν ήδη σε 
όλες τις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης, αποτελούν οργανωµένες δοµές διασυνοριακής 
συνεργασίας και η ύπαρξή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στα διασυνοριακά 
προγράµµατα, όπως το Interreg III. Ύστερα από την αρχική πρώτη συµφωνία, οι φορείς που 
συµµετέχουν στην Ευρωπεριοχή «Στρυµών- Στρούµα» θα υπογράψουν εντός ολίγων ηµερών 
το τελικό καταστατικό ίδρυσής της. 
    Ωστόσο το Επιµελητήριο προετοιµάζεται ήδη για την υποβολή κοινής πρότασης στα πλαίσια 
της Interreg III, ∆έσµη Β΄, µαζί µε το Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και Επιµελητήρια και Φορείς 
της Αυστρίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας και Βουλγαρίας,  που αφορά διακρατική συνεργασία για 
αποτελεσµατικά συστήµατα µεταφορών και πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  για 
κοινά δίκτυα επιχειρηµατικών κ.ά. πληροφοριών. Η πρόταση θα υποβληθεί στις 17 Ιουνίου στη 
∆ρέσδη και ελπίζουµε ότι θα εγκριθεί από την Ε.Ε.  
∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο Προµαχώνα 
    Η παρουσίαση της  διασυνοριακής πολιτικής του Επιµελητηρίου θα ήταν ελλιπής,  χωρίς την 
αναφορά στο ∆ιασυνοριακό ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο,  η δηµιουργία του οποίου ήταν βασικό 
αίτηµα σε κάθε πρότασή του για έργα υποδοµής στο Νοµό. Το Επιµελητήριο στήριξε τη 
δηµιουργία αυτού του Κέντρου – θυµίζουµε την πολύ επιτυχηµένη Ηµερίδα που έγινε για το 
θέµα αυτό το Μάιο του 1998, παρουσία πολιτικών, οικονοµικών και εµπορικών διπλωµατών 
από βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες)  συµµετέχοντας και στο εταιρικό του σχήµα, έχοντας 
ως γνώµονα τη σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης του Νοµού ως πύλης της χώρας στα 
Βαλκάνια, θέσης η οποία θα αξιοποιούνταν ακόµα περισσότερο µε την ύπαρξη ενός Κέντρου 
∆ιαµετακόµισης Εµπορευµάτων. Αυτό µε τη σειρά του θα µπορούσε να συµβάλει στη 
διευκόλυνση και αύξηση των εξαγωγών, αλλά κυρίως στην προσέλκυση επενδυτών στο Νοµό 
για δηµιουργία επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το 
Κέντρο. Το Επιµελητήριο εξακολουθεί να πιστεύει πως η ύπαρξη ενός ∆ιαµετακοµιστικού 
Κέντρου θα αποτελούσε έργο ανάπτυξης. Φυσικά σε καµιά περίπτωση δεν θα υποστήριζε την 
ίδρυση ενός πολυκαταστήµατος λιανικής πώλησης, όπως κυρίως έχει εξελιχθεί αυτό µέχρι 
στιγµής. 

 
 Σε σχέση µε άλλα Άλλα Μεγάλα Έργα αναφέρουµε ενδεικτικά : 
Κατασκευή Εµπορευµατικού Αεροδροµίου: Το Επιµελητήριο Σερρών από το 1993 ήδη 
µελετά το θέµα του Αεροδροµίου Cargo στο ∆αφνούδι.  Έχει εκπονήσει µελέτη 
σκοπιµότητας του έργου (την υλοποίηση της οποίας έκανε ο κ. ∆. Καµπούρης) και 
εξακολουθεί προτείνει το έργο αυτό ως βασικό έργο υποδοµή για το Νοµό µας, που 
βρίσκεται σε συνάρτηση µε την αξιοποίηση της  γεωθερµίας για ανάπτυξη θερµοκηπίων 
και µεταφορά ευπαθών προϊόντων. 
 
∆ηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου:  Η αναγκαιότητα του έργου συζητείται τουλάχιστον από το 
1990. Τον προηγούµενο µήνα το ∆Σ του Επιµελητηρίου Σερρών αποφάσισε την ανάθεση 
µελέτης χωροθέτησης του έργου, προκειµένου στη συνέχεια να υποβληθεί ολοκληρωµένη 
πρόταση υπαγωγής του στο ΕΠΑΝ. 
 
Σύγχρονη άµεση Σιδηροδροµική Σύνδεση των Σερρών µε τη Θεσσαλονίκη  
 
Ολοκλήρωση κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού και ειδικά του άξονα Προµαχώνα 
∆ερβενίου. 
 
Ίδρυση νέων τµηµάτων στο ΤΕΙ Σερρών 
 
Ίδρυση Παραρτήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής: Έχει ήδη εκπονηθεί µελέτη τεκµηρίωσης 
για τη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης και Εφαρµογής της Πληροφορικής Επιστήµης στη Γεωργία. 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 
    Μαζί µε τα έργα υποδοµής µοχλοί ανάπτυξης για έναν  τόπο είναι τα κίνητρα 
επενδύσεων που συνδέονται µε την οικονοµικοκοινωνική  κατάστασή του. Το 
Επιµελητήριο Σερρών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας τουλάχιστον 
και µέχρι σήµερα µε υποµνήµατα και µελέτες ζητά από την κεντρική εξουσία να τύχει ο 
Νοµός ευνοϊκότερων κινήτρων,  προκειµένου να βγει από τη φθίνουσα πορεία. Μερικές 
από τις µελέτες που το Επιµελητήριο έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους είναι: 

- «Εξέλιξη της Βιοµηχανίας στο Ν. Σερρών» 85-91 (από τον κ. Ι. Μπακούρο) 
- «Η Ανεργία και  Απασχόληση στο Ν. Σερρών και στους Όµορους Νοµούς» 1998 
- « Η πορεία του τοµέα της Βιοµηχανίας – Βιοτεχνίας του Ν. Σερρών 1981-1995» 
- « Φθίνουσες περιοχές και ο Νοµός Σερρών» (οι τρεις αυτές εκπονήθηκαν από τον 

κύριο ∆. Καµπούρη) 
- «Τεκµηρίωση του Χαρακτηρισµού του Ν. Σερρών ως φθίνουσα βιοµηχανική 

περιοχή»  (1998 από τον κ. Θ. Μπλέτση.) 
    Όλες οι παραπάνω µελέτες επιδόθηκαν στους  οικονοµικούς υπουργούς, µε σκοπό να 
τεκµηριωθεί η απαίτηση όλων των φορέων του Νοµού για ένταξή του σε ειδικό καθεστώς 
κινήτρων. Ωστόσο, ενώ άλλοι Νοµοί όπως το Κιλκίς, η ∆ράµα και η Καβάλα  εντάχθηκαν στις 
φθίνουσες περιοχές το 1995, ή τυγχάνουν σήµερα υψηλότερα ποσοστά  επιχορηγήσεων και 
ενισχύσεων,  ο Νοµός µας εξακολουθεί να µένει εκτός.     
    Η πιο πρόσφατη µελέτη είναι αυτή που υλοποίησε για το Επιµελητήριο Σερρών η ΑΝΕΣΕΡ µε 
τίτλο «Συγκριτική Μελέτη καταγραφής των Αναπτυξιακών Κινήτρων στις Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και Προτεινόµενο Σχέδιο 
Παρέµβασης» στην οποία καταγράφεται η µεγάλη ανεργία του Νοµού, η οικονοµική του 
κατάσταση, η φθίνουσα πορεία του δευτερογενούς τοµέα,  και η υστέρησή του σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους συγκρινόµενους Νοµούς Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας  ως προς τις 
εντάξεις έργων στο Β΄ Κ.Π.Σ. και στους  ΑΝ  1892/90 και 2601/98.  Παράλληλα διατυπώνονται 
προτάσεις για σύγκλιση και έξοδο από τη φθίνουσα πορεία, που αφορούν κυρίως 
ενδοπεριφερειακές παρεµβάσεις στα πλαίσια του νέου ΑΝ. Οι προτάσεις αυτές θα αναλυθούν 
την επόµενη βδοµάδα στο Συνέδριο από τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου. 

    Η µελέτη αυτή µαζί µε άλλα υποµνήµατα επιδόθηκε στον υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και σήµερα το µεσηµέρι εγχειρίστηκε για άλλη µια φορά  από µέλη της ∆ιοίκησης  
του Επιµελητηρίου σε όλους τους  Υπουργούς των παραγωγικών Υπουργείων (Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης, Εργασίας, ΠΕ.ΧΩ.∆Ε)  στη συνδιάσκεψη στην Καβάλα και ας ελπίσουµε ότι θα  
αντιµετωπιστούν µε σοβαρότητα και θα εισακουστούν τα αιτήµατα. 

 
    Κλείνοντας την παρουσίαση των δράσεων και πολιτικών του Επιµελητηρίου,  θα ήθελα 

να πω ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται,  υπάρχει η αναγκαιότητα να γίνουν πολλά 
ακόµα από τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου προς όφελος των επιχειρήσεων 
και της ανάπτυξης του τόπου.  

Εύχοµαι το παρόν Αναπτυξιακό Συνέδριο να βοηθήσει στο να ανοίξουν πραγµατικά τις 
πόρτες της Προόδου για το Νοµό µας. 

 
                                                           
   



 

 94

  ΣΑΜΑΡΤΖΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
              ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΕ∆Κ  Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  Ν.  ΖΙΧΝΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ 
 

 ¨ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ   ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ¨ 
 
    Στις αρχές του 21ου αιώνα ζούµε µια εποχή ανακατατάξεων, συνεχών αλλαγών,  
αµφισβητήσεων και µεγάλων αντιθέσεων. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την έκρηξη των 
κοινωνικών προβληµάτων,  πτώση των ηθικών αξιών, αλλά και της τροµακτικής προόδου της 
επιστήµης και της τεχνολογίας.  
    Τα τελευταία  τριάντα σχεδόν  χρόνια, στην πατρίδα µας,  προωθήθηκαν σηµαντικές αλλαγές 
στο χώρο της αποκέντρωσης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρ΄ όλα αυτά η απόσταση µας 
τόσο από τους Ευρωπαίους εταίρους όσο και από άλλες αναπτυγµένες χώρες παραµένει 
τεράστια. 
    Η Αυτοδιοίκηση, η λαϊκότερη αυτή µορφή εξουσίας, η κοντινότερη στον πολίτη και τα 
προβλήµατά του, καλείται να διαδραµατίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για έξοδο 
από την εποχή της κρίσης και της παρακµής και την είσοδο στην εποχή της δηµιουργίας, των 
ενεργών πολιτών και της ανάπτυξης. 
    Ιστορικά  θα  ήθελα  να  αναφέρω  κάποια  στοιχεία ,  πως  φθάσαµε  στην  σηµερινή  µορφή  
των  Καποδιστριακών  ∆ήµων. 
    Η  πρώτη  µορφή  συνένωσης  κοινοτήτων  έγινε  µε  το  Ν.  1416 / 84 , όπου  
δηµιουργήθηκαν  στις  γεωγραφικές  ενότητες  , αναπτυξιακοί  σύνδεσµοι. Τότε   θεσµοθετήθηκε  
και  το  ΕΑΠΤΑ , ένα  πρόγραµµα  για  έργα,  σαν  κίνητρο  για  τις  συνενώσεις. 
    Το  δεύτερο  βήµα  συνένωσης έγινε  µε  το   Ν. 2218/94 ,  µε  τον  οποίο  δηµιουργήθηκαν   
11  Συµβούλια  Περιοχής  στο  Ν. Σερρών.  Συνεχίζει   να  λειτουργεί  το  πρόγραµµα  ΕΑΠΤΑ. 
    Βέβαια  η   σηµερινή  µορφή  τους  προήλθε  µε  το  Ν. 2539/97 , όπου  µε  το  πρόγραµµα  Ι. 
Καποδίστριας  δηµιουργήθηκαν  22  ∆ήµοι  και  5  κοινότητες  στο  Ν. Σερρών. 
    Η µεγάλη  αλλαγή  ήλθε  µε την   Συνταγµατική Αναθεώρηση που ψηφίστηκε πρόσφατα, η  
οποία  µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο των άρθρων περί την τοπική  αυτοδιοίκηση  έκλεισε 
έναν ιστορικό κύκλο και άνοιξε  έναν καινούργιο. 
-         Άσκηση κρατικών αρµοδιοτήτων µε νόµο 
-         Αρµοδιότητες µε τους αναγκαίους πόρους 
-         Τοπικά έσοδα και αρχή της διαφάνειας 
-         Αναγνώριση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, 

αποτελούν τη συνταγµατική κατοχύρωση των κεκτηµένων της µεταπολιτευτικής περιόδου. 
-         Αναγόρευση της Αυτοδιοίκησης ως διακριτού και αυτοτελούς, αλλά αναπόσπαστου 
τµήµατος της ενιαίας Πολιτείας  σηµατοδοτούν την προοπτική του θεσµού. 
     Οι αναγκαίες όµως  και απαραίτητες θεσµικές αλλαγές στο  δρόµο για τη σύγκλιση είναι 
τέσσερις: 
�        Χάρτα της Αυτοδιοίκησης 
�        Αυτοδιοίκηση Μητροπολιτικών περιοχών 
�        Οικονοµική Αυτοτέλεια 
�        Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
 
 
    Πεδία ∆ράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Στην καθηµερινή τους προσπάθεια για επιβίωση και για βελτίωση των συνθηκών ζωής, 
οι  τοπικές κοινωνίες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια αντιµέτωπες µε ζητήµατα - προβλήµατα 
που οµαδοποιώντας τα θα µπορούσαµε να τα χωρίσουµε πρακτικά στους ακόλουθους τοµείς: 

•    Γεωγραφική περιοχή 
•    Ποσοστά ποιοτικής ανάπτυξης της περιοχής 
•     Ηλικιακή γήρανση, αύξηση αλλοδαπών  
•    Εργατικό δυναµικό, απασχόληση 
•    Εκπαίδευση  
•    Έσοδα 
•   Χαµηλόµισθα στρώµατα 
•   ∆ιαχείριση της γης 
•   Απόκτηση κατοικίας, οικοδόµηση 
•   Μεταφορές 
•   Υδάτινοι πόροι 
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    Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, µετά από τόσα χρόνια ενεργούς παρουσίας, µπορεί δίκαια να 
υποστηρίξει ότι έχει πλήρη γνώση και κατανόηση των προβληµάτων αυτών καθώς επίσης ότι 
έχει εφαρµόσει πλήθος µέτρων για την αντιµετώπιση τους. 
 
    Η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ 
δύσκολο να περιγραφεί χωρίς τον κίνδυνο της απλούστευσης και της αυθαίρετης 
γενίκευσης θετικών ή αρνητικών φαινοµένων : 
• Τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα στην πλειοψηφία των Ο. Τ. Α. και η διαρκής «απειλή»  
περικοπής των θεσµοθετηµένων πόρων. 
• Ο κίνδυνος αποκλεισµού µεγάλου µέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Γ΄  Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης και  η απελπιστικά µεγάλη καθυστέρηση στην  υλοποίησή του. 
• Η κατάρτιση, στο µεγαλύτερο µέρος, του Ταµείου Συνοχής ερήµην της   Τ.Α  
• Η καχεξία του ΕΠΤΑ που λειτουργεί κατά το ήµισυ αφού µέχρι σήµερα χρηµατοδοτείται 
αποκλειστικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 
• Οι ανακολουθίες της Κυβέρνησης που συνόδευσαν την πρόσφατη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων  
χωρίς  την  µεταβίβαση  των  απαραίτητων   πόρων . 
• Το πάγωµα της στελέχωσης για µεγάλο αριθµό   Ο. Τ. Α.  λόγω των διαδηµοτικών 
συνεργασιών. 
• Η συνεχιζόµενη αγνόηση των θεσµικών οργάνων της Τ. Α. σε αρκετά νοµοθετήµατα που ενώ 
αφορούν την Αυτοδιοίκηση ψηφίζονται εν αγνοία της, 
• Η  υπερσυγκεντρωτική λογική πολλών Υπουργείων που επιµένουν κόντρα στα µηνύµατα των 
καιρών. 
• Και τέλος, οι συχνές επιθέσεις που δέχεται ο θεσµός, άλλοτε µε την αυθαίρετη γενίκευση 
µεµονωµένων αρνητικών φαινοµένων και άλλοτε µε την επιλεκτική προβολή εκθέσεων 
ανεξαρτήτων αρχών.     

    Αποτελούν αντικειµενικά προβλήµατα που κανείς δεν µπορεί να τα προσπεράσει 
αδιάφορα ούτε να τα υποβαθµίσει. 
    Είναι αλήθεια ότι τα πιο πάνω προβλήµατα δηµιουργούν συχνά ένα δυσάρεστο κλίµα γύρω  
απ΄ το θεσµό και δυσκολεύουν αντικειµενικά το έργο των  αιρετών.  
 
    Στην πιο πάνω αρνητική θεώρηση θα µπορούσαν να προστεθούν δεκάδες 
επιχειρήµατα που τη θεµελιώνουν ωστόσο υπάρχουν  και  τα  θετικά  στην  σηµερινή  
κατάσταση  όπως :   
• Στο  τέλος  της  προηγούµενης  δηµοτικής περιόδου  οι πόροι προς την Αυτοδιοίκηση (Κ. Α. 
Π.)  έτρεχαν  µε ρυθµούς πολύ ικανοποιητικούς. Ενδεικτικά µόνο σηµειώνεται ότι οι Κ. Α. Π. του 
έτους 2002   ήταν  σχεδόν  διπλάσιοι αυτών του 1998. 
• Το πρόγραµµα ¨Ελλάδα 2004¨ άνοιξε το δρόµο για ν΄ αποκτήσει το ΕΠΤΑ τα χαρακτηριστικά 
προγράµµατος στήριξης της Τ. Α.  
• Η υιοθέτηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας  βοήθησε εκατοντάδες Ο. Τ. Α. να βγουν, 
κυριολεκτικά, από την ανυπαρξία. 
• Στο κρίσιµο ζήτηµα της στελέχωσης η εξέλιξη από κάθε άποψη είναι πολύ σηµαντική. 
Μονιµοποίηση  δεκάδων  επιστηµόνων (Καποδιστριακοί  και στελέχη µε συµβάσεις µίσθωσης 
έργου), απλούστευση των διαδικασιών του Ν. 2190 έχουν ανατρέψει ολότελα το τοπίο.   
• Στο Γ΄ Κ. Π. Σ. η εκπροσώπηση της Τ. Α. είναι από κάθε άποψη διευρυµένη. 
• Οι νέες αρµοδιότητες (Στάδια, Παιδικοί Σταθµοί κ.α.), η ∆ηµοτική Αστυνοµία που έρχεται και 
κυρίως, ο σοβαρός ρόλος της Τ.Α στη µάχη της απασχόλησης  µε  τα  σχέδια  δράσης  για την  
απασχόληση, χαράζουν έναν καινούργιο δρόµο.    
• Η  δηµιουργία  του  Μητρώου  Εργαζοµένων, το  διπλογραφικό σύστηµα  καθώς  και  τα  
προγράµµατα  της  ¨ Κοινωνίας  της  Πληροφορίας ¨ , τα  οποία  παρά  την  µεγάλη  
καθυστέρηση που έχουν,  θα  βοηθήσουν  για την είσοδό της Τ.Α στον κόσµο των νέων 
τεχνολογιών. 
•  Η πολιτιστική αποκέντρωση ενισχύεται,  για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
περαιτέρω, καταξιωµένοι ήδη φορείς, όπως τα ∆ΗΠΕΘΕ καθώς και οι πλέον ευέλικτοι θεσµικά 
φορείς της Τ.Α., όπως οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης  
• Σε συνεργασία µε το ΙΓΜΕ δίνεται η  δυνατότητα σ΄ όλους τους ∆ήµους της χώρας να 
προχωρήσουν στη σύνταξη των απαραίτητων µελετών και ερευνών προκειµένου ν΄ 
αντιµετωπιστεί το διαρκώς ογκούµενο πρόβληµα της λειψυδρίας. 
• Στο  πρόβληµα  της  ύδρευσης  και  αποχέτευσης , η δηµιουργία  των  ∆ΕΥΑ  έδωσε  λύση  
σε  πολλά  προβλήµατα , ενώ  εκεί  που  υπάρχει  ακόµη  πρόβληµα  είναι  η  διαχείριση των  
απορριµµάτων   µε  την  δηµιουργία  των  ΧΥΤΑ. 
•  Τέλος, στη Συνταγµατική Αναθεώρηση ικανοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος των θέσεών µας  και 
µάλιστα µε οµοφωνία όλων των πτερύγων της Βουλής.  
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Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι, 
Ο 21ος αιώνας ανήκει στην αυτοδιοίκηση που οραµατίζεται ένα καλύτερο αύριο, σε αυτήν 

που ζωντανεύει την ελπίδα µε ανθρώπινο πρόσωπο και όχι σε µια αυτοδιοίκηση διαχειριστή της 
εξουσίας. Η αυτοδιοίκηση στην εποχή µας καλείται να διαδραµατίσει έναν ουσιαστικό ρόλο, 
έχοντας σαφή οργανωτικό και διεκδικητικό χαρακτήρα.  

  
Βασικοί στόχοι της Αυτοδιοίκησης στην εποχή µας επιβάλλεται να είναι: 

•    η προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 
•   η ανάδειξη της αισθητικής της πόλης και του χωριού και η προστασία του περιβάλλοντος, 
•   η συνένωση όλων των δηµιουργικών δυνάµεων της κοινωνίας πέρα από ιδεολογικά 

ρεύµατα και µικροκοµµατικές αντιλήψεις 
•     η ισχυρή παρέµβαση της αυτοδιοίκησης στη διεκδίκηση και προώθηση των τοπικών 

υποθέσεων, 
•   η υπηρεσία, η κινητοποίηση και η ενθάρρυνση των πολιτών για συλλογική δραστηριότητα 

και αξιοποίηση των πολύτιµων ευαισθησιών τους, 
•    µια νέα φυσιογνωµία της αυτοδιοίκησης µε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια,  
•   η πολιτεία να µη φοβάται να κάνει διάχυση της εξουσίας προς την περιφέρεια και την 

αυτοδιοίκηση, γιατί αυτή αποτελεί κέντρο συσπείρωσης των πολιτών και ενεργοποίησης του 
λαού, 

•     Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µε ευαισθησία εξουδετερώνει το αίσθηµα ανασφάλειας και 
αποµόνωσης των πολιτών. 

 
    Οι περιβόητες «θεσµικές αλλαγές» µε τις αναγκαστικές συνενώσεις δήµων και 

κοινοτήτων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η υλικοτεχνική υποδοµή και οικονοµική τους στήριξη και 
η συνεχής µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους, έχει 
δηµιουργήσει µια εκρηκτική κατάσταση µε απρόβλεπτες συνέπειες στο µέλλον του θεσµού. 
    Είναι πλέον η ώρα οι αποφάσεις να λαµβάνονται στο πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο, 
όπως επιτάσσει η αρχή της επικουρικότητας. Εµείς είµαστε αποφασισµένοι σαν ΤΕ∆Κ  να 
εργαστούµε ακόµη περισσότερο ώστε να υλοποιήσουµε τις προσδοκίες του  σερραικού λαού 
που εκπροσωπούµε. 
    Παράλληλα, γίνεται  κάθε µέρα και πιο κατανοητό ότι η λεγόµενη "παγκοσµιοποίηση", η 
διάδοση των ιδεών, η δηµιουργία συνεργασίας σε ευρύτερο επίπεδο, η ανταλλαγή απόψεων, 
γνώσεων, προβληµατισµών σε κοινές υποθέσεις και ζητήµατα έχει µπει για τα καλά στη ζωή 
µας. Με βάση αυτό το σκεπτικό βλέπουµε εδώ και λίγα χρόνια να έχουν δηµιουργηθεί είτε σε 
ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσµιο επίπεδο συνεργασίες πόλεων, δήµων, περιφερειών µε απώτερο 
σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων,  που πιθανώς δύσκολα θα µπορούσε να υλοποιήσει από 
µόνη της µια τοπική κοινωνία. 
    Χαρακτηριστικά  είναι  τα  γόνιµα  παραδείγµατα , σχεδίων  ανάπτυξης όπως:  αξιοποίηση  
της  λίµνης  Κερκίνης , τα  ιαµατικά  νερά  Σιδηροκάστρου και  Νιγρίτας , τα  τοπικά  σύµφωνα  
απασχόλησης , οι  συνεργασίες  των  δήµων  και  της  ΕΤΒΑ  για  την  δηµιουργία  της  ΒΙΠΕ. 
    Ίσως δεν είναι πολύ µακριά µας η πραγµατοποίηση των πρώτων ∆ιαδηµοτικών 
Συνεργασιών, όπου οι τοπικές εξουσίες θα αναπτύξουν µια κοινή στρατηγική, µια στρατηγική 
που θα καθορίζει τις απαιτούµενες δράσεις εξουσίας, που θα υπηρετεί τον πολίτη µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
    Τα πεδία δράσης είναι τεράστια, πολλές φορές πέρα από τη φαντασία και οι δυνατότητες 
απεριόριστες. Πολλοί από εµάς µετέχουµε είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργασία µε άλλους 
δήµους σε ευρύτερα, ευρωπαϊκά κυρίως δίκτυα. Η εµπειρία και η γνώση που αποκτούµε από 
αυτές τις δράσεις είναι πιστεύω πολύτιµη. Το µέλλον λοιπόν όχι πλέον ως µεµονωµένη 
προσπάθεια άλλα ως συνολικής παρουσίας, ως θεσµού της ΤΕ∆Κ αλλά και της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 
αργά ή γρήγορα βρίσκεται στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, στη διάδοση των ιδεών σε 
παγκόσµιο επίπεδο, στη συµµετοχή σε συνεργασίες µε φορείς από όλο τον κόσµο.  
     Ίσως όλα αυτά να φαίνονται πολλά και να µοιάζουν δύσκολα.  
     Όµως δεν έχουµε την πολυτέλεια της επιλογής. 
    Η προσαρµογή µας στο βασικό κανόνα της εποχής που είναι οι υψηλές ταχύτητες αποτελεί 
κυριολεκτικά όρο για την επιβίωση και την εξέλιξη του θεσµού.  
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2ο  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
Την Κυριακή 1 Ιουνίου 2003 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ερωτήσεις – παρεµβάσεις : 
 
ΕΡΩΤ.( Μουµττζής Στράτος) Τα πανωτόκια πρέπει να παραµείνουν ή όχι; 
 
 
ΑΠΑΝ.(Κωτσόπουλος Γεώργιος ) Έχουν γίνει αλλαγές , ανά 6 µήνες θα γίνεται 

ανατοκισµός . Ο πλειστηριασµός ακινήτων που 
βασίζεται στα πανωτόκια , γίνεται µόνο ύστερα από 
δικαστική παρέµβαση . 

ΕΡΩΤ.(Αλεξόγλου Αλέξανδρος) Ποιο είναι το όπλο των µικροαποταµιευτών στα χαµηλά 
επιτόκια ; 

ΑΠΑΝ.(Καµπούρης ∆ηµήτριος) Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός απο τις Ευρωπαϊκές 
χώρες και επιχειρηµατικός κίνδυνος . Οι αποταµιευτές 
δεν  θα πρέπει να λειτουργούν συντηρητικά  . 

ΕΡΩΤ.(Παπαδόπυλος Ιωάννης) Γιατι το φυσικό αέριο δεν έχει έρθει ακόµη στο νοµό 
των Σερρών; 

ΑΠΑΝ.(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Μια επένδυση σε επίπεδο φυσικού αερίου δεν µπορεί 
να γίνει , όταν υπάρχει σε εξέλιξη άλλη επένδυση όπως 
αυτή της τηλεθέρµανσης . 

ΠΑΡΕΜΒ.(κ. Νοµάρχης Σερρών) Η φορολογική δικαίωση δεν υφίσταται τις τελευταίες 
δεκαετίες. Οι όροι και οι προυποθέσεις καθιστύν 
απαγορευτική την προσφυγή γιατι και πάλι θα είναι εις 
βάρος του πολίτη . 

ΑΠΑΝ.(Κοπελέρης Ιωάννης) Ο πολίτης σε πολλές περιπτώσεις έχει όφελος. Στα 
φορολογικά δικαστήρια οι υποθέσεις κρατούν χρόνια 
Στα φορολογικά δικαστήρια οι υποθέσεις κρατούνε 
χρόνια .Μπορεί ο προιστάµενος της Σ∆ΟΕ να 
λειτουργήσει αντικειµενικά και να συµβιβαστεί. 

ΠΑΡΕΜΒ.(Τσαρούχας Γεώργιος) Τα διοικητικά δικαστήρια που γίνονται οφείλονται στον 
προληπτικό έλεγχο που γίνεται . Μπορεί να γίνει 
προσφυγή χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού . 

ΕΡΩΤ(∆άπης ∆ηµήτριος) Πως τα στελέχη των υπηρεσιών , οι ειδικοί 
επιστήµονες δεν διευρύνουν την δραστηριότητα τους 
σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν ; 

ΑΠΑΝ(Κοπελέρης Ιωάννης) Οι επαγγελµατικοί φορείς αποφάσισαν για την εξαετία 
.Κατα τα έτη 2003,2002και 2001 αν γίνει διαπίστωση 
παραβάσεων τότε συνεχίζεται ο έλεγχος και σε 
παλαιότερες χρονιές . Οι ειδικοί επιστήµονες δεν 
ασχολούνται και τόσο µε τον έλεγχο των επιχειρήσεων. 

ΕΡΩΤ(κ.Τσιώνης) Υπάρχει µελέτη του επιµελητηρίου που να δείχνει το 
ποσοστό συνεισφοράς στον αναπτυξιακό σχεδιασµο; 

ΑΠΑΝ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Οι ενισχύσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό νόµο 
παρουσιάζουν όσα ειπώθηκαν κατα την οµιλία . Οι 
νοµοί ∆ράµας και Κιλκίς έχουν λιγότερες υποδοµές 
απο τις Σέρρες.Με τη βοήθεια του αναπτυξιακού νόµου 
η υποδοµή στο Κιλκίς έχει γίνει καλύτερη και στηρίζει 
την επιχειρηµατικότητα. Κατα κεφαλήν η Σέρρες ανήκει 
στους 3 τελευταίους νοµούς . 

         
ΕΡΩΤ(κ.Τσιώνης) Το τοπικό ανθρώπινο δυναµικό τι ρόλο παίζει; 
ΑΠΑΝ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Υπάρχει ευθύνη απο το επιµελητήριο και τους     

τοπικούς φορείς για το θέµα αυτό . 
ΕΡΩΤ(Θεµιστοκλέους Σοφοκλής) Υπάρχει χωροταξικός σχεδιασµός απο την ΕΤΒΑ 

για βιοµηχανικά πάρκα ή πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες απο τη Νοµαρχία; 

ΑΠΑΝ(Κερεµλόγλου Συµεών) Εχει  γίνει πρόσφατα η σύσταση της εταιρείας 
ΕΤΒΑ βιοµηχανική εταιρεία ΑΕ .Ο  επιχειρηµατικός 
σχεδιασµός της εταιρεία ς δέν έχει γίνει ακόµη 
.Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις και έχουν 
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δαπανηθεί χρήµατα αλλα δεν υπήρξε ενδιαφέρον 
για να αγοραστούν εκτάσεις. 

ΕΡΩΤ(Πούλιος Ευάγγελος) Τι γίνεται µε το πρόγραµµα EQUAL; 
ΑΠΑΝ(κ.Λοβέρδος) Υπήρξαν προκηρύξεις αλλα δεν έφτασαν µέχρι τις 

Σέρρες. 
ΕΡΩΤ(Θεµιστοκλέους)  
ΑΠΑΝ(κ.Λοβέρδος) Πρέπει να υπάρξει προτροπή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Υπάρχουν επιπτώσεις στις χώρες 
που συνορεύουν µε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

ΕΡΩΤ. (Σύνεδρος) Ποιες δράσεις υπάρχουν για το INTEREC  
ΑΠΑΝ.(κ.Λοβέρδος) ∆εν υπάρχουν προτάσεις 
ΠΑΡΕΜΒ(Θεµιστοκλέους) ∆εν ξεκίνησαν ακόµη οι προκηρύξεις . Οι 

υποδείξεις για κάτι τέτοιο θα γίνουν απο τους 
αρµόδιου φορείς .Οι προτάσεις που έχουν γίνει θα 
επανυποβληθούν και θα επανεξεταστούν. 

ΕΡΩΤ(κ.Πραζιούτης) Υπάρχει δυνατότητα για κάποιον που έχει ζήλο για 
να µπει σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραµµα και 
να στηριχθεί από αυτό;  

ΑΠΑΝ(κΛοβέρδος) Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΟΤ ή σε κάποιον 
τοπικό φορέα που αντιπροσωπεύει τον ΕΟΤ ή και 
σε γραφεία του επιµελητηρίου. 

ΕΡΩΤ(Τιτής Χρήστος) Πως το εκπαιδευτικό σύστηµα παρέχει δεξιότητες 
και ικανότητες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. 

ΑΠΑΝ(Πάσχος Γεώργιος ) Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει εισάγει 
µαθήµατα οικονοµίας αλλα δεν δίνει 
επαγγελµατικές δεξιότητες . Η τεχνική εκπαίδευση 
δίνει τις δεξιότητες αλλα υστερεί στην παροχή 
πληρέστερων γνώσεων. 

ΕΡΩΤ(Τιτής Χρήστος)  
ΑΠΑΝ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Η ΑΝΕΣΕΡ είναι ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης 

για περιπτώσεις όπως της Κερκίνης και του 
Παγγαίου στα πλαίσια του leader plus και leader2 
.Η νοµαρχία έχει αναλάβει την σύνταξη για το 
πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης του νοµού. 

ΕΡΩΤ(Καµπορίδης Νίκος) Πως θα µπορέσουν να εµποδιστούν οι απόφοιτοι 
µε χαµηλό βαθµό απο κάποιες συγκεκριµένες 
θέσεις εργασίας; 

ΑΠΑΝ(Πάσχος Γεώργιος) Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και να φαίνονται ποιοι είναι 
κατάλληλοι και ποιοι όχι .Οι εισαχθέντες στα ΑΕΙ 
και στα ΤΕΙ δεν αντιπροσωπεύουν σε µεγάλο 
ποσοστό αυτούς που αποφοίτησαν µε χαµηλό 
βαθµό .∆εν υπάρχει µεσοµακροπρόθεσµη τακτική 
αξιολόγησης της προσφερόµενης εργασίας. 

ΕΡΩΤ(Πούλιος Ευάγγελος) Μπορείτε να αναπτύξετε το θέµα για την σχέση του 
µισθού των υπαλληλων του ΟΤΕ µε την αγορά των 
Σερρών;  

ΑΠΑΝ(Τιτής Χρήστος) Τα χρήµατα που πηγαίνουν στους εργαζόµενους 
του ΟΤΕ επενδύονται στον νοµό Σερρών και 
λειτουργούν την αγορά περισσότερο. 

ΕΡΩΤ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Τι γίνεται µε το γρήγορο internet;Ποια τιµολογιακή 
πολιτική θα ακολουθήσει ο ΟΤΕ; 

ΑΠΑΝ(Τιτής Χρήστος) Το γρήγορο internet είναι έτοιµο Οι πάροχοι  του 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 
την τεχνολογία αυτή .Η παροχή του αντί για 3 θα 
είναι 6 µήνες. Η παροχή είναι για τις Σέρρες , τις 
περιοχές κοντά στις Σέρρες και στο Σιδηρόκαστρο 
. 

ΕΡΩΤ(Σύνεδρος) Γιατί δεν γίνεται µείωση των τιµολογίων του ΟΤΕ 
αφού είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας; 
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ΑΠΑΝ(Τιτής Χρήστος) ∆εν είµαι αρµόδιος για την cosmorom.Ο ΟΤΕ δεν 
είναι κοινωφελής οργανισµός. Είναι 
µετοχοποιηµένη επιχείρηση στο χρηµατιστήριο 
.Υπάρχουν 17 ανταγωνιστές του ΟΤΕ .  

ΕΡΩΤ(Σύνεδρος) Έχουν δοθεί µελέτες στις τοπικές επιχειρήσεις απο 
τα ΤΕΙ; 

ΑΠΑΝ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών του ΤΕΙ 
απο την νέα σεζόν θα εντάσσονται σε πλαίσιο του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με την λειτουργία 
του ΚΕΤΑ έχει γίνει καταγραφή του µητρώου 
µελετητών .Τα στοιχεία αυτά θα δίνονται στους 
επιχειρηµατίες µέσω του επιµελητηρίου Σερρών. 

ΠΑΡΕΜΒ(Πούλιος Ευάγγελος) Οι παρεχόµενες αυτές υπηρεσίες είναι πολύ 
χαµηλού κόστους , µάλιστα κάποιες υπηρεσίες 
παρέχονται εντελώς δωρεάν . 

ΑΠΑΝ(Πάσχος Γεώργιος) Οι επιχειρηµατίες δεν δείχνουν τόσο ενδιαφέρον 
για τα ΤΕΙ όσο δείχνουν για το επιµελητήριο . Το 
ΤΕΙ αναλαµβάνει να κάνει µελέτες µε χαµηλό 
κόστος ή και δωρεάν µε την µορφή πτυχιακών 
εργασιών των σπουδαστών. 

ΠΑΡΕΜΒ(Πούλιος Ευάγγελος) Έχει ιδρυθεί σχολή επιχειρηµατία από το 1999 µε 
πρόταση που είχε γίνει από τον κ. Μαυροµιχάλη. 

ΠΑΡΕΜΒ(κ. Νοµάρχης Σερρών) Όσον αφορά την οµιλία του κ. Σαµαρτζά .Στο 
άρθρο 102 του διατάγµατος που υπάγεται  στην 
κεντρική εξουσία , υπάρχει µεταβίβαση των 
αρµοδιοτήτων. Το ΠΙΚΠΑ έχει κλείσει και οι 
κατασκηνώσεις έχουν έρθει στην αρµοδιότητα της 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης .Η τοπική 
αυτοδιοίκηση σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο 
επίπεδο πρέπει να συνοδεύεται µε πόρους και 
διοικητική αυτοτέλεια . 

ΠΑΡΕΜΒ(κ Τσιώνης) Όσον αφορα αυτά που ειπώθηκαν στην οµιλία του 
κ Γούλια Θα ήθελα να αναφέρω πως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των έργων που γίνονται είναι αυτά 
που µετράνε. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν κάνει 
κάποια σχέδια αλλα δεν έχει γίνει επίσηµη 
πρόταση απο τους φορείς για το Γ΄ κοινοτικό 
σχέδιο στήριξης. 

ΕΡΩΤ(κ. Πουρνάρας) Μπορούν  να γίνουν βιοτεχνικής χρήσης περιοχές 
χωρίς να αντιµετωπίζουν προβλήµατα;    

 
ΑΠΑΝ(Σαµαρτζάς Κωνσταντίνος) Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για το 

ζήτηµα αυτό οι οποίες εξετάζονται.    
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Εισήγηση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 
κ. Γεωργίου Κασιµάτη 

µε θέµα: «ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» 
 

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2003 
 
Μετά την παταγώδη διάψευση του µύθου περί «ισχυρής ελληνικής οικονοµίας» που επίµονα, 
αλλά ατεκµηρίωτα, καλλιεργούσε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, το θέµα των αναπτυξιακών 
µας κινήτρων αποκτά σήµερα νέες και εξαιρετικά επίκαιρες διαστάσεις. 
 
Η ελληνική οικονοµία, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης – οι οποίοι µάλιστα δεν φαίνεται 
ότι µπορούν να διατηρηθούν στα σηµερινά επίπεδα και µετά το 2004 – δεν κατάφερε να 
δηµιουργήσει επαρκείς  θέσεις εργασίας, ώστε η ανεργία να περιοριστεί σε ανεκτά επίπεδα. 
 
Παράλληλα, τα οφέλη της ιδιότυπης αυτής ταχύρυθµης ανάπτυξης δεν διαχέονται, ούτε στα 
ευρύτερα λαϊκά στρώµατα, ούτε στους υπόλοιπους παραγωγικούς µας κλάδους, µε συνέπεια, οι 
επιχειρήσεις µας όλων σχεδόν, πλήν του κατασκευαστικού και των συµπληρωµατικών του 
κλάδων – των οικονοµικών  τοµέων - να αντιµετωπίζουν βαθύτατη κρίση και σοβαρά 
προβλήµατα επιβίωσης, ενώ η γενικότερη φτώχεια περιορίζει την κατανάλωση και διευρύνει 
επικίνδυνα το δανεισµό των νοικοκυριών. 
 
Εάν σε όλα αυτά προστεθεί και µία γενικότερη διεθνής αβεβαιότητα, αλλά και η ευρωπαϊκή 
ύφεση από την οποία δεν φαίνεται ότι µπορούµε να απαλλαχθούµε σύντοµα, γίνεται φανερό ότι 
η χώρα χρειάζεται µια πιο τολµηρή αναπτυξιακή πολιτική και, οπωσδήποτε, πιο γενναία 
αναπτυξιακά κίνητρα. 
 
Για τα νέα αυτά αναπτυξιακά µας κίνητρα, θα ήθελα να κάνω πέντε παρατηρήσεις: 
1. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο λόγος ύπαρξης και ο ρόλος των κρατικών 

κινήτρων έχει έντονα διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ένα σύγχρονο, ανοικτό, 
ανταγωνιστικό σύστηµα, όπου η έκταση του κράτους και οι παρεµβάσεις του στην 
λειτουργία της οικονοµίας συνεχώς περιορίζονται και όπου όλες, σχεδόν, οι επενδυτικές 
πρωτοβουλίες βασικό φορέα έχουν την ιδιωτική επιχείρηση, η νοµιµότητα και η 
σκοπιµότητα του κρατικού κινήτρου, µε την παραδοσιακή του τουλάχιστον µορφή, 
αµφισβητείται όλο και πιο συχνά.  

 
∆εν µπορείς από την µια µεριά να ζητάς την πλήρη αποχώρηση του κράτους από το 
«επιχειρηµατικό γίγνεσθαι» και παράλληλα, να προσφεύγεις σ’ αυτό προκειµένου να 
εξασφαλίσεις δωρεάν πόρους για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρησης 
σου. Αρκεί, βέβαια, η αποκρατικοποίηση  της οικονοµίας  µας να είναι πλήρης και 
ουσιαστική.  
 
Αναµφισβήτητα «ο απογαλακτισµός» της επιχείρησης από το κράτος αποτελεί µια νέα 
πραγµατικότητα που δεν πρέπει να αγνοήσουµε, καθώς παρήλθεν ανεπιστρεπτί η 
εποχή του κρατικοδίαιτου καπιταλισµού.  
 
Και δεν θα πρέπει να διαφεύγει, επίσης, της προσοχής µας ότι οι διάφορες κοινοτικές 
ενισχύσεις σταδιακά θα µειώνονται τα προσεχή χρόνια, ενώ η ανάγκη πραγµατικής 
εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών µας δεδοµένων και ριζικής µείωσης του δηµοσίου 
χρέους µας θα δυσχεραίνει, ακόµη περισσότερο, την εξεύρεση ικανών εθνικών 
χρηµατοδοτικών πόρων για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων 

2. Σε  µία εποχή, όµως, πλήρους διεθνοποίησης των οικονοµικών σχέσεων, κατάργησης 
των συνόρων και ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, προϊόντων και εργαζοµένων, η 
επιβίωση των παραγωγικών µας µονάδων προϋποθέτει την εδραίωση και στη χώρα 
µας ίδιων όρων άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε εκείνους που ισχύουν 
σε ολόκληρο τον κοινοτικό χώρο, όπου βρίσκονται οι βασικοί µας ανταγωνιστές. 

 

Για το λόγο αυτό εκέινο που σήµερα έχει περισσότερο ανάγκη η ελληνική οικονοµία και 
επιχείρηση, δεν είναι τόσο η παροχή κινήτρων, όσο η άρση των διάσπαρτων 
αντικινήτρων. Και δυστυχώς, τέτοια αντικίνητρα υπάρχουν ακόµη πολλά, όπως, η 
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διοικητική γραφειοκρατία, η ανεπάρκεια των υποδοµών, οι αδυναµίες του εκπαιδευτικού 
µας συστήµατος κ.α. 
 
Μέχρι να πετύχουµε την πλήρη άρση όλων αυτών των αντικινήτρων αναγκαία είναι η 
υιοθέτηση µιάς συντονισµένης πολιτικής ενισχυµένων επενδυτικών κινήτρων που στόχο 
θα έχουν να αντισταθµίζουν, τουλάχιστον µερικώς, το κόστος των διαφόρων 
αντικινήτρων, ώστε οι επιχειρηµατίες µας να µην ανταγωνίζονται τους κοινοτικούς 
συναδέλφους τους  µε εµφανώς δυσµενέστερους όρους. 

3. Υπάρχουν πάντως, και δύο ακόµη σοβαροί λόγοι που καθιστούν επιβεβληµένη την 
περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών µας κινήτρων. Πρόκειται για την ανάγκη ταχείας 
προώθησης συγκεκριµένων κλαδικών και περιφερειακών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων: 

 

• Η αποκέντρωση και η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί στόχο όλων των 
µεταπολεµικών αναπτυξιακών µας πολιτικών, χωρίς, όµως, τα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα να θεωρούνται ικανοποιητικά. Παρά τα διαδοχικά κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης και τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, πέντε ελληνικές περιφέρειες 
εξακολουθούν σήµερα να είναι ανάµεσα στις 10 λιγότερο πλούσιες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε φτωχότερη όλων, την Ήπειρο. (οι υπόλοιπες είναι η ∆υτική 
Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία, η Πελοπόνησος και τα νησιά του Ιονίου).  
 

Για λόγους όχι µόνον οικονοµικούς και κοινωνικούς, αλλά πρωτίστως, εθνικούς, 
απαιτείται επιτέλους µια δυναµικότερη προσέγγιση του θέµατος αυτού και 
ουσιαστικότερες κρατικές παρεµβάσεις όπως η επιτάχυνση των έργων που βελτιώνουν 
την αναπτυξιακή υποδοµή της περιφέρειας, η ενίσχυση, κατά προτεραιότητα, της 
εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτοµίας, µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση της 
παραγωγής της περιφέρειας, η ενθάρρυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζόµενων και, φυσικά, η πιο στενή οργανική και λειτουργική σύνδεση των ελληνικών 
επιχειρήσεων που µεταναστεύουν ή επενδύουν στίς όµορες βαλκανικές χώρες, µε την 
αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις γειτονικές ελληνικές περιοχές. 

 
• Η ανάγκη, εξάλλου, υιοθέτησης µιας νέας σειράς ισχυρών κλαδικών  κινήτρων είναι 

σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική και την ανάγκη αυτή φαίνεται ότι 
κατανοεί τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας συνειδητοποιήσει την ανεπάρκεια των 
«οριζόντιων» βιοµηχανικών πολιτικών να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ειδικές 
ανάγκες ορισµένων έντονα προβληµατικών σήµερα κλάδων. (ένδυση, 
κλωστοϋφαντουργία κ.α.) 

 
Κανένας βιοµηχανικός κλάδος δεν είναι, εξ’ ορισµού, ποτέ καταδικασµένος σε πλήρη 

χρεοκοπία. Υπάρχουν, µόνον, επιχειρήσεις κλάδων που αδυνατούν να συλλάβουν έγκαιρα τα 
µηνύµατα της αγοράς και να προσαρµοσθούν ταχύτατα στα νέα δεδοµένα. 

 
Η αναγκαία αναδιόρθωση κρίσιµων παραγωγικών µας κλάδων που θα καταστήσει 
εφικτή τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, µόνον µε γενναία 
κλαδικά κίνητρα που θα είναι µάλιστα ενισχυµένα σε περιφερειακό επίπεδο, µπορεί να 
επιταχυνθεί, γεγονός που θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή µας διαιδκασία, αλλά 
και θα καταστήσει οικονοµικότερη τη µεταφορά βιοµηχανιών από την Αττική προς την 
περιφέρεια. 
 

4. Σε µία περίοδο που η ανεργία στη χώρα µας βρίσκεται στα υψηλότερα σχεδόν επίπεδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τάσεις µάλιστα περαιτέρω διεύρυνσής της, ιδιαίτερα µετά 
την ολοκλήρωση των ολυµπιακών έργων, είναι κατανοητή η αγωνία της κυβέρνησης και 
όλων µας, για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 
Η άµεση, όµως, σύνδεση των αναπτυξιακών µας κινήτρων, µε τη δηµιουργία πρόσθετων 

θέσεων εργασίας, όχι µόνον δεν υπηρετεί το στόχο της επιτάχυνσης της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, αλλά επι πλέον, οδηγεί, τις περισσότερες φορές, σε αντίθετα των επιδιωκόµενων 
αποτελέσµατα. 

 
Νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούν οι υγιείς και κερδοφόρες επιχειρησεις που 
επιδιώκουν να διευρύνουν τις πωλήσεις τους προσφέροντας στον Έλληνα και ξένο 
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καταναλωτή, ανταγωνιστικά, διεθνώς αγαθά και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά τους αυτή 
πολλές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα 
σύγχρονα επενδυτικά «εργαλεία» είναι αναγκασµένες να µειώσουν το απασχολούµενο 
προσωπικό τους. Εάν δεν το κάνουν, οι δυσµενείς συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά 
τους θα είναι µοιραίες για την περαιτέρω πορεία τους, αλλά και για την βιωσιµότητά 
τους. 
 
Τα επενδυτικά, κατά συνέπεια, κίνητρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδεθούν από 
την υποχρέωση αύξησης της απασχόλησης και να συνδεθούν µε τη διαδικασία 
εκσυγχρονισµού και ποιοτικής αναβάθµισης της παραγωγής, η οποία θα αυξήσει τις 
πωλήσεις, και, κατ’ ανάγκη, σε ένα δεύτερο στάδιο, και την απασχόληση. 
 

5. Το µεγαλύτερο, πάντως, κίνητρο που µπορεί να θεσπίσει σήµερα η κυβέρνηση για τη 
διεύρυνση των παραγωγικών επενδύσεων και την προσέλευση ξένων επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων – τα οποία, τελευταία, δεν επιδεικνύουν κανένα, σχεδόν, ενδιαφέρον για τη 
χώρα µας – είναι η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συστήµατος. Ενός 
δηλαδή φορολογικού συστήµατος που: 

 
− Θα αποβάλλει τον καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και θα διαπνέεται από έντονη 

αναπτυξιακή νοοτροπία. 
 

− Θα καταργεί οριστικά και αµετάκλητα τις αυτόµατες «προαιρετικές» περαιώσεις των 
διαφόρων φορολογικών υποθέσεων παρελθουσών χρήσεων µε την πληρωµή και 
πρόσθετων φόρων. 

 
− Θα καταπολεµά δραστικά τη διαφθορά, τη συναλλαγή και τις εκβιαστικές διαδικασίες, σε 

βάρος των επιχειρηµατιών. 
 

− Θα θεσπίζει φορολογικούςσυντελεστές τουλάχιστον ίσους µε εκείνους της Ιρλανδίας και  
 

− Θα είναι απλό, κατανοητό και από µη ειδικούς, δίκαιο, σταθερό και κυρίως 
απαλλαγµένο από πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν υψηλό κόστος 
και σε χρήµα και σε χαµένο χρόνο, ιδιαίτερα για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µας. 

 
Η µοναδική µας ελπίδα για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης µέσα σε λογικά χρονικά 
όρια είναι να σταµατήσει σύντοµα η παρατηρούµενη, τελευταία, βιοµηχανική «άπνοια» και η 
αποβιοµηχάνιση, που συνοδεύεται µε επιχειρηµατικές χρεοκοπίες και απολύσεις εργαζοµένων, 
σκοτώνοντας ακόµη και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.  
 
Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι χωρίς κέρδη, ιδιωτικές επενδύσεις δεν 
πραγµατοποιούνται και χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής µας 
δεν βελτιώνεται. Μέχρι σήµερα τα κατά καιρούς επενδυτικά κίνητρα δεν απέδωσαν και την ίδια, 
δυστυχώς, τύχη θα έχουν και τα νέα, εάν δεν σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν 
στο δυναµικό και καινοτόµο επιχειρηµατία µας – και η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τέτοιους 
επιχειρηµατίες – να πραγµατοποιεί ικανοποιητικά κέρδη.  
 
Και τα ικανοποιητικά επιχειρηµατικά κέρδη αποτελούν πέραν από τη σωστή αµοιβή του 
επιχειρηµατία για τους κινδύνους που αναλαµβάνει, την υγιέστερη µορφή χρηµατοδότησης µιας 
κοινωνικής πολιτικής που ικανοποιεί τα δίκαια αιτήµατα των ευρύτερων λαϊκών µαζών. 
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6. Υπάρχουν πάντως, και δύο ακόµη σοβαροί λόγοι που καθιστούν επιβεβληµένη την 
περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών µας κινήτρων. Πρόκειται για την ανάγκη ταχείας 
προώθησης συγκεκριµένων κλαδικών και περιφερειακών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων: 

 
• Η αποκέντρωση και η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί στόχο όλων των 

µεταπολεµικών αναπτυξιακών µας πολιτικών, χωρίς, όµως, τα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα να θεωρούνται ικανοποιητικά. Παρά τα διαδοχικά κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης και τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, πέντε ελληνικές περιφέρειες 
εξακολουθούν σήµερα να είναι ανάµεσα στις 10 λιγότερο πλούσιες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε φτωχότερη όλων, την Ήπειρο. (οι υπόλοιπες είναι η ∆υτική 
Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία, η Πελοπόνησος και τα νησιά του Ιονίου).  
 
Για λόγους όχι µόνον οικονοµικούς και κοινωνικούς, αλλά πρωτίστως, εθνικούς, 
απαιτείται επιτέλους µια δυναµικότερη προσέγγιση του θέµατος αυτού και 
ουσιαστικότερες κρατικές παρεµβάσεις όπως η επιτάχυνση των έργων που βελτιώνουν 
την αναπτυξιακή υποδοµή της περιφέρειας, η ενίσχυση, κατά προτεραιότητα, της 
εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτοµίας, µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση της 
παραγωγής της περιφέρειας, η ενθάρρυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζόµενων και, φυσικά, η πιο στενή οργανική και λειτουργική σύνδεση των ελληνικών 
επιχειρήσεων που µεταναστεύουν ή επενδύουν στίς όµορες βαλκανικές χώρες, µε την 
αναπτυξιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις γειτονικές ελληνικές περιοχές. 

 
• Η ανάγκη, εξάλλου, υιοθέτησης µιας νέας σειράς ισχυρών κλαδικών  κινήτρων είναι 

σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική και την ανάγκη αυτή φαίνεται ότι 
κατανοεί τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας συνειδητοποιήσει την ανεπάρκεια των 
«οριζόντιων» βιοµηχανικών πολιτικών να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ειδικές 
ανάγκες ορισµένων έντονα προβληµατικών σήµερα κλάδων. (ένδυση, 
κλωστοϋφαντουργία κ.α.) 

 
Κανένας βιοµηχανικός κλάδος δεν είναι, εξ’ ορισµού, ποτέ καταδικασµένος σε πλήρη 

χρεοκοπία. Υπάρχουν, µόνον, επιχειρήσεις κλάδων που αδυνατούν να συλλάβουν έγκαιρα τα 
µηνύµατα της αγοράς και να προσαρµοσθούν ταχύτατα στα νέα δεδοµένα. 

 
Η αναγκαία αναδιόρθωση κρίσιµων παραγωγικών µας κλάδων που θα καταστήσει 
εφικτή τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, µόνον µε γενναία 
κλαδικά κίνητρα που θα είναι µάλιστα ενισχυµένα σε περιφερειακό επίπεδο, µπορεί να 
επιταχυνθεί, γεγονός που θα δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή µας διαιδκασία, αλλά 
και θα καταστήσει οικονοµικότερη τη µεταφορά βιοµηχανιών από την Αττική προς την 
περιφέρεια. 
 

7. Σε µία περίοδο που η ανεργία στη χώρα µας βρίσκεται στα υψηλότερα σχεδόν επίπεδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τάσεις µάλιστα περαιτέρω διεύρυνσής της, ιδιαίτερα µετά 
την ολοκλήρωση των ολυµπιακών έργων, είναι κατανοητή η αγωνία της κυβέρνησης και 
όλων µας, για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 
Η άµεση, όµως, σύνδεση των αναπτυξιακών µας κινήτρων, µε τη δηµιουργία πρόσθετων 

θέσεων εργασίας, όχι µόνον δεν υπηρετεί το στόχο της επιτάχυνσης της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, αλλά επι πλέον, οδηγεί, τις περισσότερες φορές, σε αντίθετα των επιδιωκόµενων 
αποτελέσµατα. 

 
Νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούν οι υγιείς και κερδοφόρες επιχειρησεις που 
επιδιώκουν να διευρύνουν τις πωλήσεις τους προσφέροντας στον Έλληνα και ξένο 
καταναλωτή, ανταγωνιστικά, διεθνώς αγαθά και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά τους αυτή 
πολλές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα 
σύγχρονα επενδυτικά «εργαλεία» είναι αναγκασµένες να µειώσουν το απασχολούµενο 
προσωπικό τους. Εάν δεν το κάνουν, οι δυσµενείς συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά 
τους θα είναι µοιραίες για την περαιτέρω πορεία τους, αλλά και για την βιωσιµότητά 
τους. 
 
Τα επενδυτικά, κατά συνέπεια, κίνητρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδεθούν από 
την υποχρέωση αύξησης της απασχόλησης και να συνδεθούν µε τη διαδικασία 
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εκσυγχρονισµού και ποιοτικής αναβάθµισης της παραγωγής, η οποία θα αυξήσει τις 
πωλήσεις, και, κατ’ ανάγκη, σε ένα δεύτερο στάδιο, και την απασχόληση. 
 

8. Το µεγαλύτερο, πάντως, κίνητρο που µπορεί να θεσπίσει σήµερα η κυβέρνηση για τη 
διεύρυνση των παραγωγικών επενδύσεων και την προσέλευση ξένων επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων – τα οποία, τελευταία, δεν επιδεικνύουν κανένα, σχεδόν, ενδιαφέρον για τη 
χώρα µας – είναι η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συστήµατος. Ενός 
δηλαδή φορολογικού συστήµατος που: 

 
− Θα αποβάλλει τον καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και θα διαπνέεται από έντονη 

αναπτυξιακή νοοτροπία. 
 

− Θα καταργεί οριστικά και αµετάκλητα τις αυτόµατες «προαιρετικές» περαιώσεις των 
διαφόρων φορολογικών υποθέσεων παρελθουσών χρήσεων µε την πληρωµή και 
πρόσθετων φόρων. 

 
− Θα καταπολεµά δραστικά τη διαφθορά, τη συναλλαγή και τις εκβιαστικές διαδικασίες, σε 

βάρος των επιχειρηµατιών. 
 

− Θα θεσπίζει φορολογικούςσυντελεστές τουλάχιστον ίσους µε εκείνους της Ιρλανδίας και  
 

− Θα είναι απλό, κατανοητό και από µη ειδικούς, δίκαιο, σταθερό και κυρίως 
απαλλαγµένο από πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν υψηλό κόστος 
και σε χρήµα και σε χαµένο χρόνο, ιδιαίτερα για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µας. 

 
Η µοναδική µας ελπίδα για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης µέσα σε λογικά χρονικά 
όρια είναι να σταµατήσει σύντοµα η παρατηρούµενη, τελευταία, βιοµηχανική «άπνοια» και η 
αποβιοµηχάνιση, που συνοδεύεται µε επιχειρηµατικές χρεοκοπίες και απολύσεις εργαζοµένων, 
σκοτώνοντας ακόµη και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.  
 
Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι χωρίς κέρδη, ιδιωτικές επενδύσεις δεν 
πραγµατοποιούνται και χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής µας 
δεν βελτιώνεται. Μέχρι σήµερα τα κατά καιρούς επενδυτικά κίνητρα δεν απέδωσαν και την ίδια, 
δυστυχώς, τύχη θα έχουν και τα νέα, εάν δεν σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν 
στο δυναµικό και καινοτόµο επιχειρηµατία µας – και η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τέτοιους 
επιχειρηµατίες – να πραγµατοποιεί ικανοποιητικά κέρδη.  
 
Και τα ικανοποιητικά επιχειρηµατικά κέρδη αποτελούν πέραν από τη σωστή αµοιβή του 
επιχειρηµατία για τους κινδύνους που αναλαµβάνει, την υγιέστερη µορφή χρηµατοδότησης µιας 
κοινωνικής πολιτικής που ικανοποιεί τα δίκαια αιτήµατα των ευρύτερων λαϊκών µαζών. 
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ΣΚΟΡ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Θέµα: Επιχειρηµατικές συνεργασίες - χρηµατοδότηση 
Κυρίες και κύριοι καληµέρας σας, 
Θεωρούµε σηµαντική τη διοργάνωση του συνεδρίου σας και πιστεύουµε ότι από τα 
συµπεράσµατά των εργασιών του θα προκύψουν σηµαντικές προτάσεις για την τόνωση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Νοµού Σερρών. 
Στο πνεύµα αυτό κινείται και η εισήγηση µε θεµα «Επιχειρηµατικές συνεργασίες – 
χρηµατοδότηση» 
Η δηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών σε οποιοδήποτε τοµέα δραστηριότητας θα πρέπει 
να αποσκοπεί στην βελτίωση του ρυθµού ανάπτυξης της περιοχής και µε κριτήριο την καλύτερη 
αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της, να προκύπτει ένας νέος κύκλος βιώσιµης 
ανάπτυξης. 
∆ιάγραµµα 1 Κύκλος ζωής επιχειρήσεων 
Στη 10ετία του 70 οι επιχειρήσεις είχαν ως κύριο προσανατολισµό την ικανοποίηση της 
αυξηµένης ζήτησης. Γι’ αυτό και πραγµατοποιούσαν επενδύσεις που αφορούσαν την επέκταση 
και τον εκσυγχρονισµό τους, κατά τρόπο που θα αύξανε τις παραγωγικές δυνατότητες τους. Σ’ 
αυτόν τον προσανατολισµό ήταν στραµµένη και  η προσπάθεια της χώρας µε τους κατά καιρούς 
αναπτυξιακούς νόµους, σε συνδυασµό και την πιστοδοτική πολιτική, που αφορούσε κυρίως 
χρηµατοδότηση της µεταποίησης. (Εξαιρούσε δηλαδή το εµπόριο) 
Σήµερα οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της µεγάλης προσφοράς και γι’ αυτό 
εστιάζουν τις προσπάθειες τους στη διάθεση των προϊόντων τους. Επενδύουν σε καινοτοµία, σε 
έρευνα που θα διευκολύνει στην παραγωγή νέων ή διαφοροποιηµένων ειδών, µε µειωµένο ανά 
µονάδα κόστος παραγωγής, προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, έτσι ώστε να 
µπορούν να διαθέτουν εύκολα τα είδη τους στην αγορά και να επιτυγχάνουν τη διατήρηση του 
µεριδίου τους ή και αύξηση του.  
Ο οξύς ανταγωνισµός, στην επικρατούσα κατάσταση, βαθµιαία εκτοπίζει τις επιχειρήσεις που 
δεν µπορούν να παράγουν ανταγωνιστικά είδη (από πλευράς τιµής και ποιότητας).  
Αναπτύσσεται µία ραγδαία υποκατάσταση τους µε νέα είδη, εγχώρια ή εισαγόµενα, η οποία 
οδηγεί σε αναδιάρθρωση, τόσο των επί µέρους κλάδων όσο και της ίδιας της αγοράς. Έτσι, 
παρατηρείται το φαινόµενο της συγκρατηµένης ανάπτυξης της µεταποίησης, σε συνδυασµό µε 
την ταχύτερη επέκταση των εµπορικών επιχειρήσεων και παροχής υπηρεσιών.   

Σ’ αυτό το γεγονός συνέβαλε, το άνοιγµα των αγορών και η λεγόµενη νέα οικονοµία, που 
οδήγησαν: 

 στην ταχύτερη λήψη και επεξεργασία των πληροφοριών ανάµεσα στην προσφορά και τη 
ζήτηση,   

 στην ευκολότερη αναζήτηση οµοιογενών ανταγωνιστικών ειδών και  
 κατ’ επέκταση στην όξυνση του ανταγωνισµού µέσω του µηχανισµού προσαρµογής των 
τιµών. 

Οι επιχειρήσεις συνήθως επιλέγουν ή αναγκάζονται να επιλέξουν ως µέτρο αντιµετώπισης της 
πίεσης που δέχονται, τη διαφοροποίηση των παραγωγικο – συναλλακτικών όρων. ∆ηλαδή, 
πώς, πόσο και πότε αγοράζουν – όροι προµήθειας,  ποια η διαδικασία παραγωγής να 
ακολουθήσουν, ποιο µέγεθος αποθήκη χρειάζονται, τον τρόπο και τους όρους πωλήσεων, 
διάρκεια και µορφή πίστωσης κτλ. 
Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις leaders της αγοράς, οι υπόλοιπες αναγκάζονται να ακολουθήσουν 
τους όρους που διαµορφώθηκαν στην αγορά.  
Παράγωγο αποτέλεσµα της µεταβολής των όρων λειτουργίας αποτελεί και η επίπτωση στον 
λεγόµενο κύκλο ρευστότητας των επιχειρήσεων.  
∆ιάγραµµα 2 – Κύκλος ρευστότητας – Ανάγκες χρηµατοδότησης 
Συνήθως, σε περιόδους έντονου ανταγωνισµού προκαλείται διεύρυνση του κύκλου 
ρευστότητας και δηµιουργούνται πρόσθετες ανάγκες χρηµατοδότησης.  
Αν και οι ανάγκες συνήθως αφορούν την επίλυση λειτουργικών προβληµάτων ρευστότητας, εν 
τούτοις είναι σύνηθες το φαινόµενο να σχετίζονται και µε την ανορθόδοξη χρηµατοδοτική 
κάλυψη των επενδύσεων που πραγµατοποιούν ή ολοκλήρωσαν. 
Γι’ αυτό, αν δεν υιοθετηθούν έγκαιρα οι κατάλληλες επιχειρηµατικές επιλογές, οι επιχειρήσεις 
διογκώνουν τον δανεισµό τους, επιβαρύνουν την εκµετάλλευσή τους µε πρόσθετες δαπάνες, 
περιορίζουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα τους κοκ.   
Εποµένως, είναι φανερό ότι το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται η κάθε 
επιχείρηση, σε συνδυασµό µε τον κύκλο ρευστότητας της, αποτελούν τις δύο βασικές 
παραµέτρους, που επιβάλλουν την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση 
των ευκαιριών  ή τον περιορισµό των συνεπειών του ανταγωνισµού.  
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Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της περιοχής 
∆είγµα Επιχειρήσεων Ν. Σερρών   
Κατηγορία Επιχειρήσεων 1999 2000 2001  Αύξηση 
Βιοµηχανία 61 64 66  8% 
Εµπόριο 29 34 38  31% 
Υπηρεσίες 37 45 45  22% 
Τουρισµός 8 9 9  13% 
Σύνολο 135 152 158  17% 
  
∆είγµα βιοµηχανικών επιχειρήσεων Ν. Σερρών 
   (εκατ. €) 
Βιοµηχανία 1999 2000 2001 
Κύκλος εργασιών 129,8 132,4 153,7 
Ρυθµός ανάπτυξης   2,00% 16,09% 
Περιθώριο Μικτών κερδών  22,6% 23,7% 18,0% 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3,2% 2,9% 2,9% 
Προ φόρων κέρδη 7,5% 7,3% 2,8% 
Βιοµηχανία 1999 2000 2001 
Αποθέµατα 81 104 152 
Απαιτήσεις 104 121 140 
Κύκλος ρευστότητας (σε µέρες) 185 225 292 
Προµηθευτές 93 102 124 
Ανάγκες χρηµατοδότησης 92 123 168 
% επί κύκλου εργασιών 26% 34% 47% 
  
∆είγµα Εµπορικών επιχειρήσεων Ν. Σερρών (εκατ. €) 
Εµπόριο 1999 2000 2001 
Κύκλος εργασιών 64,5 71,7 145 
Ρυθµός ανάπτυξης   11,2% 102,2% 
Περιθώριο Μικτών κερδών  12,4% 13,7% 13,4% 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,9% 0,8% 0,6% 
Προ φόρων κέρδη 2,7% 2,2% 1,1% 
    
Εµπόριο 1999 2000 2001 
Αποθέµατα 31 48 40 
Απαιτήσεις 55 74 54 
Κύκλος ρευστότητας (σε µέρες) 86 122 94 
Προµηθευτές 55 101 80 
Ανάγκες χρηµατοδότησης 31 21 14 
% επί κύκλου εργασιών 9% 6% 4% 
  
∆είγµα επιχειρήσεων Ν. Σερρών  (εκατ. €) 
Όλες οι κατηγορίες 1999 2000 2001 
Κύκλος εργασιών 211 229,6 317,1 
Ρυθµός ανάπτυξης   8,8% 38,1% 
Περιθώριο Μικτών κερδών  20,0% 21,0% 16,3% 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2,3% 2,0% 1,8% 
Προ φόρων κέρδη 6,5% 5,9% 2,0% 
    
Όλες οι κατηγορίες 1999 2000 2001 
Αποθέµατα 64 83 94 
Απαιτήσεις 87 102 99 
Κύκλος ρευστότητας (σε µέρες) 151 185 193 
Προµηθευτές 83 107 102 
Ανάγκες χρηµατοδότησης 68 78 91 
% επί κύκλου εργασιών 19% 22% 25% 
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Έτσι, θεωρούµε ότι βάσει των προαναφερθέντων µία ρεαλιστική πρόταση θα µπορούσε να 
αναφέρεται στη «Σκιαγράφηση της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής µε την 
κατάρτιση ενός business plan ανάπτυξης της. Τέτοιας µορφής µελέτες προβλέπονται και ως 
προαπαιτούµενο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητας (το λεγόµενο ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο υλοποιείται στα 
πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Το συγκεκριµένο business plan µπορεί να καταλήγει σε πρακτικά 
εφαρµόσιµες συνεργασίες µε τα ακόλουθα βήµατα:  

1. Καταγραφή των δυνατών σηµείων της περιοχής, από πλευράς συµβολής τους στη 
διαµόρφωση του ΑΕΠ, προκειµένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα. 

2. Εντοπισµός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ανταγωνιστικότητας. 

3. Καταγραφή της σύγκλισης συµφερόντων που καταλήγουν σε συµφωνίες για ανάληψη 
ενεργειών  επίλυσης των προβληµάτων µέσω συνεργασιών µε: 
• Εξαγορές, 
• Συγχωνεύσεις, 
• Σύσταση εταιρίας διαχείρισης προβληµάτων και συµβολής στην ανάπτυξη όπως: 

i. Π.χ.  η λεγόµενη θερµοκοιτίδα που αναφέρεται στο ΕΠΑΝ,(Συµβουλευτική 
στήριξη, Παροχή τεχνογνωσίας κτλ) 

ii. Εταιρία προβολής – προώθησης των πωλήσεων, η οποία αφορά σε σύγκλιση 
συµφερόντων οριζόντιας ανάπτυξης, 

iii. Εταιρία αξιοποίησης ή συνένωσης επί µέρους επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
σε συµφέροντα κάθετης ανάπτυξης, που θα συµβάλλει σε µεγαλύτερο βαθµό 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων και θα παράγει περισσότερη προστιθέµενη αξία. 

5. Μετασχηµατισµός των συµφωνιών (βάσει της σύγκλισης συµφερόντων) σε επενδυτικό 
σχέδιο που θα περιλαµβάνει: 

 Στόχο – αναµενόµενα οφέλη, 
 Προϋπολογισµό δαπανών, 
 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, 
 Χρηµατοδοτικό σχήµα κάλυψης των δαπανών, 

6. Επιλογή κατάλληλων πηγών χρηµατοδοτικής κάλυψης, όπως µέσω: 
 Κεφαλαιαγοράς (σε περίπτωση συνεργαζόµενης επιχείρησης εισηγµένης στο 
Χρηµατιστήριο) 

 Τραπεζικού συστήµατος άµεσα (περίπτωση υποβολής συγκεκριµένου επενδυτικού 
σχεδίου) 

 Τραπεζικού συστήµατος έµµεσα ( περίπτωση χρηµατοδότησης επί µέρους 
επιχειρήσεων για συµµετοχή ή εξαγορά) 

Το επόµενο στάδιο εφαρµογής ενός τέτοιου business plan είναι αναζήτηση χρηµατοδότησης 
7. Σε περίπτωση επιλογής κάλυψης χρηµατοδοτικών αναγκών από τις Τράπεζες, θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι, ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, 
που αφορούν τη συνεργασία επί µέρους επιχειρηµατικών προσπαθειών, σχετίζεται 
κυρίως µε τη βιωσιµότητα τους. Κατά πόσον δηλαδή η ενδεχόµενη επιχειρηµατική 
συνεργασία θα συµβάλει: 

 στην ανανέωση του κύκλου ζωής των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, 
 στην βιώσιµη ανάπτυξή τους που συνεπάγεται: 
• θετικό cash flow (περισσεύµατα που οδηγούν ταµιακά πλεονάσµατα) 
• κεφαλαιακή επάρκεια (συγκρότηση οικονοµικής κατάστασης) 
• βελτίωση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων 

8. Με θετική αξιολόγησης από µέρους της Τράπεζας, επιλέγονται τα κατάλληλα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία σχετικά µε: 

 δάνεια µακράς διάρκειας, (Joint Venture, Οµολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια κτλ) 
 κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τα λεγόµενα κεφάλαια κίνησης,  
 έµµεση χρηµατοδότηση ή διευκολύνσεις όπως factoring, ασφάλεια πιστώσεων, 
καταναλωτική πίστη κτλ. 

Συνοψίζοντας, οι επιχειρηµατικές συνεργασίες θα πρέπει να είναι προϊόν επί µέρους 
διεργασιών και να καταλήγουν σε επιχειρηµατικά πλάνα που θα συµβάλλουν στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση του 
παραγωγικού πλούτου και την ανανέωση του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων. 

Με πρώτη επιλογή την Εθνική Τράπεζα, οι επιχειρηµατικές σας ιδέες µπορούν να 
µετατραπούν σε υλοποιήσιµες προτάσεις και οι προσπάθειες σας να ευδοκιµήσουν. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω εξειδίκευσης των προτάσεων. 
Καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου σας.    
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ΑΛΟΥΜΥΛ  ΜΥΛΩΝΑΣ  – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  Α .Ε  

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση εφικτών προτάσεων εφαρµογής επιχειρηµατικών συνεργασιών για την ανάπτυξη 
των Σερραϊκών επιχειρήσεων. Κατάθεση επιχειρηµατικών εµπειριών που µπορούν να αξιοποιηθούν 
από υποψήφιους επενδυτές, ή από ενδιαφερόµενους για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους» 

κ. ∆ιευθυντά, 

Κυρίες & κύριοι, 

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιµή τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για την ΑΛΟΥΜΥΛ, να συµµετάσχουµε 
στις πολυήµερες εκδηλώσεις του Αναπτυξιακού Συνεδρίου µε θέµα την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας εν 
γένει. Ο κ. Μυλωνάς ζητά συγνώµη για την απουσία του. Βρίσκεται εκτάκτως στη Ρουµανία ολόκληρη την 
εβδοµάδα, επί τιµής συνοδός του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, και το γεγονός αυτό µας τιµά 
ιδιαίτερα. 
 
Θα αναπτύξουµε γενικές στρατηγικές δράσεις, οι οποίες βρίσκουν εφαρµογές σε όλα τα πεδία 
επιχειρηµατικότητας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει σαφή και ακριβή γνώση για το νοµό Σερρών παρότι ο κ. 
Μυλωνάς εδώ γεννήθηκε και µεγάλωσε. Άλλοι συνάδελφοι είναι σε θέση να προσφέρουν ακριβέστερη 
ανάλυση. Ξεκινώντας, από τις εµπειρίες µας, σας αναφέρω τα εξής: 
 
Εκπροσωπoύµε µια επαρχιακή βιοµηχανία παραγωγής προϊόντων αλουµινίου, η οποία ξεκίνησε πριν 13 
χρόνια, το 1989 στην βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς. 
Όταν το 1988 ζητήσαµε αρχικά την έγκριση της τότε κυβέρνησης για την δηµιουργία µιας νέας, διαφορετικής 
παραγωγικής επένδυσης, η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική. 
Πιστεύοντας όµως στις δυνατότητές µας και µη έχοντας στην πράξη αρκετή υποστήριξη από το τραπεζικό 
σύστηµα πραγµατοποιήσαµε αυτή την επένδυση. Ξεκίνησαν τότε 12 άτοµα. 
Σήµερα, 13 χρόνια µετά, η ΑΛΟΥΜΥΛ είναι η µεγαλύτερη, µε διαφορά, βιοµηχανία διέλασης αλουµινίου στην 
Ελλάδα, µία από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης, έχοντας 7 εργοστάσια στην Ελλάδα, 3 λειτουργούντα και δύο 
υπό ανέγερση στο εξωτερικό, 25 θυγατρικές εταιρίες στην Ευρώπη και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και µε 
εξαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις ηπείρους. Η ΑΛΟΥΜΥΛ κατέχει ιδιόκτητες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
200.000 περίπου τ.µ. 
Ήταν θέµα επιχειρηµατικής πρόκλησης. 
 
Σαν επιχειρηµατίας ο κ. Μυλωνάς αντιµετώπισε στο ξεκίνηµα όλα τα εµπόδια που σκοτώνουν την 
επιχειρηµατικότητα. Όλα αυτά που θα πρέπει να εξαλείψει το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Κυβερνητική αδράνεια, γραφειοκρατία, έλλειψη χρηµατοοικονοµικών πόρων, αποπροσανατολισµένα και 
«λογοτεχνικά» προγράµµατα ανάπτυξης, αστείες τεχνολογικές υποδοµές, αρνητική έµφαση στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, ελάχιστη υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, απαίδευτους νέους µε 
περιορισµένες ή και άσχετες για τις ανάγκες των επιχειρήσεων γνώσεις και πολλά άλλα. 
 
Ξέραµε όµως ότι, το ότι δεν ζούσαµε στο παράδεισο δεν έπρεπε να αποδυναµώνει την επιχειρηµατική µας 
ορµή. Είχαµε όραµα. Οι προσπάθειές µας ήταν επίµονες και συστηµατικές. Στηριχθήκαµε σε καινοτόµες 
δράσεις, δώσαµε έµφαση στην ποιότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στην ευελιξία, στην δηµιουργικότητα των 
ανθρώπων µας. ∆εν κλειστήκαµε στο καβούκι µας. Βγήκαµε έξω από τα εθνικά  σύνορα. Είδαµε το υψηλό 
επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισµού ως πρόκληση για ακόµα υψηλότερες επιδόσεις. 
 
Σήµερα βλέπουµε τον ανταγωνισµό χαµηλού κόστους από τις τρίτες χώρες και βιαζόµαστε να εντείνουµε 
ακόµη περισσότερο την καινοτόµο και ποιοτική διάσταση της ΑΛΟΥΜΥΛ. Η έρευνα γίνεται µεγαλύτερο 
κοµµάτι της καθηµερινής µας πρακτικής και η ενθάρρυνση της εφευρετικότητας των ανθρώπων µας γίνεται 
σηµαία µας.  
 
Στόχος µας είναι η συνεχής ανάπτυξη κυνηγώντας την τελειότητα σε ένα στρεβλό οικονοµικό περιβάλλον. 
∆ύναµή µας είναι οι άνθρωποί µας, τους οποίους παροτρύνουµε να λειτουργούν ως επιχειρηµατίες µέσα στην 
επιχείρησής µας. Μόνο που εδώ το επιχειρηµατικό περιβάλλον το καθορίζουµε εµείς, και πιστεύουµε ότι, 
χωρίς να είναι τέλειο, είναι πολύ καλύτερο από τον εξωτερικό κοινωνικό και οικονοµικό περίγυρο. 
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Αν κάποιος, για να αναπτύξει επιχειρηµατική δράση περιµένει η κυβέρνηση να του έχει εκ των προτέρων 
λυµένα όλα τα προβλήµατα σε ένα τέλεια σχεδιασµένο οικονοµικό περιβάλλον, τότε καλύτερα να γίνει 
δηµόσιος υπάλληλος. Όµως ο ρόλος της Κυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της 
επιχειρηµατικότητας είναι καταλυτικός. Στην Ελλάδα, είχαµε φθάσει στο σηµείο να θεωρούνται οι 
επιχειρηµατίες παράσιτα και το κέρδος έγκληµα. Ευτυχώς αυτοί οι καιροί πέρασαν. Και θα πρέπει σήµερα να 
αρχίσουµε να διδάσκουµε στα παιδιά µας και στους νέους ότι η επιχειρηµατικότητα είναι πηγή δηµιουργίας. 
∆ηµιουργίας πλούτου για τις κοινωνίες, δηµιουργίας θέσεων εργασίας, δηµιουργίας υψηλότερου επιπέδου 
ζωής, δηµιουργίας ισχυρών κρατών. Και ότι το ζηµιογόνο αποτέλεσµα µιας άστοχης επιχειρηµατικής δράσης 
δεν είναι λόγος απόρριψης και περιθωριοποίησης του αποτυχόντος. 
 
Θα πρέπει η κυβέρνηση συστηµατικά να επιβραβεύει τις καλύτερες επιδόσεις της επιχειρηµατικότητας, 
αναδεικνύοντας πρότυπα για τους νέους, ενώ οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει να λειτουργούν ως δυσχερείς 
παράγοντες της ανάπτυξης. 
 
Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δηµιουργήσει ένα οικονοµικό περιβάλλον σταθερό, διάφανο, µε κανόνες 
σαφείς και διαρκείας. Αυτό είναι το αυτονόητο που θα ζητούσε ένας επιχειρηµατίας για να δραστηριοποιηθεί. 
Και σίγουρα η βάση για να πραγµατοποιήσει διεθνείς συνεργασίες. 
 
Η γραφειοκρατία, το πρώτο πράγµα που έρχεται στο νου κάθε πολίτη όταν αναφέρεται στην κυβέρνηση, 
πρέπει να πάψει να είναι τόσο µεγάλη, από την πιο απλή διεκπεραίωση µιας υπόθεσης, λειτουργώντας ως 
επίφαση προστασίας για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Ένας νέος επιχειρηµατίας δεν έχει το χρόνο για 
χρονοβόρες διαδικασίες. 
 
Ακόµα και προγράµµατα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που εκπονούνται από τα διάφορα υπουργεία δεν 
χρησιµοποιούνται από αυτές λόγω της µεγάλης γραφειοκρατίας και του κόστους που συνεπάγεται αυτή. 
Επίσης επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας ή χρηµατοδότηση εκπαίδευσης εργαζοµένων δεν διεκδικούνται 
από τις επιχειρήσεις, λόγω των πολλών περιορισµών και της γραφειοκρατίας. 
 
Η κυβέρνηση, εκτός από την σωστή και άνετη πληροφόρηση προς τους επιχειρηµατίες πρέπει να δίνει και 
σαφή και κατανοητή πληροφόρηση. Συχνά ολόκληρα προγράµµατα δράσης για νέους επιχειρηµατίες 
µοιάζουν µε έργα τέχνης, και χρειάζεται µετάφραση ειδικού για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται. 
 
Όλες οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, υπουργικές αποφάσεις, κυβερνητικά προγράµµατα, αλλά κυρίως η 
κυβερνητική συµπεριφορά σε συγκεκριµένες δράσεις, όπως π.χ. στις ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και να αποδεικνύουν την πίστη της σε αυτή. ∆εν είναι ενθαρρυντικό της 
επιχειρηµατικότητας  λόγω αδυναµίας των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους να αντιµετωπίζονται 
αδιακρίτως οι επιχειρηµατίες περίπου ως κλέφτες και απατεώνες, και να κινδυνεύουν µε υψηλά φορολογικά 
πρόστιµα γιατί το κράτος έχει τους  δικούς του ελάχιστους συντελεστές φορολόγησης, και δεν δέχεται την 
απλή αλήθεια ότι οι ζωντανές επιχειρήσεις δεν κερδίζουν βάσει κάποιου συντελεστή. 
 
Η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει περισσότερους νέους θεσµούς χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα και να 
αναβαθµίσει την λειτουργία των Ειδικών Ταµείων εγγυοδοσίας, διότι είναι ζωτικής σηµασίας η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης νέων επιχειρηµατικών δράσεων. 
 
Η διασφάλιση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεων της Ε.Ε. στη διεθνή και παγκόσµια σκηνή, απαιτεί 
την ύπαρξη κατάλληλου ανθρωπίνου δυναµικού µε επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των ολοένα µεταβαλλόµενων αναγκών. 
Αυτή η εκπαίδευση και η δυνατότητα εκπαίδευσης απουσιάζει σήµερα. 
Η καινοτοµία και η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας αποτελεί σήµερα το βασικότερο συστατικό, για την 
ανάπτυξη µιας επιτυχηµένης επιχειρηµατικής ιδέας και τη βιωσιµότητάς της. 
 
Η ενίσχυση της εφαρµοσµένης ερευνητικής προσπάθειας που καταβάλουν οι επιχειρήσεις, που θα µπορούσε 
να προέλθει από τη θέσπιση ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων, αλλά και η ενθάρρυνση της συνεργασίας 
µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων ερευνητικών φορέων αποτελούν τους δύο βασικότερους άξονες ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων. 
 
Μετά την διευκόλυνση της χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικότητας, τα φορολογικά κίνητρα είναι η 
ισχυρότερη παρότρυνση για την ανάπτυξη της. 
Ένα τεράστιο θέµα στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, είναι η ανελαστική αγορά εργασίας. Παρόλο που 
προσλαµβάνουµε 150 άτοµα ετησίως νιώθουµε εγκλωβισµένοι στο εργασιακό καθεστώς που είναι µη φιλικό 
στις γρήγορες αλλαγές και έκτακτες ανάγκες . 
Η έννοια της ποιότητας σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δράσης, επηρεάζει σηµαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ποιότητα όµως πρώτα απ’ όλα είναι ο τρόπος που ζεις καθηµερινά, 
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είναι ο τρόπος µε τον οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι, ο τρόπος που συναλλασσόµαστε µε το κράτος, ο τρόπος 
που αναδεικνύουµε τι είναι «καλό καγαθό». Η ποιότητα είναι κουλτούρα. 
 
Ο προσανατολισµός των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης νέων µεθόδων διαχείρισης 
ποιότητας, αποτελεί σύγχρονη επιτακτική ανάγκη, η οποία απαιτεί καθολική προσπάθεια των διοικήσεων των 
επιχειρήσεων, στην βάση συνεχούς βελτίωσης των αντίστοιχων διαδικασιών και όχι µέσω αποσπασµατικής 
διαχείρισης. 
 
Η επιχειρηµατική πρόκληση πρέπει να γίνει πιο ελκυστική και προσιτή σε όλους τους νέους Έλληνες 
επιχειρηµατίες. Οι σηµερινές αγκυλώσεις και περιορισµοί πρέπει να συρρικνωθούν και να εξαλειφθούν, για 
χάρη της ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ανάπτυξης. 
 

Ο νοµός Σερρών, 10ος στη χώρα από άποψη µεγέθους πληθυσµού, έχει εντεινόµενη τάση µείωσης από το 
1998 έως και το 2001, χρονιά που σηµειώθηκε αύξηση 4,4%, χαµηλότερη όµως από αυτή του συνόλου της 
χώρας (6,9%).  

Παράγει 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Στη γεωργία αναλογεί το 25% του προϊόντος 
του νοµού και εκεί παράγεται 3,8% του γεωργικού προϊόντος της χώρας (η 4η υψηλότερη συµµετοχή). Στη 
µεταποίηση αναλογεί το 5,8%, εκεί δε παράγεται 0,6% µόνο της  µεταποιητικής παραγωγής της χώρας. Στις 
επιχειρήσεις δε, αναλογεί το 0,5% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο 
1999-2000, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ, οι οποίες επενδύσεις µετά 
από άνοδο το 1999, υποχώρησαν το 2000. Με κατά κεφαλή προϊόν 2,8 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 45ος µε βάση 
το κριτήριο αυτό, έχοντας το 69% του µέσου όρου της Ελλάδας για το 2001.  

Ο κ. Μυλωνάς λόγω καταγωγής, ανθρώπων και περιβάλλοντος, επένδυσε και θα επενδύσει πολύ σηµαντικά 
κεφάλαια στη θυγατρική ΜΕΤΡΟΝ στη ΒΙ. ΠΕ. Σερρών, η οποία κατασκευάζει αυτόµατες πόρτες και 
συστήµατα αυτοµατισµών. Σαφέστατα η επιχορήγηση του 40% και η επιδότηση επιτοκίου µε 40% για το 
σύνολο των δανείων της ΜΕΤΡΟΝ αποτελούν ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, σε συνδυασµό µε την εξαίρετη 
γνώση του αντικειµένου και την καλλιέργεια κατάλληλης εργασιακής κουλτούρας. 

Στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 
Ηµαθίας, Πέλλας και Πιερίας) ωστόσο, αναλογεί 17,6% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της 
χώρας την περίοδο 1999-2000, οι οποίες το 2000 αυξήθηκαν 21%. Παρατηρείται δυστυχώς µείωση των 
βιοµηχανικών επενδύσεων στο νοµό Σερρών, έναντι αύξησης στο σύνολο της Περιφέρειας. Στις επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας, αναλογεί 14% του κύκλου εργασιών των µεταποιητικών και κατασκευαστικών µονάδων της 
χώρας και 13% των εµπορικών. Υπάρχουν σαφώς, σύµφωνα µε τα νούµερα αυτά, περιθώρια για περαιτέρω 
ανάπτυξη… 

Συµπληρώνω ότι, µε δηλωθέν εισόδηµα 1,05 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 9,1%, 62% του µέσου 
όρου της Ελλάδος) και αποταµιευτικές καταθέσεις 1,34 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του 
πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 50 χιλ. δρχ., έναντι µέσου όρου χώρας 142 χιλ. δρχ. 
Σε αυτόν αναλογεί 1,6% των φορολογουµένων (άνοδος 1,7% το 2002), 1,2% του δηλωθέντος εισοδήµατος 
της χώρας (+8,9%) και 0,6% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+6,4%).  

Ακολουθούν ενδεικτικά στοιχεία στους πίνακες της ΕΣΥΕ. 

(Σέρρες: Είναι η 2η παραγωγός περιοχή ρυζιού της χώρας µε 13% της συνολικής παραγωγής, η 3η 

παραγωγός βαµβακιού µε 10%, η 5η παραγωγός τοµάτας µε 5,4%, η 6η γάλακτος µε 3,6% της συνολικής 

παραγωγής και η 7η παραγωγός σιταριού µε 5,4% το 2001. ) 

   ∆είκτες Ευηµερίας Νοµού Σερρών 

  
Νοµός 
Σερρών 

Μέσος όρος 
χώρας 

Κατάταξη σε σχέση µε 
τους 52 νοµούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή  2001 2,79 εκατ.δρχ. 4,05 45 

Κατά κεφαλή αποταµιευτικές 
καταθέσεις  

2000 1,34 εκατ.δρχ. 1,79 28 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο  2001 1,05 εκατ.δρχ. 1,69 45 

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο  2001 50 χιλ.δρχ. 142 48 

Φυσική αύξηση 1999 -4,44  -0,24 46 
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πληθυσµού/ 1000 κατοίκους  

Μαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους  

2001 56  68 45 

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους  2001 50  59 43 

      

Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ  1998 1,3 %  16 

Φορολογούµενοι  2002 1,6 %  10 

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα  2002 1,2 %  14 

Φόρος εισοδήµατος φ.π.  2002 0,6 %  23 

Αποταµιευτικές καταθέσεις  2000 1,4 %  11 

 

∆είκτες Ευηµερίας Κεντρικής Μακεδονίας 

  

Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Μέσος 
όρος 
χώρας 

Κατάταξη 
σε σχέση µε τις 
13 περιφέρειες 

ΑΕΠ κατά κεφαλή  2001  4,14  εκατ.δρχ. 4,05 5 

Αποταµιευτικές 
καταθέσεις ανά κάτοικο  

2000  1,53  εκατ.δρχ. 1,79 5 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο  2001  1,50  εκατ.δρχ. 1,69 3 

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο  2001  105  χιλ.δρχ. 142 3 

Φυσική αύξηση 
πληθυσµού/ 1000 κατοίκους  

1999  1,05   -0,25 3 

Μαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους  

2001  69   68 6 

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους  2001  61   59 4 

Ποσοστό ανεργίας  2002  11,5   9,9 3 

      

Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας      

ΑΕΠ  1998  17,5  %   2 

Φορολογούµενοι  2002  16,7  %   2 

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα  2002  15,0  %   2 

Φόρος εισοδήµατος φ.π.  2002  12,4  %   2 

Αποταµιευτικές καταθέσεις  2000  14,6  %   2 

 

Παρότι η ανεργία στην Περιφέρεια αυξήθηκε κατά 0,7 µονάδες το 2002 στο 11,5% του εργατικού δυναµικού, 
µε 9,9% για το σύνολο της Ελλάδας, σύµφωνα µε την EUROSTAT το εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6,1% την περίοδο 2000-2010, αύξηση υψηλότερη από την προβλεπόµενη για 
την Ελλάδα ως σύνολο (4,3%). Στην 5ετία 1996-2000 δόθηκαν 538 άδειες λειτουργίας νέων µεταποιητικών 
επιχειρήσεων, 14% των συνολικών, µε τον αριθµό τους να αυξάνεται την τελευταία 2ετία (3.865 σε ολόκληρη 
την Ελλάδα). ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το νοµό Σερρών συγκεκριµένα, ωστόσο, δικαιούται σαφέστατα µέρος 
της προαναφερθείσας ανάπτυξης.  
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Τα παραπάνω νούµερα ουσιαστικά επιτάσσουν τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του νοµού Σερρών να καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τονιστεί η αυξανόµενη ανεργία που πλήττει το νοµό και βάση αυτής να 
ζητηθεί από την κυβέρνηση και το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινοτικών υπηρεσιών η χορήγηση των 
αντίστοιχων κονδυλίων. Θα πρέπει ουσιαστικά να φροντίσουµε η ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί σε 
πιο στενό γεωγραφικό πλαίσιο την ανεργία και οι επιδοτήσεις να δίνονται µε βάση αυτόν τον παράγοντα. Αυτό 
αποτελεί απαύγασµα των εµπειριών του κ. Μυλωνά και θα πρέπει να είναι καταγεγραµµένο για όλες τις 
υφιστάµενες και µελλοντικές αξιώσεις του νοµού. 

Συνοψίζοντας, αναφέρουµε ότι η καινοτοµία, οι νέες, φρέσκες ιδέες, η εφαρµογή νέας τεχνολογίας, η ευελιξία 
και η συνεχής προσπάθεια για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελούσαν και θα 
αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιτυχίας του σηµερινού επιχειρηµατία. Σε αυτούς τους τοµείς πρέπει να 
ζητήσουµε την ουσιαστική ενίσχυση και την αρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών 
κυβερνήσεων.  

Φαίνεται ξεκάθαρα από τους πίνακες της ΕΣΥΕ ότι για το νοµό Σερρών, προϊόντα όπως το ρύζι, το βαµβάκι, η 
ντοµάτα το γάλα, τα παράγωγά του και το σιτάρι, µπορούν, όταν αναπτυχθούν σε νέες βάσεις βιοµηχανικής 
υποδοµής να προσφέρουν ακόµη περισσότερα στο νοµό. 

Επιπρόσθετα, επιχειρηµατίες που ασχολούνται και µε τη νέα τεχνολογία ίσως είναι σε θέση να 
εκµεταλλευτούν – καθώς βελτιώνονται κάπως οι γραφειοκρατικοί µηχανισµοί του κράτους- τις επιχορηγήσεις 
που προσφέρει ο νοµός, οι οποίες δεν υπάρχουν π.χ. στη Θεσσαλονίκη.  

Μακάρι η επόµενη διετία να αποτελέσει το εφαλτήριο δηµιουργίας νέων δοµών ανάπτυξης για το νοµό. 
Θεωρητικά και βάση του Γ’ Κ.Π.Σ. υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  
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Εισήγηση του Ειδικού Επιστήµονα 
του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου  

της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)  
κ. Θεόδωρου Χαρτοµατσίδη  

 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» 
Σέρρες 7 Ιουνίου 2003 

 
Θα µου επιτρέψετε να αρχίσω ευχαριστώντας την οργανωτική επιτροπή του 2ου Αναπτυξιακού 
Συνεδρίου για την υπέροχη φιλοξενία αλλά πολύ περισσότερο για την εξαιρετική προσπάθεια 
ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νοµού Σερρών και την ιεράρχηση όλων εκείνων 
των Αναπτυξιακών Στόχων που θα διαµορφώσουν µια συνολική Αναπτυξιακή Στρατηγική του 
Νοµού. 
 
Το θέµα που µου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων στην 
πληροφορία. 
 
Θα ξεκινήσω µιλώντας λίγο γενικά κάνοντας µια σύντοµη περιγραφή της υφιστάµενης 
κατάστασης και στη συνέχεια θα αναφερθώ στους τρόπους και τις µεθόδους πρόσβασης των 
επιχειρήσεων στην πληροφορία, στο πως δηλαδή επιτυγχάνεται σήµερα η πληροφόρηση των 
επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην ποιότητα, στο είδος της πληροφόρησης που παρέχεται 
στις επιχειρήσεις.  
 
Κυρίες και Κύριοι 
Στο νέο παραγωγικό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µε την είσοδο των νέων 
τεχνολογιών, δίνεται µια πρωτοφανής ευκαιρία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να υπερβούν το 
µέγεθός τους και να διαδραµατίσουν ενεργότερο ρόλο σε πάσης φύσεως συναλλαγές. 
 
Η δυνατότητα επικοινωνίας τους µε πηγές πληροφόρησης που τις αφορούν εξασφαλίζει άµεση 
ενηµέρωση και έγκαιρη λήψη πρωτοβουλιών ώστε να µπορέσουν να εναρµονιστούν µε τις νέες 
τάσεις της αγοράς και να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τις εκάστοτε συγκυρίες. 
 
Το κατά πόσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µπορέσουν να σταθούν στο ύψος της 
περίστασης -να µην ξεχνάµε ότι αντιπροσωπεύουν στη χώρα µας το µεγαλύτερο κοµµάτι του 
ιδιωτικού τοµέα- θα εξαρτηθεί φυσικά και από την ίδια την πολιτεία: να παρέχει αναπτυξιακά 
κίνητρα, φορολογικές διευκολύνσεις, ολοκληρωµένη ενηµέρωση για τα πλεονεκτήµατα των 
νέων εφαρµογών, για τη δυνατότητα ένταξης σε κοινοτικά προγράµµατα, κ.ά. Όµως, µεγάλη -εκ 
των πραγµάτων- είναι και η ευθύνη που φέρει ο ίδιος ο επιχειρηµατίας.  
 
Η ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και οι αλλαγές που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες στο 
επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, καθιστούν αναγκαία την ενσωµάτωση νέων υποδοµών και 
οργανωτικών µοντέλων από όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση 
του προσωπικού γίνεται σήµερα όλο και πιο επιβεβληµένη. 
 
Πολλές φορές, επίσης, ο ανταγωνισµός επιβάλλει τη δυναµική ενσωµάτωση στο δυναµικό µιας 
επιχείρησης εξειδικευµένου προσωπικού στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου έργου. Η εφαρµογή 
µοντέλων για εξ' αποστάσεως κατάρτιση και εργασία είναι πλέον ένα γεγονός που µπορεί να 
δώσει λύση στα προβλήµατα της εποχής και να επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο για τον 
εργαζόµενο όσο και για την επιχείρηση. 
 
Στη σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα, η σωστή διαχείριση των διαφαινόµενων αλλαγών 
και των νέων προκλήσεων που επιβάλλει ο ανταγωνισµός, η συνεχής εξέλιξη των 
επιχειρηµατικών µοντέλων, είναι µια µεγάλη πρόκληση. Λίγο περισσότερο από µια δεκαετία 
πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν µια ενιαία αγορά όπως είναι σήµερα. Υπήρχαν ακόµη 
διάφοροι µηχανισµοί που προστάτευαν τις βιοµηχανίες των κρατών-µελών τόσο από 
ανταγωνιστές προερχόµενους από κράτη-µέλη όσο και από ανταγωνιστές από άλλα κράτη. Από 
το 1993 και µετά όµως, ο κόσµος βιώνει τη µετάβαση σε µια ενοποιηµένη αγορά - βάσει και των 
αποφάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 
 
Στη σηµερινή πραγµατικότητα, δεν υπάρχει µόνο µια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σύνορα 
αλλά και µια παγκόσµια αγορά η οποία δεν έχει φραγµούς και περιορισµούς παρά µόνο σε 
εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ένταση του 
ανταγωνισµού και στην αύξηση των πιέσεων της αγοράς. Οι επιχειρήσεις δεν µπορούν πια να 
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βασίζονται µόνο στη τοπική αγορά αφού ο διεθνής ανταγωνισµός επιβάλλει την επέκτασή τους 
και σε άλλες αγορές ανά την υφήλιο. 
 
Όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις οι οποίες 
καλούνται να δηµιουργήσουν νέες οργανωτικές δοµές και πιο ευµετάβλητες συνθήκες εργασίας. 
Οι εργαζόµενοι πλέον επιβάλλεται να έχουν πολλαπλές δεξιότητες και να είναι ικανοί να 
εκµεταλλευτούν τις αυξηµένες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 
 
Το γεγονός αυτό, βέβαια, έχει ως συνέπεια την ανάγκη δηµιουργίας υποδοµών τόσο για τη 
συνεχόµενη εκπαίδευση του προσωπικού µέσα από την εσωτερική δοµή µιας επιχείρησης, όσο 
και για την εξ' αποστάσεως εκµετάλλευση των δυνατοτήτων ιδιαίτερα εξειδικευµένων ατόµων. 
Η παγκόσµια οικονοµία διανύει σήµερα µία περίοδο µετάβασης, από την εποχή της 
βιοµηχανίας, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι αλλαγές είναι τεράστιες και 
συνεχείς, ενώ ο "κινητήριος µοχλός" της οικονοµίας είναι πλέον η πληροφορία και η ταχύτητα 
διακίνησης της. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων είναι µία πραγµατικότητα. Ανάµεσα στις 
κυριότερες δυνάµεις που οδηγούν την τελευταία δεκαετία την παγκόσµια οικονοµία ξεχωρίζει η 
επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η σύγκλιση των δύο 
αυτών επιστηµονικών περιοχών δηµιουργεί ένα νέο τοπίο στην επιχειρηµατικότητα.  
Οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις και µέθοδοι όπως το 
ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα "παγκόσµιας πρόσβασης" σε αγαθά 
και υπηρεσίες όλων των οικονοµιών. Η κινητή επικοινωνία, η µεγάλη ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου 
καθώς και η ολοένα αυξανόµενη συνεισφορά της ψηφιακής βιοµηχανίας στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση διαµορφώνουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα σύγχρονα επιχειρηµατικά 
δρώµενα.  
Το ∆ιαδίκτυο αναδεικνύεται σήµερα ως το νέο σύγχρονο επιχειρηµατικό και επικοινωνιακό µέσο. 
Αποτελείται στην ουσία από ένα δίκτυο ανθρώπων, και όχι µηχανών, που σε καθηµερινή βάση 
έρχονται σε επικοινωνία και ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά. 
Αποκαλείται ως το σύγχρονο "όχηµα της Νέας Οικονοµίας", που επηρέασε και επηρεάζει το 
σύνολο της οικονοµίας και ιδιαίτερα τον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύχθηκε ταχύτατα 
τις τελευταίες δεκαετίες. Προσφέρει ένα νέο, ταχύτερο και καθολικό σύστηµα διακίνησης των 
πληροφοριών, ένα άρτιο σύστηµα διενέργειας άµεσων συναλλαγών και ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα επικοινωνίας και διανοµής. 
Τα πλεονεκτήµατα των εταιριών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο - ως µέσο εκδήλωσης της 
ηλεκτρονικής τους επιχειρηµατικότητας (e-επιχειρείν) εστιάζονται, εν συντοµία, στα ακόλουθα 5 
σηµεία: 

• Μειωµένη τιµή πρώτων υλών : Η αγορά των ενδιάµεσων αγαθών / προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου µειώνει την τιµή τους, λόγω της συναλλαγής µε 
πολλούς προµηθευτές. Το φαινόµενο αυτό εντείνει τον ανταγωνισµό και την αύξηση 
των προσφορών. 

• Μειωµένη ποσότητα αποθεµάτων: Η αναδιοργάνωση της επιχείρησης και η 
ενσωµάτωση του ∆ιαδικτύου στη διαδικασία παραγωγής και διανοµής των αγαθών 
οδηγεί στην αποθήκευση της απολύτως αναγκαίας ποσότητας προϊόντων και κατ΄ 
επέκταση στη µείωση του κόστους. 

• Συµπίεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Οι εταιρίες, µέσω του ∆ιαδικτύου 
µειώνουν το χρόνο διανοµής των προϊόντων τους και τα διακινούν αποτελεσµατικότερα. 

• Μειωµένο κόστος συναλλαγών. Ιδιαίτερα οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές στο 
∆ιαδίκτυο είναι φθηνότερες από τις αντίστοιχες παραδοσιακές συναλλαγές.  

• Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης και είσοδος σε νέες και διευρυµένες 
αγορές. Όλες οι χώρες του κόσµου και όλοι οι άνθρωποι απέχουν το ίδιο στο χώρο του 
Internet.  

Στο σύγχρονο λοιπόν αυτό "ηλεκτρονικά επιχειρηµατικό περιβάλλον" η λέξη κλειδί είναι η 
συνεργασία, ενώ ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων εξελίσσεται και κρίνεται στις βέλτιστες 
πρακτικές και συνέργιες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, οι οποίες πλέον έχουν µετεξελιχθεί 
σε εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης, αφού οι διεργασίες τους είναι προσανατολισµένες στις 
απαιτήσεις των πελατών. Στόχος όλων είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης να αποβάλλουν 
όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες δε δηµιουργούν προστιθέµενη αξία, να γίνουν δηλαδή 
περισσότερο λεπτές και κατ΄ επέκταση περισσότερο ευέλικτες, προκειµένου να περιοριστούν 
περαιτέρω τα κόστη και να ενισχυθεί η προσαρµοστικότητα και η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων.  
Στο σηµερινό διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισµού, µε τις συχνές και πολλές φορές απρόβλεπτες 
εξελίξεις, η επιχειρηµατική ευελιξία και προσαρµοστικότητα αποτελεί κρίσιµη παράµετρο 
επιτυχίας. Η διασφάλιση τους αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιβίωση µιας 
επιχείρησης, ενώ βασικότερος συντελεστής προς την επίτευξη της ευελιξίας αυτής είναι το 
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Ανθρώπινο ∆υναµικό της επιχείρησης που δηµιουργεί, ένα κυρίαρχο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. 
Κατά γενική οµολογία το συγκριτικό πλεονέκτηµα σήµερα κατέχει όχι αυτός που έχει την 
παραγωγή, ούτε αυτός που κατέχει την τεχνολογία, αλλά αυτός που έχει την γρηγορότερη 
πρόσβαση στην πληροφορία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα τονίζεται 
µε ιδιαίτερη έµφαση ότι ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρείν δεν 
είναι πλέον το κεφάλαιο και οι πρώτες ύλες. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απολύτως βέβαιο ότι 
παραµένουν ανεκµετάλλευτοι εάν δεν συνοδεύονται από κατάλληλα καταρτισµένους και 
έµπειρους εργαζόµενους στις νέες επιχειρηµατικές πρακτικές. Η διαχείριση της επιχειρηµατικής 
αυτής γνώσης που πηγάζει από τις νέες τεχνολογικές τάσεις αποτελεί για πολλούς τη 
µεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 
Κυρίες και Κύριοι, 
Αν ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ο αιώνας της βαριάς βιοµηχανίας και ο 20ος της υψηλής 
τεχνολογίας, ο 21ος πριν ακόµη ξεκινήσει έχει χαρακτηρισθεί ο αιώνας της πληροφορίας. 
Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο λοιπόν περιβάλλον, που καταργούνται σύνορα και αποστάσεις και 
τα δεδοµένα αλλάζουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, το µέγιστο της προσφοράς βρίσκεται στη γρήγορη 
ενηµέρωση. Και αν αυτό φαντάζει θετικό για όλους τους άλλους τοµείς, στον επιχειρηµατικό 
τοµέα αποτελεί λόγο επιβίωσης και επιτυχίας.  
Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης 
και υποστήριξης στις ΜΜΕ - προκειµένου να αποκτήσουν διεθνή προσανατολισµό - έχει τεθεί 
την τελευταία δεκαπενταετία σε εφαρµογή ο θεσµός των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης 
για Επιχειρήσεις. Σήµερα λειτουργούν περίπου 300 τέτοια γραφεία στο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε µονάδες ανταπόκρισης στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και τη Λεκάνη της 
Μεσογείου. Καθώς απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις και οικονοµικούς φορείς 
βρίσκονται εγκατεστηµένα σε οργανισµούς που συνδέονται άµεσα µε τον επιχειρηµατικό κόσµο: 
Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, αναπτυξιακούς φορείς, κοινωνικο-επαγγελµατικές 
οργανώσεις.  
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών παρέχουν ένα ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας για ένα ευρύ θεµατολογικό πεδίο του επιχειρηµατικού «γίγνεσθαι»: όπως 
χρηµατοδότηση, εσωτερική αγορά, περιβάλλον, τυποποίηση, ποιότητα, φορολογία, έρευνα και 
ανάπτυξη, κοινωνία της πληροφορίας, διεθνοποίηση, ανταγωνισµός, δηµόσιες προµήθειες κλπ. 
Για την Κεντρική Μακεδονία η αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνη 
για την πολιτική των επιχειρήσεων επέλεξε το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος να 
αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών των 
Επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών. Ο ενδιαφερόµενος 
επιχειρηµατίας έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί και να αντλήσει πληροφορίες για όλα τα 
θέµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις.  
Οι υπηρεσίες του κέντρου έχουν τη δυνατότητα: 

• Να πληροφορήσουν τις επιχειρήσεις για οποιοδήποτε θέµα: 
o Κοινοτική Νοµοθεσία (οδηγίες, κανονισµοί, προτάσεις) καθώς και για την 

εναρµόνιση της στην Ελληνική Νοµοθεσία 
o Χρηµατοδοτικών Πηγών και ενισχύσεων της Ε.Ε. 
o Κοινοτικής Πολιτικής και Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
o Επιστηµονικής, τεχνικής έρευνας και µεταφοράς τεχνολογιών 
o Εξωτερικών Αγορών, συµφωνιών µε τρίτες χώρες, πολυµερών σχέσεων 
o ∆ηµοσιεύσεις ∆ιαγωνισµών κρατικών προµηθειών των χωρών µελών της Ε.Ε. 
o Στατιστικών Ερευνών επιχειρηµατικών κλάδων 
o Να συµβουλεύουν τις επιχειρήσεις σε προγράµµατα που µπορούν να 

συµµετάσχουν και να χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
• Να βοηθούν τις επιχειρήσεις στην έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών για τη σύσταση 

και υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στα Κοινοτικά Προγράµµατα.  
• Να προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις προς τους αρµόδιους εθνικούς και κοινοτικούς 

φορείς που σχετίζονται µε το θέµα που τους ενδιαφέρει  
• Να διοργανώνουν εκδηλώσεις εµπορικού ή οικονοµικού χαρακτήρα, όπως εκθέσεις, 

συµπόσια, σεµινάρια, εµπορικές αποστολές κλπ, που ενδιαφέρουν τον επιχειρηµατικό 
κόσµο 

• Να παρέχουν πληροφόρηση για το επιχειρηµατικό περιβάλλον (ισχύον νοµικό, 
φορολογικό πλαίσιο) για τις διαδικασίες δηµιουργίας επιχειρήσεων, για τις διατυπώσεις, 
τα τεχνικά πρότυπα κλπ.  

Παράλληλα για την καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στην πληροφορία θα πρότεινα τη 
δηµιουργία κατάλληλων link και την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων ώστε να δοθεί η 
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σύγχρονη δυνατότητα σύνδεσης µε κόµβους και άλλων αρµόδιων φορέων, όπως η Κεντρική 
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τα υπουργεία και οι οργανισµοί, προς εκµετάλλευση 
και των δικών τους δοµών πληροφόρησης. 
Στον επισκέπτη αυτών των κόµβων και σε περιβάλλον κατ' επιλογή, ελληνικό ή αγγλικό, θα 
διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε :  
- το οικονοµικό προφίλ και τις βιοµηχανικές περιοχές κάθε περιφέρειας της χώρας  
- τα Κοινοτικά Προγράµµατα και τις χρηµατοδοτήσεις  
- Προσφορές  
- Ζητήσεις  
- Επιχειρηµατική νοµοθεσία  
- Καινοτοµίες  
- Επιχειρησιακές εκδηλώσεις 
- ∆ηµοπρασίες και διαγωνισµούς - Επιχειρηµατικά νέα  
- τις ∆ιεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
- Επιλεγµένους παραγωγικούς κλάδους   
- τις ∆ιαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων  
- Αυτο-εκπαίδευση εξαγωγικού µάρκετινγκ και εξαγωγικών διαδικασιών 
 
Ακόµη, θα παρέχονται υπηρεσίες on-line προς τις επιχειρήσεις, όπως:  
- Επικοινωνία µε άλλες επιχειρήσεις  
- Υποβολή αίτησης για εγγραφή στον αρµόδιο φορέα και έκδοση πιστοποιητικών  
- Εύρεση νέων πελατών  
- Εύρεση νέων προµηθευτών  
- Προώθηση  
- ∆ιαφήµιση  
- Παροχή σταθερής διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου  
- ∆ιανοµή κοινόχρηστου λογισµικού  
Σηµαντική καινοτοµία ενός τέτοιου έργου θα είναι η δυναµική διανοµή των πληροφοριών και 
υπηρεσιών που θα υπάρχουν στους σχετικούς κόµβους, αλλά και όσων στο µέλλον θα 
φιλοξενηθούν σε αυτούς, µε τον εξής µηχανισµό διανοµής: κάθε επιχειρηµατίας θα επιλέγει, 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του, εκείνα τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν, δηµιουργώντας έτσι 
ένα επιχειρηµατικό προφίλ και σε καθηµερινή βάση θα του αποστέλλεται αυτόµατα και 
ηλεκτρονικά µε µορφή e-mail ή fax. Όλες οι πληροφορίες που είναι στο σύστηµα θα 
χαρακτηρίζονται ανάλογα και θα διανέµονται στους επιχειρηµατίες ανάλογα µε το προφίλ που 
θα έχει δηµιουργήσει ο καθένας. Με τον τρόπο αυτό ο επιχειρηµατίας δεν χάνει χρόνο σε 
καθηµερινή αναζήτηση.  
Όλα τα παραπάνω είναι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσουµε ταυτόχρονα µε 
τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο νέο τοπίο ανάπτυξης, διότι καθηµερινά επιβεβαιώνεται ότι η 
δηµιουργία και διαχείριση της γνώσης αποτελεί την κινητήρια δύναµη του 21ου αιώνα. Και δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ό,τι η πληροφορία "κυβερνά" τον κόσµο µας και όλες τις 
εκφάνσεις της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής µας.  
Αποτελεί λοιπόν έναν από τους πιο σηµαντικούς πόρους κάθε επιχείρησης και είναι απαραίτητη 
για τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια µιας σωστής και επιτυχηµένης διαχείρισης – διοίκησής 
της. Εξίσου κρίσιµης, έως και ζωτικής σηµασίας, για κάθε επιχείρηση, είναι η αποτελεσµατική 
επικοινωνία και η σωστή αξιοποίηση των πληροφοριών.  
Με τα σηµερινά ηλεκτρονικά µέσα, όπως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και τις σχετικές 
µε αυτούς δυνατότητες (όπως το ∆ιαδίκτυο), η πληροφορία: καταγράφεται, συλλέγεται, 
αξιοποιείται, αποθηκεύεται, διατηρείται και προστατεύεται πληρέστερα, ακριβέστερα, ταχύτερα 
και ευκολότερα. Αυτό εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων:  
α. Λειτουργικά, εξασφαλίζοντας βελτιστοποίηση της εσωτερικής τους λειτουργίας και εξέλιξη 
αυτής. 
β. Αναφορικά µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσής τους προς συµβατικές, κανονιστικές κ.ά. 
προδιαγραφές 
γ. Από πλευράς ανταγωνισµού, απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήµατος, ή και υπεροχής - 
κατάκτησης ηγετικής θέσης στην αγορά.  
Κυρίες και Κύριοι 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να περάσω στη δεύτερη θεµατική της εισήγησης µου και να σταθώ 
ιδιαίτερα στη σπουδαιότητα της ηλεκτρονικής διαχείρισης Συστηµάτων Ποιότητας, δοµικά 
στοιχεία των οποίων είναι οι πληροφορίες. Αναµφίβολα, η ηλεκτρονική διαχείριση συστηµάτων 
ποιότητας αποτελεί ανάγκη αλλά και ένα άλλο "εργαλείο" -προστιθέµενης αξίας θα το 
χαρακτήριζα- στα χέρια κάθε επιχείρησης, όπως και ολόκληρου του περιβάλλοντός της, δηλαδή 
της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται: τους πελάτες της, τις συνεργαζόµενες µε αυτή 
επιχειρήσεις και  τους φορείς πιστοποίησης. 
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Θα προσπαθήσω πολύ σύντοµα να αναφερθώ σε επιχειρήσεις που εφαρµόζουν, ή 
αναπτύσσουν (προς µελλοντική εφαρµογή) ένα Σύστηµα (∆ιαχείρισης) Ποιότητας (κατά ISO 
9001, ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα). Αρχικά ποιες είναι οι βασικές ανάγκες οι οποίες οδηγούν τις 
επιχειρήσεις στην επιλογή της διαχείρισης του Συστήµατος Ποιότητάς (Σ.Π.) τους µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη συνέχεια θα δούµε τα κυριότερα σχετικά οφέλη και 
ενδεχόµενα προβλήµατα.  
 
Βασικές ανάγκες οι οποίες οδηγούν τις επιχειρήσεις στην επιλογή της διαχείρισης του Σ.Π. που 
εφαρµόζουν (ή αναπτύσσουν για να εφαρµόσουν), µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι:  
• Η συλλογή, αποθήκευση, ταξινόµηση, συνδυασµός, αναζήτηση, επεξεργασία, αναφορά και 
αξιοποίηση των σχετικών µε την ποιότητα και την οργάνωση - εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης πληροφοριών και δεδοµένων. 
• Η εσωτερική και εξωτερική διακίνηση - επικοινωνία πληροφοριών και δεδοµένων µε 
πληρότητα και ταχύτητα. 
• Η λήψη αποφάσεων της επιχείρησης στη βάση πλήρων και πολλών ή πολυσύνθετων 
πληροφορικών στοιχείων. 
• Η ασφάλεια πρόσβασης στις παραπάνω πληροφορίες και τα δεδοµένα της επιχείρησης, η 
εύκολη, κατάλληλη και οικονοµική εφεδρεία (back-up) και διατήρησή τους, καθώς και η µείωση 
του σχετικού όγκου τους και των απαιτούµενων σχετικών αποθηκευτικών χώρων.  
• Η δυνατότητα δυναµικής πληροφόρησης, µέτρησης και παρακολούθησης της εξέλιξης των 
σχετικών µε την ποιότητα και το Σ.Π. της επιχείρησης µεγεθών και παραµέτρων.  
• Η συµµόρφωση µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, ή και άλλα αντίστοιχα πρότυπα, 
βελτιστοποιηµένα και αποτελεσµατικά, µε στόχο την προστιθέµενη αξία και τη διαρκή εξέλιξη 
της ικανοποίησης των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών της επιχείρησης.  
• Η όσο το δυνατό µεγαλύτερη διασφάλιση της εφαρµογής των καθορισµένων διαδικασιών 
εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, απαλλαγµένης από σχετική γραφειοκρατία. 
• Ο συνδυασµός και η ταυτόχρονη εφαρµογή τυχόν διαφορετικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (ή 
µερών τους) που µπορεί να εφαρµόζονται στην επιχείρηση και η συνδυασµένη 
παρακολούθηση, αναφορά και αξιοποίηση των στοιχείων τους.  
• Η ευθυγράµµιση και συµβατότητα µε την εξέλιξη και διεύρυνση χρήσης νέων τεχνολογιών σε 
τµήµατα, ή στο σύνολο της επιχείρησης, ειδικά όταν εφαρµόζονται και Πληροφορικά Συστήµατα 
∆ιοίκησης.  
Τα κυριότερα οφέλη για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά το Σ.Π. 
τους είναι:  
• Η αυτόµατη καταγραφή, στατιστική επεξεργασία και αναπαράσταση προκαθορισµένων 
/προεπιλεγµένων πληροφοριών και δεδοµένων.  
• Η αµεσότητα επίδειξης και αναφοράς όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε την ποιότητα 
και το Σ.Π. της επιχείρησης.  
• Η καθοδήγηση στην εφαρµογή και τήρηση του Σ.Π., καθώς µε την ηλεκτρονική διαχείρισή του: 
– Υποστηρίζεται ο συντονισµός των ενεργειών διαχείρισής του και 
– "Υποχρεώνεται", µε έµµεσο τρόπο, το προσωπικό στην ενεργή συµµετοχή του στις 
διαδικασίες του Σ.Π. της επιχείρησης.  
• Η διευκόλυνση στην εφαρµογή, διαχείριση και εξέλιξη του Σ.Π., καθώς η διαχείρισή του µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή εξασφαλίζει: 
– Άµεση και ασφαλή ροή των κατά περίπτωση απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων, 
συνήθως µέσω "ενεργητικών" διαγραµµάτων ροής τα οποία διαµορφώνονται ανάλογα µε την 
οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και τους διαύλους επικοινωνίας της επιχείρησης.  
– Αυτόµατη ιστορικότητα αρχείων και ιχνηλασία εγγράφων, εντύπων, δεδοµένων και αρχείων, 
καθώς και εσωτερική ενηµέρωση προσωπικού. 
– Άµεσες και ασφαλείς αλλαγές στα στοιχεία και δεδοµένα της τεκµηρίωσης του Σ.Π. και συνεχή 
έλεγχο των ενηµερώσεων και αλλαγών στα έγγραφα, έντυπα και δεδοµένα της επιχείρησης. 
– Αυτόµατη οργάνωση, προστασία, διαβαθµισµένη πρόσβαση, κατάλληλη διατήρηση και 
εξασφάλιση πληρότητας των αρχείων, µε ταυτόχρονη µείωση των πιθανοτήτων λαθών και 
παραλείψεων και µε εξοικονόµηση αποθηκευτικού χώρου φυσικών αρχείων. 
– Ευκολία ανάκτησης και επεξεργασίας και αναφοράς πληροφοριών. 
– Βελτιστοποίηση και διευκόλυνση της διαχείρισης των εγγράφων, των δεδοµένων και αρχείων 
Ποιότητας µε στόχο τη δραστική µείωση στα σχετικά εσωτερικά κόστη. 
– Μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας όλων των Τµηµάτων της επιχείρησης και 
ειδικά του Τµήµατος Ποιότητας, συµβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
αποτελεσµατικότητάς τους.  
• ∆υνατότητα ολοκληρωµένης ενηµέρωσης – παρακολούθησης της επιχείρησης από τη 
∆ιοίκηση και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέλη (όπως οι µέτοχοι της επιχείρησης).  
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• ∆ιαχείριση µέσω νέων τεχνολογιών, µε την οποία εξασφαλίζεται µεγαλύτερη συµβατότητα και 
δυνατότητα συνεργασίας µε άλλα λογισµικά της επιχείρησης, ή των συνεργατών της (άλλων 
εταιρειών, ή φυσικών προσώπων).  
• Ισχυροποίηση της πελατειακής τους βάσης, λόγω της αποτελεσµατικότητάς τους και έλξη 
νέων πελατών. Η διαχείριση ενός Σ.Π. µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή η ηλεκτρονική 
διαχείρισή του, του προσδίδει ευέλικτη λειτουργικότητα και ουσιαστική αποτελεσµατικότητα.  
Τα παραπάνω καταδεικνύουν το υψηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τις νέες τεχνολογίες 
και τις προοπτικές προόδου από τη σωστή αξιοποίηση όλων αυτών των δεδοµένων. 
Η νέα τεχνολογία, καθώς και οι επιχειρηµατικές πρακτικές και προκλήσεις που τη συνοδεύουν, 
είναι αναγκαίο να αποτελέσουν το θεµελιώδες λίθο της ανάπτυξης αυτής. 
Είναι βέβαιο ότι η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας έχει ακόµη µεγάλο δρόµο να 
διανύσει, όπως είναι βέβαιο ότι η ευρεία διάθεση των νέων εργαλείων και υπηρεσιών 
πληροφοριών, θα προσφέρει σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Κρίνεται πλέον αναγκαίο να 
επικεντρώσουµε τις ενέργειες µας στην προσπάθεια να ακολουθήσουµε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, να αποδεχθούµε ουσιαστικά τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας και να µην τις 
αφήσουµε να µας προσπεράσουν.   
Σας ευχαριστώ! 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Εισήγηση του Σ. Σταύρου 
Αναπλ. ∆ιευθυντή Cedefop 

1. Τα γενικά µηνύµατα από την πράξη: Μελέτες και έρευνες του ΟΟΣΑ καθώς και άλλων 
Οργανισµών ή Ινστιτούτων έχουν καταδείξει ότι η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους 
γενικότερα και σε επίπεδο επιχειρήσεων ειδικότερα είναι πάντα προσοδοφόρα. Σε εθνικό 
επίπεδο, οι φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις του ∆ηµοσίου, µολονότι συνιστούν διαφυγόντα 
έσοδα ή δαπάνες, έχουν τελικά µια άµεση ή έµµεση θετική επίπτωση της τάξης του 8%, 
λαµβανοµένων υπόψη των νέων επενδύσεων, της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, που 
σηµαίνει µείωση των καταβαλλόµενων επιδοµάτων ανεργίας, της εγκληµατικότητας κλπ., 
καθώς και της παραγωγής επιπρόσθετου ΑΕΠ, γεγονός που µε τη σειρά του αυξάνει τα 
φορολογικά έσοδα. Σε επίπεδο επιχείρησης, η ωφέλεια που προκύπτει από τη σχετική 
επένδυση µε τη µορφή (επανα)κατάρτισης ή επιµόρφωσης είναι µεσο-µακροπρόθεσµα 
εµφανής και έχει φτάσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις ποσοστά έως και 200% (!). 

 
2. Το ευρύτερο πλαίσιο: Η συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού πρέπει να θεωρηθεί και 

να καταστεί αναπόσπαστο και σηµαντικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασµού κάθε 
επιχείρησης ενώ παράλληλα οφείλει να συνδυάζεται και µε την πολιτική προσωπικού. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι όσοι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα και 
εµπλουτίζουν αποδεδειγµένα τις επαγγελµατικές τους ικανότητες µπορούν να 
προσβλέπουν σε συγκριτικά καλύτερες προοπτικές όσον αφορά τη µελλοντική καριέρα 
τους, συµπεριλαµβανοµένης βεβαίως και της µισθολογικής τους εξέλιξης. Έτσι θα 
αποκτήσουν ένα απτό κίνητρο συµµετοχής σε επιχειρησιακά προγράµµατα επιµόρφωσης 
και θα καταστήσουν πράξη αυτό που σήµερα θεωρείται ως το γενικό «µοτίβο» ή πλαίσιο 
όλων των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε., δηλ. τη δια βίου µάθηση. 
Επιχειρήσεις που ενστερνίζονται µια τέτοια αντίληψη και εφαρµόζουν ανάλογες πρακτικές 
βελτιώνουν αισθητά τη φήµη τους στην αγορά, µε την έννοια ότι αποκτούν ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού, αφού οι υποψήφιοι θα τις προτιµούν 
επειδή προσφέρουν καλύτερες, πιο «ανθρωποκεντρικές» συνθήκες απασχόλησης και 
προοπτικές εξέλιξης. 

 
3. Η διαπίστωση των αναγκών: Πώς όµως µια επιχείρηση θα σχεδιάσει και θα µεθοδεύσει 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προγράµµατα (επανα)κατάρτισης ή επιµόρφωσης; Θα 
πρέπει αρχικά να ξεκινήσει από µια συστηµατική καταγραφή των επαγγελµατικών 
ικανοτήτων που απαιτεί κάθε συγκεκριµένη θέση εργασίας ώστε να βελτιστοποιηθεί η 
παραγωγική απόδοση και στη συνέχεια να αντιπαραβάλει αυτή την ιδανική περίπτωση µε 
τις πραγµατικές ικανότητες που διαθέτουν οι απασχολούµενοι στις διάφορες θέσεις 
εργασίας. Αυτή η «ακτινογραφία» της υφιστάµενης κατάστασης µπορεί να επιτευχθεί µέσα 
από το λεγόµενο ‘staff mapping’. Από τη στιγµή που θα διαπιστωθούν κενά µεταξύ της 
επιθυµητού και πραγµατικού επιπέδου επαγγελµατικών ικανοτήτων θα πρέπει να 
«µεταφραστούν» σε ανάλογα προγράµµατα επιµόρφωσης. Κάτι τέτοιο συνιστάται (ιδιαίτερα 
για τις ΜΜΕ) να γίνεται µε τη βοήθεια εξειδικευµένων φορέων παροχής κατάρτισης, ενώ 
ταυτόχρονα οι αποδέκτες της θα πρέπει να «οµαδοποιούνται» κατάλληλα, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανοµοιογένειες που θα µείωναν την αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων. 

 
4. Ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της επιµόρφωσης: Την ίδια στιγµή οι επιχειρήσεις 

θα βρεθούν µπροστά στο ακόλουθο δίληµµα: να επιµορφώσουν τους εργαζόµενους 
αποκλειστικά και µόνο µε γνώµονα το στενό πλαίσιο των άµεσων αναγκών ή να τους 
προσφέρουν κάτι που θα έχει µεγαλύτερο εύρος και βάθος; Έχει διαπιστωθεί ότι κατά 
κανόνα προτιµούν να ανταποκρίνονται αποκλειστικά και µόνο στις εκάστοτε επίκαιρες 
ανάγκες, προφανώς για να εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµα. Αυτή είναι ωστόσο µια 
κοντόθωρη αντίληψη, διότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να επιµορφώσουν εκ νέου τους 
εργαζόµενους, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στις γρήγορα µεταβαλλόµενες ανάγκες 
της παραγωγής, οι οποίες προκύπτουν από την εισαγωγή ολοένα νεώτερων τεχνολογιών 
και συνεπάγονται νέα περιεχόµενα και µορφές οργάνωσης της εργασίας. Εάν οι 
εργαζόµενοι αποκτήσουν επαγγελµατικές ικανότητες, που «βλέπουν» αισθητά πέρα από τις 
τρέχουσες ανάγκες, τότε τα προγράµµατα επιµόρφωσης δεν χρειάζεται να είναι τόσο 
«πυκνά» ή συχνά και οι συνακόλουθες αρρυθµίες ή ασυνέχειες στην παραγωγή θα 
µειώνονται, κάτι που είναι προς όφελος της επιχείρησης. Αυτό όµως θα ήταν και προς 
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όφελος των εργαζοµένων, επειδή έτσι θα αυξανόταν τόσο η ενδο- όσο και η εξω-
επιχειρησιακή επαγγελµατική κινητικότητα τους. 

 
5. Ο τόπος και ο χρόνος της επιµόρφωσης: Όσον αφορά το πρώτο, η επιµόρφωση µπορεί 

να γίνεται κατ’ αρχήν µε τη γνωστή µορφή των σεµιναρίων. Προϋπόθεση για την επιτυχία 
τους είναι αυτά να είναι σχεδιασµένα αυστηρά µε γνώµονα τους συγκεκριµένους στόχους 
που έχει προηγουµένως θέσει η επιχείρηση και παράλληλα να λαµβάνει πολύ σοβαρά 
υπόψη το δεδοµένο υπόβαθρο (‘background’) γνώσεων και ικανοτήτων των ατόµων που θα 
επιµορφωθούν, ώστε να τα διαµορφώσει ή να τα προσαρµόσει ανάλογα για να πετύχει τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ανάλογα µε το αντικείµενο και τις ιδιοµορφίες κάθε 
επιχείρησης, τα σεµινάρια µπορεί να γίνουν µέσα ή έξω από αυτήν, π.χ. σε διεπιχειρησιακά 
κέντρα κατάρτισης ή στις έδρες των φορέων που θα τα προσφέρουν. Υπάρχει ωστόσο η 
δυνατότητα οι εργαζόµενοι να µάθουν και «πάνω στη δουλειά». Αυτό προσφέρεται ιδιαίτερα 
σε θέσεις εργασίας όπου χρησιµοποιούνται Η/Υ και µάλιστα µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Επειδή οι εργαζόµενοι είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ θα µπορέσουν σχετικά εύκολα 
να χρησιµοποιήσουν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα πακέτα «ηλεκτρονικής µάθησης» (‘e-
learning’). Ένα ακόµη πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ο εργαζόµενος δεν θα 
υποχρεώνεται να επιµορφωθεί εγκαταλείποντας την επιχείρηση του για ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα για τις ΜΜΕ, όπου η συνεχής 
παρουσία κάθε εργαζόµενου είναι ή κρίνεται απαραίτητη. Τέλος η επιµόρφωση συνιστάται 
να γίνεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της µέσα στην ώρα εργασίας. Τούτο διότι ο 
εργαζόµενος δύσκολα θυσιάζει έστω και µικρό µέρος του ελεύθερου χρόνου για να 
επιµορφωθεί, µολονότι αυτό είναι και προς το δικό του συµφέρον. 

 
6. Το ζήτηµα της χρηµατοδότησης: Τα προγράµµατα επιχειρησιακής επιµόρφωσης 

συνήθως υλοποιούνται µέσα από χρηµατοδοτικά «µίγµατα», που συµπεριλαµβάνουν 
πόρους από την ίδια την επιχείρηση, από διάφορα Κοινοτικά Ταµεία (ιδίως το ΕΚΤ), από 
ειδικούς λογαριασµούς (όπως π.χ. ο ΛΑΕΚ), από το ∆ηµόσιο και τέλος από συνεισφορές 
των ίδιων των συµµετεχόντων. Η σύνθεση αυτών των µιγµάτων ποικίλει ανάλογα µε την 
περίπτωση και τις συνήθειες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Τελευταία παρατηρείται γενικά 
µια τάση µείωσης των δηµόσιων δαπανών και αύξησης των συνεισφορών από τους 
εργαζόµενους, εφόσον η όλη προσπάθεια καταλήγει και προς το δικό τους όφελος. Στην 
Ε.Ε. υπάρχει µια πλειάδα σχετικών «µοντέλων», που µπορεί, εφόσον µελετηθούν 
προσεκτικά, να βοηθήσουν τις ενδιαφερόµενες από άλλες χώρες να εφαρµόσουν 
καινοτοµικά για την περίπτωση τους συστήµατα χρηµατοδότησης. 

 
7. Η αναγνώριση και πιστοποίηση: Οι νέες, επιπρόσθετες γνώσεις και επαγγελµατικές 

ικανότητες που αποκτώνται από τα προγράµµατα επιµόρφωσης θα πρέπει να 
πιστοποιούνται. ∆εν αρκεί πλέον µια απλή βεβαίωση συµµετοχής σ’ αυτά, αλλά απαιτούνται 
και ανάλογες εξετάσεις, που θα κατοχυρώνουν τους συµµετέχοντες τόσο µέσα στην 
επιχείρηση τους όσο και έξω απ’ αυτήν. Η πιστοποίηση µέσω εξετάσεων αποτελεί 
αξιόπιστο τεκµήριο τόσο για τον εργοδότη όσο και τον εργαζόµενο, αλλά παράλληλα και 
δείγµα σοβαρότητας της όλης προσπάθειας, το οποίο µε τη σειρά τους συνιστά πρόσθετο 
κίνητρο συµµετοχής στα προγράµµατα. Ακόµη, η συµµετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών 
εταίρων στις εξεταστικές επιτροπές θα συµβάλει στην αύξηση του κύρους και της 
νοµιµοποίησης τους, µε την έννοια της κατοχύρωσης στη συνείδηση του κοινού. 

 
8. Η περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (MME): Είναι γεγονός ότι οι ΜΜΕ 

συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά το θέµα της επιµόρφωσης του προσωπικού 
τους. Ειδικά οι πολύ µικρές, που απασχολούν έως και 10 εργαζόµενους, έχουν 
αντικειµενική αδυναµία να στερηθούν έστω και έναν εργαζόµενο προκειµένου να τον 
στείλουν σε εξω-επιχειρησιακά προγράµµατα επιµόρφωσης, επειδή κυριολεκτικά κάθε 
διαθέσιµο χέρι είναι απολύτως απαραίτητο σε καθηµερινή βάση. Επιπλέον, οι ΜΜΕ δεν 
διαθέτουν µηχανισµούς και µέσα συστηµατικού εντοπισµού των ελλείψεων σε ειδικότητες ή 
ικανότητες µεταξύ του υπάρχοντος προσωπικού τους. Ως ένας τρόπος αντιµετώπισης των 
δυσκολιών προτείνεται η δηµιουργία κάποιου διεπιχειρησιακού κέντρου κατάρτισης 
(συνήθως σε κλαδικό επίπεδο). Επίσης, η αναζήτηση των κατάλληλων φορέων 
ουσιαστικής, τεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης, ιδιαίτερα δε της αξιοποίησης σχετικών 
προγραµµάτων της Ε.Ε., όπως π.χ. το «Επιχειρείν» ή η «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα 
πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. Τέλος, εκείνες οι µονάδες που διαθέτουν θέσεις εργασίας µε Η/Υ θα 
πρέπει να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν 
προγράµµατα επιµόρφωσης µέσω του διαδικτύου, δηλ. το λεγόµενο ‘e-learning’. 
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9. Γιατί δεν προσφέρεται αρκετή επιµόρφωση στις επιχειρήσεις; Μολονότι η ωφέλεια 
που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις από τη συστηµατική βελτίωση των επαγγελµατικών 
ικανοτήτων του προσωπικού τους µέσω της επιµόρφωσης είναι αποδεδειγµένη, αυτές είναι 
πολύ διστακτικές να επενδύσουν σ’ αυτόν τον τοµέα. Πρώτα απ’ όλα διότι στην πλειονότητα 
τους εξακολουθούν να θεωρούν τις σχετικές δαπάνες κόστος και όχι επένδυση. ∆εύτερον, 
επειδή τα οφέλη εκδηλώνονται µε χρονική υστέρηση, οπότε µόνον επιχειρηµατίες που 
σκέφτονται στρατηγικά διαθέτουν την ανάλογη διορατικότητα και υποµονή. Τρίτον, η 
διάγνωση των σχετικών κενών ή ελλείψεων απαιτεί τεχνογνωσία και επίµονη προσπάθεια, 
στοιχεία που µόνον λίγες επιχειρήσεις διαθέτουν. ΄Οσον αφορά την ανάθεση αυτού του 
έργου σε εξωτερικούς συµβούλους, οι επιχειρήσεις είναι δύσπιστες. Αµφιβάλλουν για τις 
ικανότητες των συµβούλων ή/και θεωρούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους πολύ ακριβές 
(πράγµα διόλου περίεργο για την Ελληνική πραγµατικότητα). Το ίδιο ισχύει και για την 
εκπόνηση κατάλληλων προγραµµάτων επιµόρφωσης. Τέλος, φοβούνται µήπως εκείνοι, 
τους οποίους θα επιµορφώσουν θεωρήσουν εαυτούς ικανούς πλέον να αλλάξουν 
επιχείρηση ή και να ανοίξουν δικιά τους, προσδοκώντας ένα «καλύτερο µέλλον». Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου οι εργαζόµενοι ως µισθωτοί µόλις ξεπερνούν το 50% 
του συνόλου ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 80%. 

 
10. Πώς θα ξεπεραστεί η διστακτικότητα στην επιµόρφωση; Ο επιχειρηµατίας θα πειστεί 

ευκολότερα µε πρακτικά παραδείγµατα, που να αποδεικνύουν ότι η επιχειρησιακή 
επιµόρφωση είναι επικερδής επένδυση, παρά µε γενικόλογες διακηρύξεις πολιτικών και 
άλλων σε διάφορα συνέδρια. Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, επειδή τα οφέλη δεν 
ποσοτικοποιούνται πάντα εύκολα, δεν είναι ωστόσο και ακατόρθωτο. Υπάρχει πληθώρα 
σχετικών «καλών πρακτικών» από διάφορες χώρες της Ε.Ε., οι οποίες θα πρέπει να 
αναζητηθούν ή και να διαδοθούν συστηµατικά. Ακόµη, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο µηχανισµοί και φορείς τεχνικής, οικονοµικής υποστήριξης καθώς και 
συµβούλευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται «στην πιάτσα». Αρκεί να βρεθούν τρόποι 
(όπως π.χ. ένα «σήµα ποιότητας» που θα απονέµεται από τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις τους) ώστε να διακρίνονται οι ικανοί από τους ανεπαρκείς ή τους ανίκανους, οι 
οποίοι απλά κερδοσκοπούν. Επίσης, το ‘e-learning’ θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, 
εφόσον διασφαλιστεί και εδώ όχι µόνον η γενική ποιότητα των προσφερόµενων 
προγραµµάτων, αλλά και η καταλληλότητα τους µε βάση τις επιλεγείσες «οµάδες στόχους» 
για επιµόρφωση. Τέλος, ο κίνδυνος αποσκίρτησης εργαζοµένων από την επιχείρηση λίγο 
µετά το πέρας της επιµόρφωσης τους µπορεί να µειωθεί δραστικά µε ανάλογη συµφωνία 
που θα υπογράψουν εκ των προτέρων και οι δύο πλευρές. Έτσι, σε περίπτωση που ο 
εργαζόµενος δεν παραµείνει για ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα στην επιχείρηση µετά την 
επιµόρφωση του, θα υποχρεώνεται να καταβάλει σ’ αυτήν το σύνολο ή τουλάχιστον ένα 
µέρος της σχετικής δαπάνης. Οι εµπειρίες από τη Γερµανία, όπου έχει εφαρµοστεί ευρέως 
αυτός ο κανόνας, είναι πολύ ενθαρρυντικές. 

 
Αντί επιλόγου: Η επιχειρησιακή (επανα)κατάρτιση και επιµόρφωση αποτελεί, σύµφωνα µε 
µακροχρόνιες όσο και ποικίλες διεθνείς εµπειρίες, αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού που ονοµάζεται 
«σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Συµβάλει στη συνεχή και απρόσκοπτη 
εξοικείωση των εργαζοµένων µε διαρκώς κι ολοένα ταχύτερα µεταβαλλόµενα εργασιακά 
περιβάλλοντα. Αυτό είναι πρώτα απ’ όλα συµφέρον για την επιχείρηση που διατηρεί ή και 
αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της χωρίς να απαιτούνται δραµατικές τοµές στην πολιτική 
προσωπικού της, όπως π.χ. απολύσεις παλαιών και αναζήτηση νέων πιο «κατάλληλων» 
εργαζοµένων. ∆ιατηρεί και εµπλουτίζει τις γνώσεις και ικανότητες του υπάρχοντος προσωπικού 
της, το οποίο µ’ αυτόν τον τρόπο ταυτίζεται ολοένα και περισσότερο µαζί της. Ωφελεί επίσης το 
ίδιο το προσωπικό, που βελτιώνει τις προοπτικές επαγγελµατικής και µισθολογικής εξέλιξης. Οι 
εργαζόµενοι ως άτοµα διευκολύνονται στην αυτο-ολοκλήρωση τους και τη διάπλαση τους ως 
ενεργών πολιτών, ενώ παράλληλα διευρύνονται και τα περιθώρια επαγγελµατικής κινητικότητας 
τους, ακόµα και πέρα από τα εθνικά σύνορα. 
 
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάψουν να επιζητούν σχεδόν τα πάντα από το κράτος ή 
από υπερεθνικούς οργανισµούς όπως η Ε.Ε. και τα διάφορα Ταµεία της. Θα πρέπει να 
αναλάβουν και οι ίδιες τις ευθύνες τους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σήµερα επενδύουν µόλις το 
2,3% του συνόλου της µισθολογικής δαπάνης σε προγράµµατα επιµόρφωσης, κάτι που 
θεωρείται εξαιρετικά χαµηλό. Γι αυτό και στη νέα, αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης προτείνεται τουλάχιστον ο διπλασιασµός αυτού του ποσοστού έως το έτος 2010, 
που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία υλοποίησης των λεγόµενων «Στόχων της Λισαβώνας», 
που συνοψίζονται στη δηµιουργία µιας κοινωνίας και οικονοµίας της γνώσης στην Ε.Ε., η οποία 
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θα αναρριχηθεί στην κορυφή της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας διατηρώντας παράλληλα και 
την κοινωνική συνοχή. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 
 
Cedefop       Γραφείο Βρυξελλών 
Τ.Θ. 22427        20, Avenue d’ Auderghem 
GR-55102 Θεσσαλονίκη     B-1040 Bruxelles  
Τηλ.: (30) 2310.490.111     Tel.: +322.230.19.78 
Fax:  (30) 2310.490.102     Fax: +322.230.58.24 
Ηλεκτρ. ταχυδροµείο: info@cedefop.eu.int   info.be@cedefop.eu.int 
 
Ιστοσελίδες: 
www.cedefop.eu.int και 
www.trainingvillage.gr, 
 
 



 

 123

ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
∆ρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΤΖΙΝΟΥ 
HELP-FORWARD NETWORK 
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 
 
www.help-forward.gr 
ASSESSING ECONOMIC GROWTH 
Long-Run Economic Grouth is associated with the National Innovation Capacity (NIC) which 
is assesed by using 25 quantitative indicators organised within four main groups: 

•  Absorptive Capacities 
•  R&D supply 
•  Diffusion 
•  Demand  

   (Finance/Competition/Macroeconomic Stability 
NATIONAL INNOVATION CAPACITY 
Absorptive Capacity is the ability to absorb new knowledge and adept imported technologies. 
Essential for catching up economies to grow and innovate  
R&D capability is important not only to generate new knowlegde but also as a mechanism to 
absorb it. 
Diffusion is a key mechanism to gain economic benefits from own investment in R&D as well as 
to employ absorptive capacities 
Demand for R&D and innovation is the key ecomonic mechanism, which innitiates wealth 
generation processes in R&D, absorption and diffusion activites 
NATIONAL INNOVATION CAPACITY 

 
NATIONAL INNOVATION CAPACITY 
Absorptive Capacity  

•  Expenditure in Education in % of GDP 
•  S&E graduates (% 20-29 population) 
•  Population with 3rd level education 
•  Participation in long-life learning (% of working age population) 
•  Employment in high-tech manufacturing 
•  Employment in high-tech services 

R&D supply 
•  Public R&D expenditure (% GDP) 
•  Business R&D expenditure (%GDP) 
•  R&D per labour force 
•  EPO high-tech patents (per mln population) 
•  USPTO high-tech patents (per mln population) 
• Resident patents per capita      

NATIONAL INNOVATION CAPACITY 
 

          National innovation capacity framework

Absorptive capacity

R&D supply Diffusion and linkages

Demand (market pull)
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Diffusion  
•  training enterprises as % of all enterprises 
•  CVT in % of labour costs of all enterprises 
•  ISO 900 certification per capita 
•  Internet users per 10.000 inhabitants 2001 
•  PC per 100 inhabitants 2003 
•  ICT expenditures (% GDP) 

Demand (Finance/Competition/Macroeconomic/stability) 
•  Stock market capitalisation in % GDP 
•  Domestic credit provided by banking sector (%GDP) 
•  Share of FDI in GDP, 1999 
•  Share of trade in GDP, 1999 
•  Index of patent tight  

NATIONAL INNOVATION CAPACITIES 

National innovation capacities
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R&D CAPACITIES 
 

R&D capacities
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DIFFUSION CAPACITIES 
 Difussion capacities

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

RO  BG  LT  PL  P   E   LV  SK  SI  EL  HU  A   I   B   EE  D   CZ  F   FIN IRL DK  UK  NL  S   

 
 
 
DEMAND CAPACITIES 

Demand capacities
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SME INNOVATING IN HOUSE  
(% of manufacturing SMEs) 

 
 
MANUFACTURING SME’S INVOLVED IN INNOVATION (% of manufacturing SMEs) 

 
  
PUBLIC R&D EXPENDITURE  (% of GDP) 
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TRENDS FOR GREECE (2002) 

 
TRENDS FOR GERMANY (2002) 
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TRENDS FOR PORTUGAL (2002) 
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COMPARING GREEK REGIONS 
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Growth Theory Evolvement 
Growth Theory:Economic growth was not linked to R&D activities. Technological development 
was associated to acquisition of knowledge in the production process 
Neoclassical Theory: cannot account for sources of technology 
New Growth Theory:Introduces a few structural features like the size of R&D sector or rate of 
obsolescence of new technology 

 New approach: If we want to understand the effect of R&D on innovation and productivity we 
should look beyond the R&D sector to the diffusion and transfer of knowledge and new 
technologies  This is where IRC Help Forward enters the sequence 
Growth Theory Evolvement 
Growth Theory:Economic growth was not linked to R&D activities. Technological development 
was associated to acquisition of knowledge in the production process 
Neoclassical Theory: cannot account for sources of technology 
New Growth Theory:Introduces a few structural features like the size of R&D sector or rate of 
obsolescence of new technology 

 New approach: If we want to understand the effect of R&D on innovation and productivity we 
should look beyond the R&D sector to the diffusion and transfer of knowledge and new 
technologies   
This is where IRC Help Forward enters the sequence 
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ΠΡΑΞΗ : ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ   
των Συντελεστών της Έρευνας και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Από το 1991 στην υπηρεσία της βιοµηχανίας και της τεχνολογικής έρευνας 
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
 

ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ 

ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  
ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ 

ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  &&  
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

1991 
ΣΕΒ 
ΙΤΕ 

1992 
ΓΓΕΤ 

1995 
ΣΒΒΕ 
IRC 

1998 
NCP 

200
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 Innovation Relay Centres 
 68 IRCs 
 220 Οργανισµοί 
 30 Χώρες: ΕΕ + Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρο, Ρουµανία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, 

Λετονία, Ισραήλ, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία & Ελβετία  
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 

 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας  ελληνικών επιχειρήσεων µέσω συµφωνιών 
µεταφοράς τεχνολογίας. 

  Προώθηση των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής έρευνας στην αγορά. 
  ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων Τεχνολογικής βάσης. 
 Αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 
 ∆ιάγνωση τεχνολογικών αναγκών Ελληνικών επιχειρήσεων και προώθησή τους 
στο εξωτερικό. 

 Προσδιορισµός δυνατοτήτων χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους καθώς και από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (Venture Capitals, 
Business Angels, τράπεζες,κλπ). 

 Υποστήριξη στη σύνταξη εµπεριστατωµένων σχεδίων για τη χρηµατοδότηση της 
µεταφοράς τεχνολογίας και τη σύσταση νέων εταιρειών τεχνολογικής βάσης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 
 Συµβουλευτική υποστήριξη στις διαπραγµατεύσεις συµβάσεων µεταφοράς 
τεχνολογίας 

  Εντοπισµός, αξιολόγηση, marketing και προώθηση Ελληνικών τεχνολογικών 
προσφορών στο εξωτερικό 

 Συµβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων, 
δηµιουργία επιχειρηµατικού σχεδίου, έρευνα αγοράς 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 
 Ευέλικτη και ανεξάρτητη οµάδα 
  14 στελέχη (30+) µε ερευνητική, βιοµηχανική και συµβουλευτική εµπειρία 
  Ποικιλία τεχνολογικών πεδίων εξειδίκευσης 
  Ζητούµενο : αποτελεσµατική επικοινωνία µε ερευνητές, επιχειρηµατίες και 
επενδυτές …..Έλληνες & ξένους 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ IRC ΜΕ ΑΛΛΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   
 

1998 

1997 FEMIRC Romania 

1996 FEMIRC Bulgaria 
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      Innovation Cells     JRC      EUREKA   ESA 
 
ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
900 προτάσεις χρηµατοδότησης σε Ελλάδα και Ευρώπη, 350 εγκεκριµένες (1991-2001) 

 4000 αναζητήσεις συνεργασιών από τον Ευρωπαϊκό χώρο αξιολογήθηκαν, 2500 
διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα (1991-2001) 

 130 Ελληνικές προσφορές, ζητήσεις τεχνολογίας και αναζητήσεις εταίρων 
προωθήθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο (1996-2001) 
ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
45 επιχειρήσεις και οργανισµοί επωφελήθηκαν από τις συµβουλευτικές υπηρεσίες του 
ΠΡΑΞΗ κατά τις διαπραγµατεύσεις µεταφοράς τεχνολογίας 

 15 υπογεγραµµένες συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας (1997-2000) 
 22 διαπραγµατεύσεις µεταφοράς τεχνολογίας βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε 

προχωρηµένο στάδιο  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 Έκδοση του µηνιαίου περιοδικού «ΠΡΑΞΗ – ∆ιάχυση Τεχνολογίας» για τους 
συνδροµητές του PRAXIclub 

 Πύλη στο διαδύκτιο (www.help-forward.gr) µε 37000 επισκέπτες έως σήµερα 
(300/βδοµάδα). 

 ∆ιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων µεταφοράς τεχνολογίας αλά και συµµετοχή σε 
παρόµοιες εκδηλώσεις. (π.χ. MicroNano Thessaloniki, Innovation financing- Brussels, 
Pollutec 2001) 

 
 Μόνιµες συνεργασίες µε περιοδικά και εφηµερίδες. 

SUCCESS STORIES 

 
 
Μια πολυφασµατική κάµερα µε ικανότητα να «βλέπει» ότι δεν βλέπει το ανθρώπινο µάτι. 
Κατασκευάζεται από το ΙΤΕ και προωθείται σε όλο τον κόσµο από την ART Innovation 
(Ολλανδία) 
Με την διαµεσολάβηση του ΠΡΑΞΗ: Joint venture του ΙΤΕ και venture capitalists από την 
Ολλανδία. 
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SUCCESS STORIES 
 

 
Σύναψη συµφωνίας εµπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάµεσα σε Ελβετική και 
Ελληνική εταιρία µέλος του ΣΒΒΕ, που αφορά µία κάµερα επιτήρησης υψηλής  αντοχής  
η οποία εισέρχεται σε κλιβάνους και καυστήρες (<1600°C) κατά την λειτουργία τους και 
να εντοπίζει προβλήµατα στην καύση ή στον εξοπλισµό. 
 
SUCCESS STORIES 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ 

 Ιανουάριος 2001. Πραγµατοποίηση πρώτης επαφής µε την ελληνική εταιρία. ∆ιάγνωση 
των τεχνολογικών αναγκών της εταιρίας και Technology Watch. 

  Απρίλιος 2001. Εντοπίζεται η Ελβετική τεχνολογία µέσω του δικτύου των IRCs, 
αξιολογείται και προωθείται στην Ελληνική εταιρία. 

  Με συντονισµένες ενέργειες του ΠΡΑΞΗ και του αντίστοιχου Ελβετικού γραφείου 
λύνονται τα αρχικά προβλήµατα επικοινωνίας των 2 εταιριών και πραγµατοποιείται 
επίσκεψη της Ελληνικής εταιρίας στην Ελβετία.  

  ∆εκέµβριος 2001. Η Ελβετική εταιρία µε την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ και του ελβετικού 
IRC επισκέπτεται την ελληνική εταιρία και υπογράφεται η συµφωνία. Το ΠΡΑΞΗ ύστερα 
από αίτηµα των δύο εταιριών ήταν παρόν στην διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και 
βοήθησε στην υπογραφή της συµφωνίας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΒΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ. 031 (0) 552791, fax. 031 (0) 552790 
E-mail: katerina@help-forward.gr 
 
ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 
Τηλ. 01(0) 32 22 059, fax. 01 (0) 32 51 877 
E-mail: irc@help-forward.gr 
 
http://www.help-forward.gr 
AREAS OF FOCUS 
Priority thematic areas 

 Nanotechnologies & nanosciences, knowledge based multifunctional materials and new 
production processes and devices 

 Aeronautics and space 
 Sustainable development, global change & ecosystems 
 Specific activities 
 International co-operation activities 
 Structuring ERA 
 Research and Innovation 
 Human Resources & mobility 
 Research infrastructures 
 Strengthening ERA foundations 
 Co-ordination of research activities 
 Development of research/ innovation policies 
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NCP ACTIVITIES (I) 
 Clientele base of 1500 companies and 700 laboratories 
 Helpline of information and advice to local companies and laboratories for their 

participation in European programmes (+ active promotion, company visits, etc) 
 Organisation of over 130 events for the promotion of National and EU RTD funding 

schemes, held across the country (since 1991) 
 Development of specialised training seminars for successful participation in FP 

programmes and also for related issues (IPR, exploitation of RTD results, etc)  
NCP ACTIVITIES (II) 

 Active participation in European networks of mediators (IRC, NCP, other - subscription 
based) that enable partner search for RTD consortia 

 Development of international initiatives (support actions) to promote technology watch 
and SMEs’ participation in RTD programmes  

 Continuous internal training as well as close collaboration with (and training by) the 
Commission services 

 Continuous co-operation and synergy with the National authorities 
NCP ACTIVITIES (Regional) 

 Assisted the set-up and the operation of similar infrastructures in Bulgaria and 
Romania with the help of the INNOVATION and the INCO programme (FP4) 

 Provided training and help-line to NCP organisations (for FP5) and researchers in 
Cyprus in the framework of a private agreement with the Cyprus Foundation of 
Research Promotion 

MEASURABLE RESULTS (I) 
 900 proposals for funding were submitted in Greece and in Europe  with the assistance 

of H-F, more than 350 of them successful (1991-2001). 
 9000 technology co-operation partner searches from Europe were evaluated, 4000 of 

them were disseminated in Greece (1991-2002) 
 120 technology offers and requests as well as RTD partner searches from Greece to 

Europe (since 1997) 
MEASURABLE RESULTS (II) 

 250 cases of advanced technology transfer negotiations, which did not finally result in 
agreements 

 20 technology transfer agreements (since 1997) 
 Currently 25 technology transfer agreements in advanced negotiations 
 Our highest distinction: Best IRC award 2002 

 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (PRIORITY 6) 
Sustainable energy systems (810MEuro): clean energy, energy savings, alternative motor 
fuels, fuel cells, energy carriers/transport/storage 
Sustainable surface transport (610MEuro): environmentally friendly transport, interoperability, 
safety 
Global change and ecosystems (700MEuro): greenhouse gas emissions, water cycle, 
biodiversity and ecosystems, natural disasters, land management, climate observation, 
complementary research, cross-cutting issues 
GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS:  
MAIN ADDRESSED AREAS 
.   Impact and mechanisms of greenhouse gas  
      emissions and atmospheric pollutants on  
      climate, ozone depletion and carbon sinks  
II.  Water cycle, including soil-related aspects  
III. Biodiversity and ecosystems  
IV. Mechanisms of desertification and natural    
       disasters  
V.   Strategies for sustainable land management,  
       including coastal  zones, agricultural land and  
       forests  
 
GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS:  
MAIN ADDRESSED AREAS 
Operational forecasting and modelling    
       including global climatic change observation   
       systems  
Complementary research 
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Cross-Cutting issue: Sustainable Development concepts and tools 
IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE  GAS EMISSIONS AND ATMOSPHERIC 
POLLUTANTS ON CLIMATE   
Research Objectives: 

•  Detect and describe global change processes associated with greenhouse gas 
emissions and atmospheric pollutants; 

•  Predict and assess impacts; 
•  Evaluate mitigation options. 

IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS… 
Research topics 
 
I.1 Carbon and nitrogen cycles: sources and sinks  
I.2 Atmospheric pollutants and their regional  impacts 
I.3 Climate dynamics and variability 
I.4 Prediction of climatic change and its impacts 
I.5 Stratospheric ozone and climate interactions 
I.6 Adaptation and mitigation strategies 
IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
Research topics 
 
I.1 Carbon and nitrogen cycles: sources and sinks  
I.2 Atmospheric pollutants and their regional  impacts 
I.3 Climate dynamics and variability 
I.4 Prediction of climatic change and its impacts 
I.5 Stratospheric ozone and climate interactions 
I.6 Adaptation and mitigation strategies 
II. WATER CYCLE, INCLUDING  
 SOIL-RELATED ASPECTS  
Research Objectives: 

•  Understand and assess impact of global change on water cycle, quality and 
availability and on soil functions and quality; 

 
•  Provide basis for management tools. 

II. WATER CYCLE… (2) 
Research topics 
 
II.1 Hydrology and climate processes 
II.2 Ecological impact of global change, soil  functioning and water quality 
II.3 Integrated management strategies and mitigation technologies 
II.4 Scenarios of water demand and availability 
III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (1) 
Research Objectives: 

•  Better understanding of marine and terrestrial  
•  Biodiversity and ecosystem functioning; 
•  Understand and minimise the negative impacts of human activities; 
•  Ensure sustainable management of natural resources and terrestrial and marine 

ecosystems, and protection of genetic resources. 
III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (2) 
Research topics 
III.1 Assessing and forecasting changes in biodiversity, structure, function and dynamics 
of ecosystems and their services, with emphasis on marine ecosystems functioning 
III.2 Relationships between society, economy, biodiversity and habitats 
III.3 Integrated assessment of drivers affecting ecosystems functioning and 
biodiversity, and mitigation options 
III.4 Risk assessment, management, conservation and rehabilitation options in relation to 
terrestrial and marine ecosystems 
IV. MECHANISMS OF DESERTIFICATION AND NATURAL DISASTERS 
Research Objectives: 

•  Understand mechanisms of desertification and natural disasters, particularly if 
linked to climate change;  

•  Improve the risk and impact assessment and forecasting; 
•  Improve decision support methodologies. 
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Research topics 
IV.1 Mechanisms of desertification 
IV.2 Natural disasters (seismic, volcanic,hydrogeological and forest fire risks) 
V. STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, INCLUDING COASTAL 
ZONES, AGRICULTURAL LAND & FORESTS 
Research Objectives: 

•  Contribute to the development of strategies and tools for sustainable land use 
(emphasis on coastal zones, agricultural lands, forests);  

•  Ensure sustainable development at economic, social and environmental levels. 
Research topics 
V.1 Sustainable use of land 
V.2 Qualitative and quantitative aspects of  multi-functionality of agriculture and  
 forest/wood chain 
V. STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, INCLUDING COASTAL 
ZONES, AGRICULTURAL LAND & FORESTS 
Research Objectives: 

•  Contribute to the development of strategies and tools for sustainable land use 
(emphasis on coastal zones, agricultural lands, forests);  

•  Ensure sustainable development at economic, social and environmental levels. 
Research topics 
V.1 Sustainable use of land 
V.2 Qualitative and quantitative aspects of  multi-functionality of agriculture and  
 forest/wood chain 
VI. OPERATIONAL FORECASTING AND MODELLING INCLUDING GLOBAL CLIMATIC 
CHANGE OBSERVATION SYSTEMS 
Research Objectives: 

• • Facilitate systematic observations of atmospheric, terrestrial and oceanic 
parameters including those of climate; Improve forecasting of the marine, 
terrestrial and atmospheric environment;  

•  Establish common European data bases and contribute to international 
programmes. 

Research topics 
VI.1 Development of observing and forecasting 
 systems - Contribution to the establishment of   
           GMES (Global Monitoring of Environment  
           and Security) 
VII. COMPLEMENTARY RESEARCH 
Research Objectives: 

•  Develop advanced methodologies for risk assessment; 
•  Appraisal of environmental quality, including indicators; 
•  Risk evaluation in relation to outdoor and indoor exposure. 

Research topics 
VII.1 Development of advanced methodologies for risk assessment  
VII.2 Appraisal of environmental quality, population health and monitoring tools 
VIII. CROSS-CUTTING ISSUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS AND TOOLS 
Research Objectives: 

•  Develop concepts for facing the complex challenges of the EU Strategy on 
Sustainable Development and the Johannesburg Summit; 

•  Characterise the sustainability dimension of the relevant policies; 
•  Support the assessment of the interrelations of environmental, economic & 

social impacts of policies  
Research topics 
VIII.1 Estimating thresholds of sustainability and externalities 
VIII.2 Developing tools for Integrated Sustainability and for the incorporation of 
sustainability in decision making processes 
SPECIFIC SUPPORT ACTIONS (SSA) 

• Contribute to the implementation of the work programme 
• Support the analysis and dissemination of results 
• Prepare future Community actions 

    Some of the priorities for 2003/2004 : 
• Mechanism (e.g., ENRICH) to build and strengthen co-operation with partners in 

the developing world on issues such as climate change, ecosystems, natural 
risks; 
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• Consolidating knowledge on the role of wetlands in the water cycle; 
• Capitalisation of results from the past research on sustainable agriculture; 

SPECIFIC SUPPORT ACTIONS (SSA) 
• Contribute to the implementation of the work programme 
• Support the analysis and dissemination of results 
• Prepare future Community actions 

    Some of the priorities for 2003/2004 : 
• Mechanism (e.g., ENRICH) to build and strengthen co-operation with partners in 

the developing world on issues such as climate change, ecosystems, natural 
risks; 

• Consolidating knowledge on the role of wetlands in the water cycle; 
• Capitalisation of results from the past research on sustainable agriculture; 

 
GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (700 M€) 
Percentage of IP+NoE 80% (full revision  
of new instruments in 2004)  
Call publication date: 17 December 2002 
1st call closure date: 8 April 2003 
2nd call closure date: October 2003 
One-stage evaluation in the 1st call 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS:  
CALLS ROADMAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5MEURO Specific Support Actions 

25MEURO STREPs 
Co-ordination Actions 

140MEURO Networks of Excellence 
Integrated Projects 

Indicative budget, 
1st call 2003 Type of Instruments 

CLOSING SM ML  
17/03/2003 82 M € 198 M € ~ 65% f

instrume

Dec 2003 107 M € 4 M € (*) ~ 65% f
instrume

Dec 2004 Possible COMPLEMENTARY C

Dec 2004 ? ?  
Dec 2005 ? ?  
 405 M € 405 M €  

 

 

(*) 
Specific 
Support 
Actions 
+ 
Coordin
ation 
Actions 
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SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: Proposal Characteristics 
Short to Medium Term             Medium to Long Term 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHORT AND MEDIUM-TERM  
RESEARCH ACTIONS (405 M€) 

• Clean energy, in particular renewables 
  Cost effective supply 
  Large scale integration 

 
•  Energy savings and energy efficiency 

  Eco-buildings 
  Polygeneration 

 
•  Alternative motor fuels 

Medium and long-term 
research actions (405 M€) 

• Fuel cells, including their applications 
• New technologies for energy carriers  

(Hydrogen & Electricity)  
• New and advanced concepts in renewable energy technologies 
• Capture and sequestration of CO2 
• Socio-economic tools and concepts for energy strategy 

 

Research policy  
(serving energy and 
associated policies) 

Energy policy and 
Legislation  

(serving research and 
associated policies) 

Policy 
Aims 

Scientific / Technological Technological as well as 
Market / Financial  

Risk 

Research, including 
prototypes and pilot 

plants 

Integrated demonstration / 
validation actions  

(research up to 20%) 

Focus 

Technology development 
(wide exploitation beyond 

2010) 

Accelerate market 
penetration (wide 

exploitation before 2010) 

Impact 
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ΠΑΣΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Καθηγητής Εφαρµογών  
του ΤΕΙ Σερρών  
στην Οργάνωση & ∆ιοίκηση 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
Στο Β΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών) 

ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
             ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
    Κυρίες και Κύριοι  
Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
     
Πώς να  τολµήσει κάποιος να µιλήσει για Ποιότητα σε ένα συνέδριο που µιλάει για οικονοµική 
ανάπτυξη; Κινδυνεύει να χαρακτηριστεί θεωρητικός  αν όχι ροµαντικός,  όταν η προτεραιότητα 
δίνεται στην δηµιουργία υποδοµών, επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων.    
 
   Αν διαθέταµε  όµως τη γνώση του Πλάτωνα, που είχε επισηµάνει 2400 χρόνια πριν,  την 
ανάγκη για διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας από τους ειδήµονες στην αγορά, η ποιότητα 
θα κυριαρχούσε σήµερα σε όλα τα επίπεδα  της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής µας. 
∆υστυχώς για µας  οι Ιάπωνες πρώτοι και καλύτεροι  και ορισµένοι άλλοι µιµητές τους 
αργότερα,   κατάλαβαν  καλύτερα από εµάς τον Σωκράτη. Και επιµένουν: <<Μηδέν 
ελαττωµατικά>>   
       
Η ανάπτυξη ενός τόπου,  κυρίες και κύριοι σύνεδροι,  δεν είναι µόνο υπόθεση επενδύσεων. 
Αλλά και Ποιότητας. Η τελευταία αυτή οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα  που συµβάλλει στην 
ανάπτυξη.    Γιατί, προϊόντα και υπηρεσίες κακής ποιότητας εκτοπίζονται σε ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα, ενώ η ανυπαρξία  στις επιχειρήσεις µας τους Οργανισµούς και Υπηρεσίες µας 
διοικητικών µεθόδων Ολικής Ποιότητας  επιφέρουν σπατάλη πόρων, σπατάλη χρόνου, χαµηλή 
παραγωγικότητα, υποβαθµισµένη ποιότητα, υψηλό κόστος λειτουργίας, φθηνό τουρισµό, και 
άλλα, µε συνέπεια σε τελευταία ανάλυση την αντιοικονοµική διαχείριση των Επιχειρήσεων και 
των Υπηρεσιών µας.   
 
    Αυτή η απουσία ποιότητας ευθύνεται που δεν δηµιουργούµε την προστιθέµενη   αξία, είτε ως 
µεµονωµένες επιχειρήσεις είτε ως συνολική οικονοµία στο Νοµό µας  σε όλη την αλυσίδα 
δραστηριοτήτων µας. Προϊόντα, εξαγωγές, συσκευασίες, τυποποιήσεις, πωλήσεις, 
συγκοινωνίες, τουριστικές µας υπηρεσίες, διοικητικούς  µηχανισµούς  και γραφειοκρατία,  έργα 
και υποδοµές,  περιβάλλον,  εκπαίδευση και  πληροφόρηση,  ανακύκλωση  διαλογή και 
εκµετάλλευση  απορριµµάτων, δρόµοι πεζοδρόµοι και κτίρια και γενικώς ότι µπορούµε να 
συµπεριλάβουµε  στον όρο <<Ποιότητα  Ζωής και Ανάπτυξη>>  
 
 (διαφ 3)Υπάρχουν πολλοί ορισµοί ή προσεγγίσεις της έννοιας ΄΄Ποιότητα΄΄.  Και ασφαλώς 
πολλές παρανοήσεις.   Θα αποφύγω τις τυποποιηµένες ή επιστηµονικές  διατυπώσεις της.  Αν 
η επιχείρησή  µας  πρόκειται να βελτιώσει την Ποιότητά της πρέπει πρώτα να αποκτήσει µια 
ξεκάθαρη αντίληψη του τι σηµαίνει αυτό.    

• Ποιότητα ως πολυτέλεια; 
• Ποιότητα ως έλλειψη ελαττωµάτων; 
• Ποιότητα ως ικανότητα πρόληψης των λαθών; 
• Ποιότητα ως εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη; 
• Ποιότητα ως µια πιο διευρυµένη  έννοια; 
• Ποιότητα ως επίτευξη της επιχειρηµατικής τελειότητας;  

 
     Η Ποιότητα µε τη σύγχρονη διάστασή της, αποτελεί το ισχυρότερο όπλο στο διεθνοποιηµένο 
ανταγωνισµό των προϊόντων, των υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, των κρατών.   Θεωρείται ως 
ένα σύνολο  από παράγοντες όπως:  

• Η απόλυτη ικανοποίηση και διασφάλιση του πελάτη  
• Η αυστηρή τήρηση των συµφωνηµένων προδιαγραφών 
• Η ανταπόκρισή µας στις χρονικές προθεσµίες   
• Η πρόληψη και εξαφάνιση των λαθών και ελαττωµάτων 
• Η µείωση των άσκοπων ελέγχων 
• Η καλή σχεδίαση όλων των διεργασιών  
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• Η  µείωση της ανάγκης του σέρβις µετά την πώληση 
• Η  ικανότητα να τεκµηριώνουµε και να αποδεικνύουµε  την ποιότητα 
• Η  συνεχής βελτίωσή της 
• Το χαµηλό κόστος λειτουργίας των µονάδων µας. 

 

Ολόκληρη η υπόθεση της ποιότητας έχει αφετηρία αλλά και τελικό σηµείο αναφοράς  τον 
ΠΕΛΑΤΗ. ή τον ΠΟΛΙΤΗ.  Και η ικανοποίησή του σε σχέση µε τις προσδοκίες του είναι το 
ζητούµενο.     

      Είναι και πολλά άλλα βέβαια. Γιατί η Ποιότητα δεν είναι µονοδιάστατη έννοια, δεν είναι µια 
απλή όψη του στενού όρου  <<καλό προϊόν>> ή εµφάνιση,  ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας.  
Είναι έννοια  πιο σύνθετη και περιλαµβάνει εκτός από το ΤΙ και το ΠΩΣ. Είναι νέος τρόπος 
διοίκησης, νέα φιλοσοφία επιχειρείν,  που υπαγορεύει  και µια αντίστοιχη οργανωτική 
µεταρρύθµιση.  
      
      ∆εν θα  έλεγα ότι ο µέσος νεοέλληνας επιχειρηµατίας δεν έχει αισθητήριο και προτίµηση  για 
την  ποιότητα. Εκείνο που δεν έχει,  είναι µια συνολική στρατηγική µακροχρόνια µε στόχο και 
όραµα για  την ανάπτυξη  των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του,   επικεντρωµένων όµως 
στην Ποιότητα  ή µε βάση την Ποιότητα.          
                                         Β΄ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
(διαφ 6 )  Ας µιλήσουµε λίγο για κόστος Ποιότητας.  Υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην 
ανταγωνιστικότητα µια επιχείρησης και στον βαθµό χρήσης µεθόδων διαχείρισης της ποιότητας. 
Υπάρχει επίσης άµεση σχέση µεταξύ του Κόστους και της Ποιότητας.   Ο µύθος ότι η Ποιότητα 
κοστίζει ακριβά, είναι µόνο µύθος γιατί αυτό που τελικά κοστίζει πολύ πιο ακριβά σε κάθε 
επιχείρηση,   άρα και στην Σερραϊκή,  είναι η κακή ποιότητα ή  η απουσία ποιότητας.  Πόσο 
άραγε κοστίζουν στην επιχείρησή µας   τα παρακάτω;  

• Ο κακός σχεδιασµός και προγραµµατισµός παραγωγής ; (διαφ  76) 
• Η χρήση ενός ελαττωµατικού  προϊόντος από το πελάτη µας ;   
• Η απόρριψη των σκάρτων τελικών προϊόντων πριν φύγουν για τον πελάτη; 
• Η επανεκατεργασία ή διόρθωση ενός ελαττωµατικού; 
• Οι πρώτες ύλες ή  ανταλλακτικά εκτός προδιαγραφών; 
• Η αναξιόπιστη συντήρηση; 
• Οι εσφαλµένες µελέτες µας; 
• Οι καθυστερήσεις, η ανοργανωσιά  στις διοικητικές µας εργασίες; 
• Οι επιστροφές, τα παράπονα, η κακή φήµη, η απώλεια πελατών;  
• Οι άσκοποι έλεγχοι;  κ.ά        

Γ΄  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

    Αφού επιχείρησα να καταδείξω -δεν γνωρίζω πόσο επιτυχώς- την άµεση σχέση που υπάρχει 
µεταξύ Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας άρα και της Ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του 
Νοµού,  θα αποπειραθώ να προτείνω  ορισµένες ενέργειες  χρήσιµες και εφικτές.  

Γ1.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΠΡΟΣ ΤΗΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   

      των µικρών και µεσαίων Σερραϊκών επιχειρήσεων.  

1. Συγκροτήστε στην επιχείρησή σας µια <<οµάδα έργου>> για την Ποιότητα.  Στις  
µικρές επιχειρήσεις ολόκληρη η επιχείρηση είναι µια αδιαίρετη οµάδα. Ορίστε 
οπωσδήποτε ένα πρόσωπο Υπεύθυνο για την Ποιότητα. 

2. Καθορίστε την <<αποστολή >> της Ποιότητας.  Τι θέλετε να επιτύχετε µεσο-
µακροπρόθεσµα. Θέστε ένα ποιοτικό όραµα και επιδιώξτε το. Με Πολιτική -Αρχές-
Μέθοδοι. π.χ. 100% ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών.   Καµία 
επιστροφή ή παράπονο στην διετία µετά την πώληση. Ουσιαστικά  επιβάλλεται  να 
τοποθετήσετε  στην επιχείρησή σας σε ένα πλαίσιο Αξιών (Values)    

3. ∆εσµευτείτε σε ένα πρόγραµµα Ολικής Ποιότητας. (διαφ 9)Καθορίστε 
προτεραιότητες ποιότητας.  Ψάξτε για τα αδύνατα σηµεία που µειώνουν  την εικόνα 
της επιχείρησης και αρχίστε από αυτά. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων 
Ελέγχου. ( Hazard Analysis Critical Control Points –HACCP)   Στις Παραγγελίες και 
Παραλαβές, στην Παρασκευή ή µεταποίηση ή  Παραγωγή, στην  Συσκευασία, 
Αποθήκευση, Μεταφορά και  διανοµή, διακίνηση και Πώληση ή διάθεση, στην µετά την 
Πώληση επικοινωνία µε τον πελάτη.  
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4. Εφαρµόστε παρεµβάσεις σταδιακής βελτίωσης σε µικρή κλίµακα. Μην ζητάτε να 
αλλάξουν όλα την άλλη µέρα το πρωί. Αλλά επιτέλους αρχίστε.  

5. Ενηµερώστε όλο το προσωπικό σας. Αλλά αρχίστε την ενηµέρωση από σας, από τη 
διοίκηση της επιχείρησης. ∆εσµευτείτε µε αποφάσεις. 

6. Επανασχεδιάστε τις διαδικασίες σας (διαφ 10 ) από την αρχή. Προσαρµόστε τις στη 
βάση της τυποποίησης για να  γίνονται όλα στην ώρα τους. Αρχίστε να γράφετε ότι 
κάνετε και να κάνετε ότι γράφετε. Κανείς πλέον δεν µπορεί να είναι παραγωγικός χωρίς 
σχεδιασµό της δουλειάς του.  

7. Πιστοποιηθείτε.  Αναζητείστε τον φορέα που µπορεί να σας βοηθήσει και ξεκινήστε.   
Είναι ανάγκη  να  αποδείχνετε  την ποιότητα:  

           α)για  να διασφαλίζεται ο πελάτης ότι οι απαιτήσεις του θα ικανοποιηθούν 

                 β)για να γνωρίζει ότι κάποιος τρίτος ανεξάρτητος φορέας ελέγχει σε       τακτά 
διαστήµατα τις διαδικασίες σας.  

            Η Πιστοποίηση κατά τα γνωστά πρότυπα  της σειράς ISO ή HACCP, δεν  είναι µόνο 
αναγκαία για την προβολή της επιχείρησης όπως εσφαλµένως πιστεύουν πολλοί.  
Αποτελούν εργαλεία οργάνωσης, µεθοδικότητας, τυποποίησης,  πρόληψης των λαθών, 
τεκµηρίωσης, παρακολούθησης και βελτίωσης.   Οι µη πιστοποιηµένες επιχειρήσεις 
αποκλείονται από τους διαγωνισµούς  προµηθειών του ∆ηµοσίου. Αποκλείονται  επίσης  
από τους βιοµηχανικούς πελάτες τους, που ζητούν Πιστοποίηση και έτσι χάνονται 
σοβαρές πωλήσεις.    Με την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων τρέχουν και δεν 
προφταίνουν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις επίπλων και άλλων ειδών για να γίνουν 
δεκτές στους διαγωνισµούς. Πως όµως αφού δεν είναι Πιστοποιηµένες;   

               Αξιοποιήστε για το σκοπό αυτό τα υπάρχοντα προγράµµατα του ΥΠ.ΑΝ   που 
ενισχύουν (προσέξτε δεν καλύπτουν όλο το κόστος)  οικονοµικά  τέτοιους στόχους σας.   
Αξιοποιείστε την επιστρεφόµενη για τον σκοπό αυτό κράτηση  0,45 του σχετικού 
Νόµου,  που αποδίδεται στο ΙΚΑ.  Ήδη έχουν εγκριθεί στη Χώρα 1230 προτάσεις για 
εισαγωγή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας κ.λ.π των ΜΜΕ.   Από το Νοµό µας  
έχουν υποβληθεί  4 στον πρώτο κύκλο και 15 στον δεύτερο σύνολο 19 προτάσεις για 
ένταξη στο πρόγραµµα ΄΄ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ΄΄ συνολικού προϋπολογισµού 250.000. €.   

                   Σε µια πρόσφατη (ηµερών) πτυχιακή  έρευνα του ΤΕΙ, υπό την επίβλεψή µας,   
ρωτήσαµε τις έξι (6) πιστοποιηµένες ήδη επιχειρήσεις του Νοµού µας και αρκετές άλλες 
των όµορων νοµών.   Όλες,  µα όλες µας διαβεβαιώνουν  ότι η Πιστοποίηση συνέβαλε 
πολύ θετικά  

                  Στην καλυτέρευση της  παραγωγικής διαδικασίας 

                  Στην µείωση του ανά µονάδα κόστους και του Συν. Κόστους λειτουργίας 

                  Στην µείωση των ελαττωµατικών 

                  Στην σιγουριά για το αύριο 

                           και σε πολλά άλλα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά 

      8. Μιµηθείτε τους καλύτερους. (Benchmarking)  (διαφ   ) Συγκρίνετε τις δικές σας 
διαδικασίες µε αυτές των καλύτερων ανταγωνιστών σας. Έχετε πολλά να διδαχθείτε 
από αυτή την αναµέτρηση µε συγκεκριµένα µετρούµενα στοιχεία.  

                  Συντάξετε ένα απλό πίνακα µε  τα επιχειρησιακά σας χαρακτηριστικά και 
βαθµολογείστε στη µία στήλη  το δικό σας επίπεδο ποιότητας, ενώ σε µια δεύτερη 
στήλη   τον ανταγωνιστή σας. Στην στήλη των παρατηρήσεων αιτιολογείστε  τις 
αποκλίσεις και αναλάβετε δράση. 

    9. Αξιοποιείστε τον <<άσσο >> που κρύβει η επιχείρησή σας. Κάθε επιχείρηση, µικρή ή 
µεγάλη διαθέτει τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Και µε αυτό µπορεί να 
σταδιοδροµήσει.   

    10. Ζητείστε τη συνεργασία των ειδικών.   ∆εν µπορείτε, και αυτό είναι πολύ φυσικό,  να 
τα κάνετε όλα µόνοι σας. Η εποχή του µικρού επιχειρηµατία εκείνου που τα µπορούσε 
όλα ο ίδιος,  έχει περάσει. Τώρα,  είναι η εποχή της διοίκησης επιχειρήσεων µε την  
συνεργασία της επιστήµης  και της τεχνογνωσίας.  Να επενδύσουµε  στη γνώση 
περί ποιότητας.  Σύντοµα θα κάνουµε την απόσβεση. ∆ιαφορετικά,   ο ανταγωνισµός 
θα µας προσπεράσει, οι πωλήσεις µας θα µειώνονται, οι πελάτες θα πηγαίνουν σε 
άλλες πόρτες, οι εξαγωγές µας θα εκτοπίζονται, και τα διαφυγόντα µας κέρδη θα   
οδηγήσουν σταδιακά την επιχείρηση  στο Νεκρό Σηµείο και όχι µόνο.   
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          Γ2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ     

   Έχοντας υπόψη τον ρόλο και την αποστολή  των επιµελητηριακών φορέων στο Νοµό µας και 
κυρίως του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, θα ήθελα να συµβάλλω από το βήµα 
αυτό  στο πολυσήµαντο έργο που ήδη πραγµατοποιεί, (απόδειξη πέραν των άλλων και η 
διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου)  µε την κατάθεση ορισµένων εφικτών προτάσεων.  (διαφ 
11) 

1. ∆ηµιουργία στα πλαίσια  των υπηρεσιών του,  µιας καλά συγκροτηµένης τοπικής 
Οµάδος Συµβούλων ή ενός Μητρώου Μελετητών  Ποιότητας,  για την στήριξη των 
επιχειρήσεων στην υπόθεση της ποιότητας. Μπορεί να λειτουργεί ακόµη και ως  ένα καλά 
οργανωµένο γραφείο του ΕΒΕ/Σ.    Το έργο  της οµάδος αυτής ή του Γραφείου, θα είναι 
πολύπλευρο.  Ενδεικτικά αναφέρω εδώ : 

- Η συγγραφή εγχειριδίων  Ποιότητας σε ψηφιακή µορφή, CD, DVD, VIDEO  

-    Η διαρκής ενηµέρωση των επιχειρήσεων σε  µεµονωµένο ή οµαδικό επίπεδο,  

- Η υπόδειξη των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν από την επιχείρηση,  
- Η ανάληψη µελετών ποιότητας ή πιστοποίησης µιας επιχείρησης µε την οικονοµική 

υποστήριξη του ΕΒΕ, ή από ένα  νέο ταµείο που µπορούµε να δηµιουργήσουµε από 
κάποια µικρή κράτηση.   

- Οι µελέτες  και επισηµάνσεις  των κρίσιµων σηµείων µη ποιότητας    σε όλες τις 
διαδικασίες όχι µόνο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων,   αλλά και των εκτός αυτών  
διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τις αδειοδοτήσεις, τις εξαγωγές,  τις 
διακινήσεις,  τα δικαιολογητικά,  τις συσκευασίες, την σήµανση, την συµµετοχή σε 
εκθέσεις, κ.ά   

- Η εντατικότερη παρακολούθηση των προγραµµάτων και κινήτρων για την Ποιότητα. 
- Η διαµόρφωση κλαδικών µοντέλων Ποιότητας. (διαφ   )  Και άλλα 

  2. Η δηµιουργία Σερραϊκού θεσµού επίσηµης  βράβευσης των Σερραϊκών επιχειρήσεων 
στην Ποιότητα. και η ευρύτερη προβολή τους, σύµφωνα ή ανάλογα προς τις βραβεύσεις που 
κάνουν   ο ΣΕΒ, το Επιµελητήριο Αθηνών, το ΥΠ.ΑΝ, ή  το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα.-European 
Foundation  Quality Management   (EFQM)  Οι µέχρι σήµερα διακρίσεις τοπικών επιχειρήσεων 
στα διάφορα επιτεύγµατά τους  δεν έγιναν µε την αρµόζουσα µεθοδολογία  και µε µετρούµενα 
συγκριτικά   ποιοτικά κριτήρια, ώστε η βράβευση αυτή ως διαδικασία να αποκτά  κύρος και να 
αξιοποιείται θετικά από τις επιχειρήσεις. Να θυµίσω εδώ µόνο ότι τα βραβεία ποιότητας στην 
Ιαπωνία τα επιδίδει στους επιχειρηµατίες ο ίδιος ο Αυτοκράτορας 

3. Ανάπτυξη µόνιµης και θεσµοθετηµένης συνεργασίας ως µια προγραµµατική σύµβαση 
µεταξύ του ΕΒΕ/Σ και των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων ΤΕΙ-ΑΕΙ  

 Γ3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ & Ο.Τ.Α 

Είναι γνωστό ότι τόσο η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όσο  και η Τ.Α σε πανελλήνιο επίπεδο και 
φυσικά και σε τοπικό, δεν ανταποκρίνονται ποιοτικά στην αποστολή τους όσο οι σύγχρονες 
απαιτήσεις το  επιβάλλουν. Οι επιχειρηµατικές συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο είτε καθυστερούν 
αδικαιολόγητα είτε  λειτουργούν σε βάση αµοιβαίας καχυποψίας.  Οι Υπηρεσίες δεν λειτουργούν 
µε διαδικασίες που η επιστήµη προτείνει έχοντας ως ποιοτικό στόχο το σύνολο των διαδικασιών 
της.    

 Μια πρόσφατη (έτος 1999) έρευνα µας στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς του 
Νοµού µας έδειξε ότι υπάρχουν µεν ποιοτικά στοιχεία αλλά όχι σχεδιασµένες διαδικασίες και 
µεθοδική συνολική αντιµετώπιση του θέµατος της γρήγορης και ποιοτικής εξυπηρέτησης του 
πολίτη και σαφώς του συναλλασσόµενου µαζί τους επιχειρηµατία.    Απουσιάζει από το 
στελεχιακό δυναµικό η γνώση του νέου τρόπου διοίκησης, των αρχών και εννοιών της, και 
φυσικά η εφαρµογή  εργαλείων, στατιστικών µεθόδων  και διεργασιών.   

Ως αποτέλεσµα  όλων αυτών,  έχουµε έναν αντιπαραγωγικό ∆ηµόσιο και Ηµιδηµόσιο τοµέα 
Υπηρεσιών,  στους κόλπους του οποίου  αναπαράγεται  µόνιµα µια γενική δυσαρέσκεια των 
πολιτών προς  τις παρεχόµενες  υπηρεσίες.  

Προτείνονται ειδικότερα:  

1. Η δηµιουργία  ενός Νοµαρχιακού Σερραϊκού Συµβουλίου ή Φόρουµ Ποιότητας.  

            Το εισηγητικό αυτό όργανο: 
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• Θα   σχεδιάζει την Ποιότητα των υπηρεσιών.  
• Θα συντάσσει κατά Υπηρεσία Εγχειρίδια Ποιότητας.  Καµία  ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική 

Υπηρεσία του Νοµού µας πλην της ∆ΕΗ, δεν  διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας.  
Ωστόσο στην έρευνά µας απάντησε ένα ποσοστό 39 % πως διαθέτει.   Προφανώς 
το συγχέει µε τον Εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας που βρέθηκε να υπάρχει στο 
83% των Υπηρεσιών και Οργανισµών του Νοµού µας. 

• Θα  µελετά την εισαγωγή στις Υπηρεσίες Συστηµ ∆ιασφάλ.Ποιότητας  
• Θα διαµορφώνει  ποιοτικά  πλαίσια, πολιτική και προγράµµατα. 
• Θα καταρτίζει ειδικά προγράµµατα επιµόρφωσης  όλου  του ∆ηµόσιου τοµέα στο 

Μάνατζµεντ Ποιότητας. 
• Θα καταρτίσει ένα Χάρτη ή ένα Συµβόλαιο Ποιότητας µε τους πολίτες, όπως έκανε 

η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας. το 1998, στα πλαίσια του Νέου Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ή ∆εοντολογίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 τ.Α΄9-3-99). 

• Θα συνάψει σύµβαση  µόνιµης συνεργασίας Νοµαρχίας και Ο.Τ.Α µε  τα 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ και τους άλλους τοπικούς φορείς για την µελέτη 
καταπολέµησης της µάστιγας της απουσίας ποιότητας σε όλο το φάσµα της 
κοινωνικής µας ζωής. 

• Θα καθιερώσει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ελέγχου ή δείκτες µέτρησης,  της 
προόδου της Ποιότητας στην παροχή Υπηρεσιών. (παραπόνων, καθυστερήσεων, 
δυσαρέσκειας, ικανοποίησης, βελτιώσεων, αποκλίσεων κ.λ.π) 

• Θα οργανώνει την  µεθοδική ενηµέρωση –ευαισθητοποίηση του πολίτη  σε ότι έχει 
να κάνει µε την πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης και της συµβολής του στην  
ευπρέπεια και καθαριότητα της πόλης 

Κυρίες και Κύριοι.  

         Θα είµαστε ολίγον ευτυχείς αν οι  παραπάνω προτάσεις αντέξουν στην φθοροποιό 
διαδικασία του χρόνου και δεν ξεχαστούν από τον εφησυχασµό και  την αδιαφορία µας.  
Αντίθετα θα είµαστε πολύ ευτυχείς αν γίνουν πράξεις έστω και ορισµένες από αυτές.    
     Γιατί,  στο Αναπτυξιακό µας  Συνέδριο και από άλλα βήµατα θα γίνει λόγος για Ποιότητα. Στα 
βήµατα του  Τουρισµού, της Εκπαίδευσης,  της  Γεωργίας κ.λ.π.  Για ποια Ποιότητα όµως;    

Η απάντηση µας βρίσκεται. Στην  Σχεδιασµένη Ποιότητα. Στην Επιστηµονική οργάνωσή 
της,  στην Πιστοποιηµένη, στην Συνολική και όχι στην αποσπασµατική. 

 Γι’ αυτό και οι προτάσεις µας δεν περιορίζονται   σε   µικροοικονοµικό ορίζοντα.  Έχουν το 
στοιχείο της προγράµµατος, της προοπτικής και όχι των απλών  ενεργειών.   

  Γι’ αυτό και καλύπτουν τόσο τις   επιχειρήσεις, όσο και τη ∆ηµόσια και ∆ηµοτική   διοίκηση,   
τους  Επιµελητηριακούς φορείς,  την εκτέλεση των  έργων,  την παροχή Υπηρεσιών,  την 
συµµετοχή και συµπεριφορά του πολίτη -δηµότη, την καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας, την  
εκπαίδευση στην ποιότητα.  

   Κυρίες και κύριοι 

  Η Ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα  και τρόπος ζωής 
 ∆εν είναι κόστος,  αλλά  παραγωγική  επένδυση. 
Είναι  το µέσον επιβίωσης  και η ανταγωνιστικότητά µας. 
 Είναι τέλος η προστιθέµενη αξία  των πράξεών µας.  

 Καλούµαστε επειγόντως, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής,    να σχεδιάσουµε την 
Ποιότητα  στις Επιχειρήσεις µας, στις Υπηρεσίες µας, στις Συγκοινωνίες, στα  Έργα και τις 
κατασκευές, στους δρόµους, στην διαχείριση των απορριµµάτων, στην καθαριότητα, στο 
περιβάλλον,  στις συναλλαγές µας, στην κουλτούρα µας,  στην εµφάνιση της πόλης και της 
γειτονιάς.   

   Έτσι µόνο θα αντικαταστήσουµε την καχυποψία και µεµψιµοιρία, την ανασφάλεια και 
δυσανασχέτηση, την επιχειρηµατική µείωση,   µε τον σχεδιασµένο καθηµερινό πολιτισµό,  µε 
την εµπιστοσύνη στα προϊόντα και τις Υπηρεσίες, µε την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων και 
µε την  βεβαιότητα πως η ανάπτυξη και η ευηµερία είναι εφικτή  µόνο µε την Ποιότητα.   

        Ευχαριστώ. 
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Κύρια σηµεία

Αρχή της Εσωτερικής Αγοράς
Ευέλικτο και αξιόπιστο νοµικό 
πλαίσιο
Ισορροπία µεταξύ συµφερόντων 
όλων των µερών
Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 131/2003 
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(ΗΕ)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
Ο∆ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ 

∆ήµητρα Κυριακοπούλου
ΥΠΑΝ/ΓΓΕ
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Στόχος του Προεδρικού  
∆ιατάγµατος

Προώθηση ανάπτυξης του Η.Ε.
Να εξασφαλίσει νοµική ασφάλεια
Να εξαλείψει τα εµπόδια 

πρόθεση να «ρυθµίσει» το Η.Ε. ή το  
Ιντερνετ

ΟΟΧΧΙΙ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Μεταφορά της Οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο µε το 
Π.∆. 131/2003
∆ηµοσίευση 16/5/2002
Ισχύς 17/1/2002
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας»

2. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται έναντι 
αµοιβής, από απόσταση, µε ηλεκτρονικά µέσα 
και ύστερα από προσωπικό αίτηµα.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φορολογία
Προσωπικά δεδοµένα
∆ίκαιο των καρτέλ
∆ραστηριότητες των συµβολαιογράφων
Εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη 
ενώπιον του δικαστηρίου
Τυχερά παιχνίδια (µε νοµισµατική αξία)
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ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 (γ):τόπος εγκατάστασης του φορέα 
παροχής υπηρεσιών

Εκεί που έχει την κύρια 
οικονοµική του δραστηριότητα
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 2(1): αρχή της χώρας 
προέλευσης,έλεγχος του φορέα παροχής 
υπηρεσιών από το κράτος µέλος που είναι 
εγκατεστηµένος.

Άρθρο 2(2): δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία της παροχής υπηρεσιών 
που προέρχεται από άλλο κράτος µέλος 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΤΗ  ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α)

Συγγραφικά, συγγενικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος 
Ορισµένα ασφαλιστικά θέµατα
∆ικαίωµα επιλογής εφαρµοστέου δικαίου 
Συµβατικές υποχρεώσεις στις συµβάσεις των 
καταναλωτών
Στην τυπική ισχύ συµβάσεων επί ακινήτου
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ΑΡΧΕΣ

Χτίζει επάνω στο υπάρχον κοινοτικό και 
εθνικό δίκαιο
Το Συµπληρώνει 
Πραγµατεύεται µόνο µε ότι είναι αυστηρά 
απαραίτητο για την ανάπτυξη του 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου
∆ηµιουργεί ένα ελαφρύ και ευέλικτο πλαίσιο 
Προωθεί το ρόλο των ενδιαφερόµενων µερών 
και την αυτορρύθµιση
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΤΗ  ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Β)

∆υνατότητα παρέκκλισης άρθρο 2 (4) :
1.∆ηµόσια ασφάλεια,συµπεριλαµβανοµένης της 
προστασίας των µειονοτήτων
2.Προστασία της δηµόσιας υγείας 
3.Προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών
4.∆ηµόσια τάξη

Τα µέτρα να είναι ανάλογα και να πληρούν 
ορισµένους κανόνες, όπως διαφάνεια
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ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ

1. Το Π.∆. δεν αφορά τη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων(Κανονισµός των Βρυξελλών και 
Σύµβαση της Ρώµης)

2. ∆εν θεσπίζει πρόσθετους κανόνες στο 
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Αλλά
διατάξεις του εφαρµοστέου δικαίου που απορρέουν από 

κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου,δεν πρέπει να 
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 

υπηρεσιών
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Άρθρα 3-4

Άρθρο 3:αρχή µη προηγούµενης άδειας

Άρθρο 4: γενική υποχρέωση για 
πληροφόρηση
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 5: απαιτήσεις διαφάνειας

Άρθρο 6: µη ζητηθείσα εµπορική 
επικοινωνία

Άρθρο 7: νοµοθετικά κατοχυρωµένα 
επαγγέλµατα
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Άρθρο 8: εξασφάλιση νοµικής ισχύος των 
ηλεκτρονικών συµβολαίων
Εξαιρέσεις: συµβόλαια επί ακινήτου 
περιουσίας,συµβάσεις από πρόσωπα που ασκούν 
δηµόσια εξουσία,συµβάσεις του οικογενειακού και 
κληρονοµικού δικαίου

Άρθρο 9: απαιτήσεις πληροφόρησης
Άρθρο 10: πιστοποίηση της παραγγελίας
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ΕΥΘΥΝΗ

Μόνο ορισµένες δραστηριότητες των µεσαζόντων 
καλύπτονται
Μετάδοση:εξαίρεση ευθύνης υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις (άρθρο 11)
Αποθήκευση (άρθρο 12) & φιλοξενία (άρθρο 
13) περιορισµένη ευθύνη υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις
Άρθρο 14 : όχι γενική υποχρέωση ελέγχου
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κώδικας
συµπεριφοράς σε 
Κοινοτικό επίπεδο 
(άρθρο 15)

Εξώδική Επίλυση 
διαφορών (άρθρο 16)

– Νόµος 2251/94(άρθρο11)

Μέσα έννοµης 
Προστασίας (court 
actions) (άρθρο 17)

– Υποχρέωση για ταχεία 
λήψη µέτρων

Συνεργασία µε άλλα 
κράτη µέλη (άρθρο 18)

 Ιούνιος 2003 Κυριακοπούλου ∆ηµ.18

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Π.∆. καλύπτει τις υπηρεσίες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

∆εν καλύπτει από τρίτες χώρες
∆ιεθνείς Οργανισµοί: G7, WTO, 

OECD, WIPO, ITU
Πρωτοβουλίες της Βιοµηχανίας: 

Global Business Dialogue (GBDs)
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ 
Ο.Τ.Α & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Σύγκρουση ή Συνέργια 

Ο τίτλος της εισήγησης µου αφορά στο ερώτηµα για τις σχέσεις των Ο.Τ.Α. µε την Βιοµηχανία. 
Προς διερεύνηση λοιπόν τίθεται εάν η σχέση των Ο.Τ.Α. µε τη Βιοµηχανική δραστηριότητα είναι 
σχέση σύγκρουσης ή συνέργιας. Η απάντηση στο ερώτηµα δεν είναι απλή. Συντίθεται µε µία 
σειρά από παράγοντες, αιτίες, προβλήµατα και δυνατότητες µε ένα προκαθορισµένο στόχο: 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. 
Βεβαίως η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα, δεν µπορεί να είναι γενικευµένη. ∆ιαφέρει από 
περιοχή σε περιοχή και είναι σε απόλυτη συνάρτηση µε τις συµπεριφορές της Βιοµηχανίας 
απέναντι στην τοπική κοινωνία µε έµφαση στους φυσικούς της πόρους και την απασχόληση. 
Μέχρι σήµερα δεν έχει αποτυπωθεί σε επιστηµονική µελέτη, η αποτύπωση των χωρικών 
επιπτώσεων από την χωροθέτηση της Βιοµηχανικής δραστηριότητας και δεν έχουν 
προσδιορισθεί οι διαχρονικές ωφέλειες για τις τοπικές κοινωνίες. 
Με µία εµπειρική αποτίµηση, τη δυνατότητα της οποίας απέκτησα από τη θέση του Προέδρου 
του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Βιοµηχανικών Περιοχών και την εκθέτω διακινδυνεύοντας την 
ενδεχόµενη υποκειµενικότητα, οφείλω να σας πω πως σήµερα η σχέση των Ο.Τ.Α. µε την 
Βιοµηχανία δεν είναι η επιθυµητή. 
Σήµερα στην χώρα υπάρχουν κορεσµένες Βιοµηχανικές Περιοχές ή Ζώνες οι οποίες 
λειτουργούν καταστρεπτικά στο φυσικό περιβάλλον µε ασύδοτη δραστηριότητα, εγκλωβίζοντας 
τις γειτνιάζουσες πόλεις ή οικισµούς σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. Η κακή πλευρά της 
Βιοµηχανίας βρίσκει πρόσφορο έδαφος και αναπτύσσεται µέσα από την πολυνοµία και την 
αποσπασµατικότητα του υφιστάµενου περιβαλλοντικού θεσµικού πλαισίου, την απουσία 
αξιόπιστων και αποτελεσµατικών δοµών ελέγχου πρόληψης και καταστολής και τον 
διακοσµητικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. 
Στον αντίποδα αυτής της διατύπωσης βρίσκονται Βιοµηχανικές Περιοχές χωρίς Βιοµηχανίες, 
όπως και Βιοµηχανικές Περιοχές οι οποίες αντιστρατεύονται δυνατότητες ανάπτυξης µε 
ηπιότερες δραστηριότητες όπως αυτή του τουρισµού. 
Σε θεσµικό επίπεδο έχουµε τον αναπτυξιακό νόµο ως βασικό εργαλείο άσκησης περιφερειακής 
πολιτικής µε επιπτώσεις στην χωροθέτηση της Βιοµηχανίας. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε 
όµως να ισχυριστούµε πως τα περιφερειακά κίνητρα συνοδεύονται και από τη δυνατότητα 
ενίσχυσης τους µε τοπικά κίνητρα. 
Τέλος, δεν θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως η χωροθέτηση της Βιοµηχανικής 
δραστηριότητας έχει επίπτωση και στην τοπική αγορά εργασίας µε ενίσχυση της απασχόλησης. 
Με τις παραπάνω γενικές επισηµάνσεις προσπάθησα να περιγράψω τις σχέσεις Ο.Τ.Α και 
Βιοµηχανίας σήµερα. 
Ποιο είναι όµως εκείνο το επίπεδο των σχέσεων των δύο βασικών αυτών συνιστωσών της 
καθηµερινής ζωής των εργαζοµένων; Ποια είναι εκείνα τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να 
εστιασθεί ο διάλογος µεταξύ τους, ένας διάλογος δε ο οποίος µέχρι και σήµερα δεν έχει ανοίξει; 
Εκτιµώ πως η προσπάθεια πρέπει να εστιασθεί στα ζητήµατα της αειφορικής διαχείρισης και 
περιβαλλοντικής προστασίας, της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και των 
ζητούµενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. από τη Βιοµηχανία. ∆ιερευνητέος  είναι και ο ρόλος των 
Ο.Τ.Α. στους υφιστάµενους οργανωµένους βιοµηχανικούς πόλους, δηλαδή στις ΒΕ.ΠΕ., τα 
ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ. 
Γνωρίζω βέβαια, πως τα προαναφερόµενα και µε τη διάσταση που τα θέτω στις παρούσες 
συνθήκες µόνο ως πολιτική ευχή µπορούν να εκληφθούν. 
 
Φίλες και Φίλοι, 
όπως γνωρίζετε ο θεσµός των Βιοµηχανικών Περιοχών που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, 
κυρίως την µεταπολεµική περίοδο, συνεχίζει µέχρι και σήµερα να θεωρείται ως ένα από τα 
εργαλεία άσκησης περιφερειακής οικονοµικής πολιτικής. Είναι µία επιχειρησιακή λογική που 
στοχεύει τόσο στην ισόρροπη ανάπτυξη των χωρικών µονάδων µιας ευρύτερης οικονοµικής 
ενότητας, ώστε να επιτυγχάνεται µεγιστοποίηση  της κοινωνικής ωφέλειας, αλλά και στην 
ικανοποίηση των ιδιωτικοοικονοµικών επιδιώξεων των επιχειρήσεων που χωροθετούνται σε 
αυτήν. 
Στην Ελλάδα ο θεσµός των ΒΙ.ΠΕ. είχε σαν αρχικό σκοπό την αποκέντρωση της Πρωτεύουσας 
µέσα από την χωροθέτηση και την οργάνωση σε κεντρικούς πυρήνες της, χώρου ορισµένης 
ΒΙ.ΠΕ. ως πόλους Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 
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Στη χώρα σήµερα λειτουργούν πάνω από 25 ΒΙ.ΠΕ. µε µεγαλύτερη εκείνη της Θεσσαλονίκης. Η 
ακτινοσκόπηση των σηµερινών ΒΙ.ΠΕ. ως προς τον αριθµό των εγκατεστηµένων µονάδων, 
θέτουν σε αµφισβήτηση του εγχείρηµα αυτό. Τούτο, διότι ο θεσµός δεν απέτρεψε την 
υδροκέφαλη Βιοµηχανική δραστηριότητα η οποία υπερσυγκεντρώθηκε σε µεγάλα αστικά 
κέντρα, προφανώς λόγω των ελλειµµατικών υποδοµών της Περιφέρειας και παρόλα τα κίνητρα 
του αναπτυξιακού νόµου. 
Λόγω αυτού του γεγονότος, δηλαδή της υπερσυγκέντρωσης, αλλά και των ηµιτελών υποδοµών 
στις Βιοµηχανικές Περιοχές, οι σχέσεις της εγκατεστηµένης σε αυτές  Βιοµηχανίας και των Ο.Τ.Α 
εµφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά.. 
Στις ίδιες συνθήκες εξελίχθηκε και εξελίσσεται η Βιοµηχανική δραστηριότητα στο Νοµό Σερρών, 
ο οποίος -όπως γνωρίζετε- και στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Λευκώνα, διαθέτει Βιοµηχανική 
Περιοχή. 
Η ΒΙ.ΠΕ. Σερρών αποτελεί το τυπικό δείγµα οργανωµένου βιοµηχανικού χώρου στην 
Περιφέρεια της χώρας, στην οποία εγκατεστηµένες µονάδες είναι λίγες και χωρίς αξιόλογες 
επιπτώσεις στην απασχόληση. 
∆εν κατέστη δυνατή η ανάδειξη της ΒΙ.ΠΕ. ως ζώνης πρωταρχικής συγκέντρωσης της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας έστω και αυτής που εµφανίζεται στο Ν. Σερρών. Η –µέχρι 
πρόσφατη- παραµονή της στη Γ’ Ζώνη Κινήτρων σε αντιδιαστολή µε αυτήν του γειτονικού 
νοµού Κιλκίς, και η συντελούµενη άναρχη εγκατάσταση της υποτυπώδους δραστηριότητας σε 
άλλες περιοχές του Νοµού την καθήλωσε στα σηµερινά επίπεδα. 
Σήµερα συναντάµε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες σε αρκετές περιοχές του Νοµού, οι 
οποίες εγκαταστάθηκαν στη σηµερινή τους θέση λόγω της µικρότερης αξίας της γης και λοιπών 
κινήτρων, αδιαφορώντας για την προαναφερθείσα επιδότηση στην ΒΙ.ΠΕ. µε τα κίνητρα της Γ’ 
Ζώνης. 
Εκτιµούµε πως σήµερα πρέπει να απαντήσουµε στο εξής ερώτηµα: 
– Στο διάλογο, που πραγµατοποιούµε στο πλαίσιο του Συνεδρίου µας – , θεωρούµε τη ΒΙ.ΠΕ. 
Σερρών ως ζώνη πρωταρχικής συγκέντρωσης της βιοµηχανίας – βιοτεχνίας;  
Και εάν ναι, ποιες προϋποθέσεις θέτουµε ως προς τα κίνητρα εγκατάστασης ή 
µετεγκατάστασης, το ελάχιστο επίπεδο των υποδοµών και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς 
τους επενδυτές. 
Εµείς απαντούµε πως έτσι πρέπει να είναι. Η ΒΙ.ΠΕ Σερρών πρέπει να προσελκύσει και να 
απορροφήσει την όποια βιοµηχανική –βιοτεχνική δραστηριότητα εξελίσσεται σήµερα, στην 
ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα προς τις προϋποθέσεις, προτείνουµε: 

 Έχουµε ήδη εντάξει τη ΒΙ.ΠΕ. στη ∆’ Ζώνη Κινήτρων. Για το σκοπό αυτό προτείνουµε 
το σχεδιασµό και υλοποίηση ενός εκτεταµένου προγράµµατος προβολής και 
επικοινωνίας µε έµφαση στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα όπως η γεωγραφική της 
θέση, οι οδικοί άξονες, οι εγγύτητα προς τη βαλκανική ενδοχώρα και το λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης Αµφίπολης, Καβάλας.. 

 Τη συλλογική διεκδίκηση αλλά και τη συλλογική συµβολή όλων των εµπλεκόµενων, 
στην ενίσχυση των έργων υποδοµής και εξοπλισµού. Πιο συγκεκριµένα, προτείνουµε 
τη συγκρότηση εταιρικού σχήµατος µε τη συµµετοχή του επιµελητηρίου της Ν.Α., του 
∆ήµου Λευκώνα, του Συνδέσµου Επενδυτών κλπ, µε σκοπό την εκπόνηση 
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού προγράµµατος το οποίο θα εξειδικεύει το πλαίσιο 
δράσης. 

 Την ενίσχυση αξιόπιστης δοµής στήριξης της επιχειρηµατικότητας, την απλούστευση 
των τοπικών διαδικασιών εγκατάστασης και τη µελέτη και εφαρµογή τοπικών 
κινήτρων. 

Η ανάδειξη της ΒΙ.ΠΕ. ως πολικού σηµείου για τη βιοµηχανία –βιοτεχνία, εκτιµούµε πως θα έχει 
ευεργετικές επιπτώσεις σε σηµαντικό τµήµα του Νοµού Σερρών καθώς θα περιορίσει τις 
επιπτώσεις στο τοπικό φυσικό περιβάλλον, θα εξασφαλίσει καλές συνθήκες καθηµερινής 
λειτουργίας των µονάδων και θα συνδέσει µία εντεινόµενη επενδυτική δραστηριότητα µε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 
Σε αυτές τις συνθήκες η λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου εντός της βιοµηχανικής περιοχής, 
θα αποτελέσει µία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. 
Σε συνεργασία µε το ΕΒΕ Σερρών έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει σειρά επαφών µε την ΕΤΒΑ 
εξασφαλίζοντας τη συναίνεση τους για τη µετεξέλιξη αυτή, η οποία θα εξυγιάνει –από την 
άποψη του τόπου εγκατάστασης- τη συντελούµενη βιοτεχνική δραστηριότητα, βελτιώνοντας 
παράλληλα την καθηµερινή λειτουργία του αστικού χώρου. 
Το προτεινόµενο εγχείρηµα κρίνεται άκρως ρεαλιστικό και άµεσα εφαρµόσιµο. 
Φίλες και Φίλοι, 
Με αυτές τις σκέψεις, προσέγγισα το όραµα µας, για τη Βιοµηχανία και Βιοτεχνία στο Νοµό 
Σερρών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να απαντήσω στο κοµβικό ερώτηµα των συγκρουσιακών 
ή των συνεργατικών σχέσεων του κλάδου και της Αυτοδιοίκησης. 
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Συνοψίζοντας εµείς απαντούµε πως οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται στη ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, την 
οποία προσεγγίσαµε µέσα από το οµόφωνο ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ∆ικτύου µας 
το οποίο ονοµάζεται –όχι τυχαία- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ και το οποίο επιτρέψτε µου να σας παραθέσω: 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η Γενική Συνέλευση του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου ΒΙ.ΠΕ. «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» κατά τη σύγκλιση της στο 
∆ήµο Εχεδώρου στις 10/5/03 κατέληξε οµόφωνα στο παρακάτω ψήφισµα: 
Εµείς οι εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όρια των οποίων υφίστανται Βιοµηχανικές 
Περιοχές, συγκροτήσαµε το ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, υπό το βάρος της ανάγκης της συλλογικής 
δράσης. 
Στις σηµερινές συνθήκες της ανάδειξης του τοπικού επιπέδου ως κοµβικού επιπέδου 
σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγνοείται στα κρίσιµα ζητήµατα 
της χωροθέτησης και λειτουργίας της βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
Ο Ν. 2601/97 περί ΒΕ.ΠΕ., η εκπροσώπηση των Ο.Τ.Α στους Φ.∆. δεν κατοχυρώνει τον 
αναγκαίο ρόλο της Τ.Α. 
Η πολυνοµία, η αποσπασµατικότητα και η καχεξία του υφιστάµενου περιβαλλοντικού θεσµικού 
πλαισίου, µε την ανύπαρκτη δυνατότητα παρέµβασης της Τ.Α. αποτελεί µία ακόµη γκρίζα εικόνα 
της σηµερινής πραγµατικότητας. 
Η αλόγιστη βιοµηχανική δραστηριότητα, η υπερσυγκέντρωση της σε ορισµένες περιοχές, η 
εικόνα των ΒΙ.ΠΕ. χωρίς  βιοµηχανίες ενισχύει την γκρίζα εικόνα. 
Εµείς οι εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α αναγνωρίζουµε στα ζητήµατα αυτά τις αιτίες της συλλογικής 
µας δράσης, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις άξονες: 

• Την περιβαλλοντική προστασία, την διατήρηση και ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων 

• Τη διαρκή διερεύνηση του ρόλου των ΟΤΑ στην τοπική ανάπτυξη µε την παράλληλη 
ενίσχυση της παρουσίας τους σε υποστηρικτικές – της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
– δοµές 

• Την ανάδειξη των ΒΙ.ΠΕ. ως ζωνών πρωταρχικής συγκέντρωσης βιοµηχανικής 
δραστηριότητας και την διασφάλιση της προοπτικής τους ως δυναµικών πόλων τοπικής 
ανάπτυξης 

• Την λειτουργική διασύνδεση των τοπικών αγορών εργασίας µε τις ΒΙ.ΠΕ. 
Μέσο επίτευξης των παραπάνω στόχων, αποτελεί για εµάς ο ειλικρινής, αξιόπιστος, ισότιµος 
αλλά και αποτελεσµατικός διάλογος, το πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να είναι: 

1. ∆ιασφάλιση άτυπης συµµετοχής εκπροσώπου της Τ.Α. στα όργανα παρακολούθησης 
του Ε.Π.ΑΝ. και ειδικότερα στα Μέτρα που σχετίζονται µε τις ΒΙ.ΠΕ. 

2. Προγραµµατική συµφωνία ΥΠ.ΑΝΑ. - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ για τα έργα κατά ΒΙ.ΠΕ. από το 
Ε.Π.ΑΝ. ή άλλα χρηµατοδοτικά µέσα εθνικού ή κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

3. Προγραµµατική συµφωνία ΥΠ.ΑΝΑ. - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ για τα έργα κατά ΒΙ.ΠΕ. από τα 
Π.Ε.Π. 

4. ∆ιµερής Προγραµµατική Συµφωνία ΥΠ.ΑΝΑ. - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ για τον προσδιορισµό - 
ιεράρχηση προβληµάτων ανά ΒΙ.ΠΕ. 

5. Άµεση έναρξη διαλόγου για την ουσιαστική θεσµική κατοχύρωση των αρµοδιοτήτων 
της Τ.Α. στην προληπτική και κατασταλτική περιβαλλοντική προστασία (αποκλεισµός 
εγκατάστασης ρυπογόνων µονάδων, επιβολή προστίµων, διοικητικές κυρώσεις κλπ). 

6. Άµεση έναρξη διαλόγου για τη θέσπιση τοπικών κινήτρων ενίσχυσης εγκατάστασης και 
λειτουργίας - εναρµόνιση µε τα εθνικά κίνητρα - Νοµοθετική ρύθµιση. 

7. Ανάδειξη των ΒΙ.ΠΕ. ως ζωνών πρωταρχικής συγκέντρωσης βιοµηχανικής 
δραστηριότητας, σε συνάρτηση µε τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόµου. 

8. Άµεση εκτέλεση έργων ζωτικής περιβαλλοντικής προστασίας ανά ΒΙ.ΠΕ. 
9. Ενίσχυση - µε νοµοθετική ρύθµιση - της εκπροσώπησης των Ο.Τ.Α. στους φορείς 

διαχείρισης των Β.Ε.Π.Ε. 
10. Ενσωµάτωση όλων των παραπάνω αιτηµάτων σε Σύµφωνο Συνεργασίας ΥΠ.ΑΝΑ. - 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (µε προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα υπογραφής). 
11. Χρηµατοδότηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου ΒΙ.ΠΕ. " ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ". 

Τα παρακάτω αιτήµατα εξειδικεύονται στο παρακάτω πρόγραµµα δράσης. 
1ον: Αναγνώριση της βιοµηχανικής ταυτότητας των Ο.Τ.Α στους οποίους υφίστανται ΒΙ.ΠΕ. ως 

κριτήριο χρηµατοδότησης από τους ΚΑΠ 
2ον: Άµεση διασφάλιση της χρηµατοδότησης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του 

∆ικτύου. 
3ον: Συµµετοχή του ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ σε όλα τα αρµόδια θεσµικά όργανα σχεδιασµού και 

υλοποίησης πολιτικών για τις ΒΙ.ΠΕ. µε έµφαση στην ΕΤΒΑ –ΒΙ.ΠΕ.- Α.Ε. 
4ον: Υλοποίηση κύκλου συναντήσεων των νέων οργάνων του ∆ικτύου µε την ΚΕ∆ΚΕ, το 

ΥΠΕΣ∆∆Α, το ΥΠΑΝΑ, κλπ, στην βάση του ψηφίσµατος το οποίο θα πρέπει να 
καταληχθεί από την σηµερινή διαδικασία 
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5ον: ∆ηµιουργία µόνιµης θεµατικής επιτροπής στην ΚΕ∆ΚΕ, µε την ισχυρή συµµετοχή των 
µελών του ∆ικτύου 

6ον: ∆ιοργάνωση συνεδρίου, υπό την αιγίδα της ΚΕ∆ΚΕ και µε την συµµετοχή του ∆ικτύου και 
των καθ’ ύλη αρµοδίως Υπουργείου Ανάπτυξης και ΥΠΕΣ∆ΑΑ, ΥΠΕ∆Ω∆Ε και των 
κοινωνικών φορέων, µε στόχο την καταγραφή, κωδικοποίηση και ανάδειξη των βασικών 
προβληµάτων και δυνατοτήτων της ΤΑ σε ότι αφορά στην βιοµηχανία και την χωροθέτησή 
της, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την σύνδεσή της µε τις τοπικές αγορές εργασίας, τη 
θέσπιση τοπικών αντισταθµιστικών ωφελειών κλπ 

7ον: Την άµεση εξέταση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εθνικές και κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, τα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, µε στόχο τον 
εµπλουτισµό των δραστηριοτήτων του ∆ικτύου και την παράλληλη καταξίωσή του ως 
φορέα µε υψηλό παρεµβατισµό και αυξηµένη φέρουσα ικανότητα µεταφοράς 
τεχνογνωσίας. 

 
Η προσπάθειά µας βρίσκεται µε το µέρος εκείνων των δυνάµεων που αναζητούν το νέο και το 
δύσκολο. Είναι ταυτισµένη µε την ευθύνη απέναντι στις τοπικές κοινωνίες που υπηρετούµε.  
 
Με όρους συλλογικότητας και συνέργειας, συνεχίζουµε την προσπάθεια δηµιουργίας 
ανθρώπινων πόλεων και βιώσιµων οικισµών, οικοδοµώντας έναν καλύτερο κόσµο. 
 
Φίλες και Φίλοι, 

Σε µία παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία όπου η κινητήρια δύναµη είναι το κέρδος και η 
υπερσυγκέντρωση του στους λίγους, 

Όπου το δικαίωµα στην εργασία, τη µόρφωση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
την ποιότητα ζωής και τη ψυχαγωγία αµφισβητείται έντονα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει τη δική 
της µάχη, 
Για την ανάπτυξη µε ανθρώπινο πρόσωπο, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τις βιώσιµες 
πόλεις και οικισµούς 
Γιατί υπηρετούµε την κεντρική διαχρονική αξία του πολιτισµού µας, τον ΑΝΘΡΩΠΟ. 
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ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Κυρίες και κύριοι καληµέρα σας, 

Η παρουσία µου στο βήµα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι 
επιχειρήσεις και ειδικότερα οι Σερραϊκές επιχειρήσεις θα αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για 
την εύρυθµη λειτουργία τους µέσω σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών µορφών 
χρηµατοδότησης. 

Και ας ξεκινήσουµε µε κάτι που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στον Τύπο. ∆ηµοσιεύθηκε λοιπόν το 
εξής: 

Η Κοµισιόν από τις Βρυξέλλες θέσπισε ένα νέο ορισµό για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και τις 
κατηγοριοποίησε σε τρεις οµάδες. Τα κριτήρια που έθεσε ήταν  1) ο κύκλος εργασιών που 
πραγµατοποιούν και 2) ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολούν. Κατατάχθηκαν λοιπόν οι 
ΜΜΕ, σύµφωνα µε τις Βρυξέλλες,  στις πολύ µικρές, στις  µικρές και στις µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα πολύ µικρή θεωρείται η επιχείρηση που η δραστηριότητά της 
περιορίζεται στα € 2 εκατ., µικρή εκείνη µε τζίρο µέχρι € 10 εκατ. και µεσαία όταν ο ΚΕ της δεν 
υπερβαίνει τα € 50 εκατ., µε ανάλογη κατηγοριοποίηση και στον αριθµό των εργαζοµένων, από 
2 µέχρι 250 άτοµα. Ας αναλογιστούµε τώρα το µέγεθος της ελληνικής επιχείρησης. Όπως είναι 
φανερό, ο κύριος κορµός των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, στην κατηγορία των ΜΜΕ,  υπολογίζεται δε ότι ένας αριθµός της τάξης των 450.000 
ελληνικών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει σε πωλήσεις το 1.000.000.- ευρώ ετησίως. 

Τι συµβαίνει όµως µε τις  λεγόµενες µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις; Είναι γνωστό ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν έναν  έντονο  ευρωπαϊκό ανταγωνισµό. Προκειµένου να 
βρουν αναπτυξιακά κεφάλαια  αναγκάζονται να χρησιµοποιήσουν µεθόδους  που διαφέρουν 
από αυτές του πρόσφατου παρελθόντος και σε ορισµένες περιπτώσεις δε σχετίζονται άµεσα µε 
τις τράπεζες. Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις εταιρικές οµολογιακές εκδόσεις στο 
εξωτερικό, κοινοπρακτικά δάνεια, ή άντληση κεφαλαίων µέσω των χρηµατιστηρίων.  

 Η ΜΜΕ όµως επιχείρηση, η οποία αποτελεί τον βασικό και κινητήριο µοχλό της ελληνικής 
οικονοµίας αλλά και του Νοµού σας ειδικότερα, του Νοµού Σερρών, δραστηριοποιείται κυρίως 
στην εγχώρια αγορά και δεν αντιµετωπίζει «εισαγόµενο» ανταγωνισµό στον ίδιο τουλάχιστον 
βαθµό µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Προκειµένου λοιπόν να εξεύρει κεφάλαια για να αναπτύξει 
την επιχειρηµατική της δραστηριότητα είναι υποχρεωµένη  να προσφύγει σε δανεισµό  είτε 
άµεσο είτε  και έµµεσο.  

Και αναφερόµενοι στον δανεισµό ας δούµε λίγο πώς διαµορφώνονται πια οι συνθήκες, ή το 
παιχνίδι αν θέλετε, στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 
θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι είναι ίσως ο κύριος αποδέκτης των αλλαγών που 
πραγµατοποιήθηκαν στην οικονοµική ζωή τα τελευταία χρόνια. Απαγορεύσεις στη 
χρηµατοδότηση και κρατικοί περιορισµοί έχουν πλέον καταργηθεί, απελευθερώθηκε η αγορά 
χρήµατος και κεφαλαίου. Παράλληλα η χώρα µας εντάχθηκε στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Το 
ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, που µέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από την εκτεταµένη 
παρέµβαση του κράτους, βρέθηκε µπροστά σε νέα διλήµµατα. Υποχρεώθηκε εκ των 
πραγµάτων να εκσυγχρονιστεί και να εναρµονιστεί µε τα διεθνή πρότυπα. Η παραδοσιακή 
τραπεζική δραστηριότητα έχει µεταβληθεί ( µειώθηκαν κύριες, κατά το παρελθόν, τραπεζικές 
εργασίες, όπως εργασίες σχετικές µε το εισαγωγικό ή εξαγωγικό εµπόριο, διακίνηση κεφαλαίων, 
εργασίες συναλλάγµατος κ.α.) και ταυτόχρονα αυξήθηκε η προσφορά ευρέως φάσµατος 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, βελτιώθηκε εντυπωσιακά η  τεχνογνωσία των τραπεζών σε 
ό,τι αφορά την ανάλυση και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Η 
σηµαντική ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών, η ευρεία χρήση της πληροφορικής και η 
καθιέρωση οργανωµένων κεντρικών διαδικασιών αξιολόγησης στις Τράπεζες είναι µερικοί µόνο 
από τους λόγους που τις επιτρέπουν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους µε τις χιλιάδες 
ΜΜΕ. Είναι πλέον σε θέση οι τράπεζες να διακρίνουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον πιστωτικό 
κίνδυνο από τις χρηµατοδοτήσεις που πραγµατοποιούν και να χρηµατοδοτούν νέες ιδέες.  

Η εξέλιξη λοιπόν του τραπεζικού ανταγωνισµού, η αναγκαιότητα στην αναζήτηση νέων 
λειτουργικών πηγών εσόδων προκειµένου να αυξήσουν τα οργανικά τους κέρδη, σε συνδυασµό 
µε τους παράγοντες της τεχνογνωσίας στους οποίους ήδη αναφερθήκαµε και της δυνατότητας 
υγιούς πλέον χρηµατοδότησης των ΜΜΕ, έχουν σαν αποτέλεσµα τη στροφή των τραπεζών 
στην προσέλκυση αυτής της αγοράς. Στην ίδια κατεύθυνση συµβάλλει βέβαια και η πτώση του 
πληθωρισµού και των επιτοκίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η σταθεροποίηση και ανάπτυξη 
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της εγχώριας οικονοµίας, η ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, η κοινοτική χρηµατοδότηση. Από 
την άλλη µεριά, η ένταση του τραπεζικού ανταγωνισµού φαίνεται να οδηγεί σε ολοένα και 
περισσότερο συµφέρουσες χρηµατοδοτικές προτάσεις προς τις επιχειρήσεις. Αναπτύσσονται  
και προωθούνται µε εντατικό ρυθµό προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν κύρια την 
µικροµεσαία επιχείρηση. 

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει βέβαια να παραδεχθούµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 
διαφοροποιήσεων στα προσφερόµενα προϊόντα. Το ίδιο συµβαίνει  και στην τιµολόγηση. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του Μάρκετιγκ µεγάλων τραπεζών, όπως η Τράπεζα την 
οποία έχω την τιµή σήµερα να εκπροσωπώ, η Εθνική Τράπεζα, ένα νέο και καινοτόµο προϊόν 
µπορεί να παραµείνει στην αγορά αποκλειστικό προνόµιο µιας τράπεζας µερικά µόνο 
εικοσιτετράωρα. Η «αντιγραφή» ενός τέτοιου προϊόντος και η εµφάνισή του στην αγορά µε 
ορισµένες ίσως τροποποιήσεις, που το κάνουν πιθανόν ακόµη ελκυστικότερο από το 
πρωτοεµφανιζόµενο, είναι µια εύκολη υπόθεση. Ίδιες συνθήκες επικρατούν και στην τιµολόγηση 
των προϊόντων: το κόστος ενός προϊόντος για την Τράπεζα είναι συγκεκριµένο και δεν 
υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια διαφοροποιήσεων. Αυτό όµως που παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην επιλογή µιας Τράπεζας είναι η σχέση εµπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάµεσα σ’αυτήν 
και στον πελάτη, είναι το ειδικό βάρος που εµπεριέχει το κάθε πιστωτικό ίδρυµα στο όνοµα και 
στη φήµη του, είναι ακόµα η λιγότερο δυνατή γραφειοκρατία, η ταχύτητα στην έγκριση ενός 
δανείου, η εξυπηρέτηση που προσφέρει. 
.  Ας γίνουµε όµως περισσότερο συγκεκριµένοι. Ας έρθουµε στο ζητούµενο. Ας δούµε ποιες  
δυνατότητες εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων  έχει σήµερα µια επιχείρηση; 

 Και πριν αναφερθούµε στις «σύγχρονες» (µέσα σε εισαγωγικά) πηγές χρηµατοδότησης, 
κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε ότι σε όποια σύγχρονη χρηµατοδότηση και αν 
αναφερθούµε, δύο είναι οι ανάγκες της επιχείρησης που καλείται να καλύψει: ανάγκες σε 
κεφάλαια κίνησης για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής της διαδικασίας και ανάγκες για την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων. 

 Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται κύρια από τις παραδοσιακές και γνωστές µέχρι σήµερα 
µορφές χρηµατοδότησης και ειδικότερα 

 Όσον αφορά τις ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης, κύρια, µέσω 
Βραχυπρόθεσµου δανεισµού. ∆ηλ.δανεισµός προσαρµοσµένος στις πραγµατικές της 
ανάγκες  και που καθορίζεται ανάλογα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, το ύψος των 
υφιστάµενων υποχρεώσεων σε τρίτους (προµηθευτές και λοιπές τράπεζες) αλλά και  το 
παραγωγικοσυναλλακτικό κύκλωµά της, ανάλογα δηλαδή µε τη διάρκεια των πιστώσεων που 
λαµβάνει από τους προµηθευτές της και εκείνη των πιστώσεων που παρέχει στους πελάτες της. 
Είναι ένας δανεισµός που εξαρτάται από τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανακυκλώνει τα 
βραχυπρόθεσµα πιστωτικά της όρια. 

Ένα τµήµα ή και το σύνολο ακόµα του δανεισµού αυτού, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
για ορισµένες κατηγορίες πελατολογίου έχει σήµερα µετεξελιχθεί σε µία σύγχρονη µορφή 
χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης που είναι η εξής:  καθορίζεται από την τράπεζα ένας 
ανοιχτός λογαριασµός, µε συµφωνηµένο ανώτατο ύψος χρηµατοδότησης, που µπορεί να 
χρησιµοποιείται ελεύθερα από τον πελάτη, χωρίς τακτή λήξη επιστροφής του κεφαλαίου, και µε 
δυνατότητα να επανεισπράττει µάλιστα τα ποσά που έχει καταθέσει, ακόµα και µέσω των ΑΤΜ 
(των αυτόµατων µηχανών) ορισµένων Τραπεζών. Ο λογαριασµός αυτός συνδυάζει καταθετικά 
και δανειακά χαρακτηριστικά, διαθέτει ευελιξία µε ελεύθερη αποπληρωµή του κεφαλαίου και 
επιτρέπει στην επιχείρηση να διαλέξει εκείνη τη χρονική στιγµή επιστροφής του κεφαλαίου που 
δανείστηκε. Στην Εθνική Τράπεζα τις χρηµατοδοτήσεις αυτές τις ονοµάζουµε χρηµατοδοτήσεις 
µέσω λογαριασµού overdraft ή εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις µε ΚΕ µέχρι € 1.000.000.- το 
προϊόν χρηµατοδότησης το βαφτίσαµε «ανοιχτό επαγγελµατικό πλάνο». Η δυνατότητα αυτή θα 
παραµείνει επ αόριστον εφόσον η επιχείρηση δεν παρουσιάσει αντενδείξεις. Ποιες είναι αυτές; 
Μείωση της πιστοληπτικής της ικανότητας λόγω της εµφάνισης δυσµενούς συναλλακτικής 
συµπεριφοράς ή γενικότερων  προβληµάτων ρευστότητας, µόνιµου βέβαια και όχι παροδικού 
χαρακτήρα. 

 Και περνάµε στη συνέχεια στα Μεσοµακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια  για την 
κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και πάλι µεγαλύτερης όµως διάρκειας. Στην κατηγορία 
αυτή δανεισµού θα µπορούσε να ενταχθεί και η αναχρηµατοδότηση του βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού των εταιριών µε µακροπρόθεσµο, τον οποίο ενθαρρύνουν σε ορισµένες περιπτώσεις 
οι Τράπεζες. Και αυτό συµβαίνει, όπως πρόσφατα ανέφερε ο υποδιοικητής της Εθνικής 
Τράπεζας κ. Βρανάς, όχι «προς συγκάλυψη πράγµατος ή για να ωραιοποιήσουµε την εικόνα 
µιας εταιρίας. Οι κινήσεις αυτές ανταποκρίνονται σε µια πραγµατικότητα για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν προχώρησαν σε επενδύσεις µε 
βραχυπρόθεσµα κεφάλαια. Για παράδειγµα πολλές εταιρίες προέβησαν σε εξαγορά ή σε 
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επέκταση των εγκαταστάσεών τους, αντλώντας κεφάλαια από τις γραµµές πίστωσης που έχουν 
µε τις τράπεζες, προκειµένου να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις επενδύσεις τους. 
Τέτοιου είδους κινήσεις όµως πρέπει να χρηµατοδοτούνται µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια» µε 
τον τρόπο αυτό  οι τράπεζες προβαίνουν σε τακτοποίηση αυτής της ανισορροπίας. 

 Επόµενη κατηγορία δανείων είναι τα Μακροπρόθεσµα δάνεια για την εκτέλεση 
επενδυτικών προγραµµάτων. Ο δανεισµός αυτός µπορεί να συνδυαστεί µε τα οφέλη που 
προκύπτουν από την υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόµο ή σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα και κύρια µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ΚΠΣ. Είναι τα 
γνωστά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και που έχουν ως κύριο σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην εκπλήρωση ενός µικρού 
µέρους αυτού του στόχου κλήθηκαν πρόσφατα να συµβάλουν και οι εµπορικές τράπεζες, στις 
οποίες ανατέθηκε ο ρόλος του ενδιάµεσου φορέα για την υποστήριξη των δράσεων των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της 
Μεταποίησης και του Τουρισµού.  Ανάλογα προγράµµατα τρέχουν παράλληλα και από άλλα 
Υπουργεία, προγράµµατα κάποια από τα οποία επιδοτούν επενδύσεις µε ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά επιδότησης. 

 Πρέπει βέβαια να τονίσουµε ότι οι Τράπεζες είναι πρόθυµες να χρηµατοδοτήσουν τόσο 
το τµήµα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από την κρατική ενίσχυση και την ίδια συµµετοχή, 
όσο και το τµήµα εκείνο της επένδυσης που καλύπτεται από την κρατική ενίσχυση, µε 
εκχώρηση της επιχορήγησης µέχρι την εκταµίευσή της. Και οπωσδήποτε ενδιαφέρονται να 
χρηµατοδοτήσουν τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης που θα προκύψουν από τη λειτουργία της 
νέας επένδυσης. 

 Και ας περάσουµε στη συνέχεια στις λεγόµενες  πιο σύγχρονες µορφές 
χρηµατοδότησης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων µε περισσότερο 
εξειδικευµένους τρόπους, ανάλογα πάντα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. 

Η πρώτη από τις µορφές αυτές στην οποία θα αναφερθούµε είναι  η χρηµατοδοτική 
µίσθωση ή ….επί το ελληνικότερον… το γνωστό leasing.  
  
TΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ LEASING 
 
Είναι µια σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και 
επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για 
επαγγελµατική χρήση.  
 
H επιχείρηση ή ο επαγγελµατίας επιλέγει τον εξοπλισµό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για 
τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισµό αυτόν από τον προµηθευτή ή το 
ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του  
(καταβάλλοντας το 100% της αξίας του) και στη συνέχεια, ενοικιάζει το µεν εξοπλισµό για 
περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της 
µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής µπορεί να εξαγοράσει το πάγιο, συνήθως έναντι συµβολικού 
τιµήµατος. 
Έτσι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αποκτούν άµεσα τα µέσα για την άσκηση 
της δραστηριότητάς τους και συγχρόνως εκµεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά 
πλεονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χωρίς να δεσµεύουν πλέον σηµαντικά ίδια 
κεφάλαια. Τα µισθώµατα θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το φορολογικό εισόδηµα ενώ 
βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισµού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. 
 
Στις  µορφές  leasing ανήκει και  η   ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜIΣΘΩΣΗ ΠAΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ή 
αλλιώς SALE & LEASE BACK  
H επιχείρηση µπορεί να πωλήσει τα πάγια περουσιακά στοιχεία της (Μ/Ε και ακίνητα) στην 
εταιρία leasing και στη συνέχεια να τα µισθώσει, κάνοντας χρήση του θεσµού του leasing. Τι 
επιτυγχάνει η επιχείρηση µε την κίνηση αυτή; Πρώτον, της δίνεται η δυνατότητα να  βελτιώσει 
τη ρευστότητά της µε τη µετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν 
επενδυθεί σε εξοπλισµό και επιχειρηµατικά ακίνητα και δεύτερον βελτιώνει την εικόνα του 
ισολογισµού της µέσω της εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισµού της που χρηµατοδότησε 
την απόκτηση των παγίων. 
 
Αξίζει ίσως να αναφερθούµε στη συνέχεια και στο λεγόµενο (VENDOR LEASING) ή καλύτερα 
στη  ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΕΤΑΙΡIΑΣ LEASING, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤH ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤH 
Με τη συνεργασία αυτή δηλαδή µεταξύ της εταιρίας leasing και του προµηθευτή εξοπλισµού, µε 
διάφορα σχήµατα, επιτυγχάνεται η αύξηση των πωλήσεων και των δύο µερών. O προµηθευτής 
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πωλεί στην εταιρία leasing, σε τιµή τοις µετρητοίς, τον εξοπλισµό που επιθυµεί ο επενδυτής,  ο 
οποίος στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας χρήση του θεσµού του leasing.  
 
 Μία άλλη  σύγχρονη – εναλλακτική µορφή έµµεσης χρηµατοδότησης είναι η Πρακτορεία 
Eπιχειρηµατικών Aπαιτήσεων το λεγόµενο FACTORING  
Το  factoring απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν 
υπηρεσίες, µε βραχυπρόθεσµη πίστωση,  σε πελάτες µε επαναληπτική αγοραστική 
συµπεριφορά. 

Πρόκειται για τριµερή συνεργασία µεταξύ ενός προµηθευτή, των πελατών του και µιας εταιρίας 
factoring, η οποία αναλαµβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των 
τιµολογίων πώλησης που εκδίδονται από τον προµηθευτή, µε παράλληλη χορήγηση 
προκαταβολών επί της αξίας τους και µε ενδεχόµενη, υπό προϋποθέσεις, κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου. 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα για τον προµηθευτή; Κυρίως η µείωση του κόστους διαχείρισης 
και του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων, αλλά επίσης η µείωση και του επιχειρηµατικού 
κινδύνου λόγω της συνεχούς αξιολόγησης του πελατολογίου του.  

Το Factoring καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στη διεθνή 
µε το Eξαγωγικό Factoring και το Eισαγωγικό Factoring.  
 
Και τέλος µία άλλη µορφή χρηµατοδότησης είναι η απευθείας επένδυση κεφαλαίων µε τη 
συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο Xρηµατιστήριο. Είναι το 
VENTURE CAPITAL ή Kεφάλαιο Eπιχειρηµατικών Συµµετοχών. 
O θεσµός συναντάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 
θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει προσεχώς µια σύγχρονη µέθοδο στήριξης δυναµικών 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή προσπάθειά τους. 

Επιχειρήσαµε να αναφερθούµε, µέσα στο σύντοµο χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας, 
στις κυριότερες µορφές πιστοδότησης που έχουν να επιλέξουν σήµερα οι επιχειρήσεις. Θα 
µπορούσε όµως κάποιος να θέσει εύλογα το ερώτηµα: - καλά µας τα απαριθµήσατε  όλα αυτά 
σχετικά µε τα χρηµατοδοτικά προϊόντα, πώς όµως θα µας χρηµατοδοτήσει µία Τράπεζα; Ποιες 
είναι οι εξασφαλίσεις που θα ζητήσει; Εδώ δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει όµως ένας χρυσός 
κανόνας τον οποίο ακολουθούν πάντα οι τράπεζες: η καλύτερη εξασφάλιση σε µια 
χρηµατοδότηση είναι η οικονοµική ευρωστία, η βιωσιµότητα, οι προοπτικές και η συνέπεια της 
επιχείρησης. Είναι ακόµη η εµπειρία των φορέων που ασκούν τη δραστηριότητα.  Με άλλα 
λόγια, η εξασφάλιση, αλλά και η κοστολόγηση του χρηµατοδοτικού προϊόντος, εξαρτάται 
απόλυτα από την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Οι τράπεζες δεν θέλουν να 
χρηµατοδοτούν εξασφαλίσεις. Επιδίωξή τους είναι να χρηµατοδοτούν αξιόχρεες επιχειρήσεις. 
Και στο σηµείο αυτό, και τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε µία πραγµατικότητα. Κατά 
κανόνα το να αγοράζει κάποιος µια χρηµατοοικονοµική υπηρεσία δεν µπορεί να είναι µια 
εµπειρία εξίσου ευχάριστη όσο θα ήταν το να αγοράσει πχ …ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή 
κάποιο άλλο επιθυµητό καταναλωτικό αγαθό. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις µερικές φορές 
ανησυχούν και αναρωτιούνται αν πράγµατι κάνουν  καλά που αναλαµβάνουν κάποιες 
υποχρεώσεις. Είναι σίγουρο όµως ότι οι τράπεζες γνωρίζουν πλέον καλά ότι απευθύνονται σε 
µια ολοένα και περισσότερο εξοικειωµένη και ενήµερη πελατεία, που είναι σε θέση να αξιολογεί 
και να απαιτεί καλή ποιότητα στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Οι σύγχρονες τράπεζες 
πρέπει να προσαρµόζονται και προσαρµόζονται  µε γρήγορα βήµατα στο ολοένα και πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς και, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι επινοούν 
δηµιουργικές λύσεις για την αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών διληµµάτων των πελατών 
τους. Όλο και περισσότερο συγκλίνουν στην αλλαγή της διαδικασίας λήψης απόφασης . Η 
φιλοσοφία που τείνει πλέον να επικρατήσει συνοψίζεται σε µία αγγλόφωνη φράση: think first 
small, ή µε άλλα λόγια το ζητούµενο πλέον είναι η επιχείρηση να είναι σε θέση να προσδιορίσει 
τις συγκεκριµένες ανάγκες της, για τις οποίες η Τράπεζα θα φροντίσει να δηµιουργήσει το 
κατάλληλο χρηµατοδοτικό προϊόν για να τις ικανοποιήσει.   
 
Και τελειώνω, ευχαριστώντας όλους σας, τόσο εγώ προσωπικά όσο και εκ µέρους της 

Εθνικής Τράπεζας, για την προσοχή σας και για την παρουσία σας στις εργασίες του 
Συνεδρίου αυτού που διοργανώθηκε µε επιτυχία από τους φορείς του Νοµού σας. 
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7.6.2003    Ε.Τ.Ε – ΑΡΓ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
 
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΤΠΑ 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" 

 
Σκοπός 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού διέπουν την υλοποίηση του Β' Κύκλου του 
προγράµµατος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας», του Μέτρου 2.8 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠ.ΑΝ.) που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
της ΕΕ C(2001)-550 της 14/3/2001. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 35%. 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας 
στις γυναίκες, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόµων µεθόδων 
παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία δυναµικών, εξελίξιµων και 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 
Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 

Σκοπός 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού διέπουν την υλοποίηση του Β' Κύκλου του 
προγράµµατος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας», του Μέτρου 2.8 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠ.ΑΝ.) που εγκρίθηκε µε την απόφαση της ΕΕ C(2001)-
550 της 14/3/2001. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65%. και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 35%. 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας 
στους νέους (άνδρες & γυναίκες), µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων 
και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόµων µεθόδων 
παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία δυναµικών, εξελίξιµων και 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 
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¨Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Οµάδων Πληθυσµού¨ 
ΙΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. , Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 - 74.91.200 και 210 - 74.91.220,  Fax: 210 - 74.91.307, E-mail: 
newent@eommex.gr 

 
και για τους ενδιαφερόµενους µε κινητικά προβλήµατα: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Μεσογείων 119, Γραφείο 237 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν από τον ΕΟΜΜΕΧ ή το ΥΠΑΝ σε ηλεκτρονική 
µορφή (Microsoft Word 97): 

i. Την Αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα 
ii. Το έντυπο υποβολής της πρότασης (Επιχειρηµατικό Σχέδιο). 
iii. Τον Κανονισµό Υλοποίησης του Προγράµµατος 
Το έντυπο υλικό θα διατίθεται και από τα κατά τόπους επιµελητήρια και τα ευρωπαϊκά 
κέντρα πληροφόρησης. 

Όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν και στο διαδίκτυο  www.ypan.gr ή www.antagonistikotita.gr ή 
www.eommex.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Το Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων για την κοινωνική και οικονοµική της συνοχή και 
στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ" 
 

Σκοπός 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού διέπουν την υλοποίηση του προγράµµατος «Ενίσχυση 
Επιχειρηµατικότητας Ατόµων µε Αναπηρία», του Μέτρου 2.8–Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικότητας 
Οµάδων Πληθυσµού  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠ.ΑΝ.) που 
εγκρίθηκε µε την απόφαση της ΕΕ C(2001)-550 της 14/3/2001. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 35%. 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας 
στα Άτοµα µε Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη 
δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον προσανατολισµό των Ατόµων  µε Αναπηρία   στην υλοποίηση 
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, που σχετίζονται µε τις δεξιότητες τους, µε σκοπό 
τόσο την εξάλειψη του αποκλεισµού τους από την αγορά εργασίας  και ευρύτερα τη συµµετοχή 
τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι», όσο και την ενίσχυση της προσωπικότητάς τους, µέσω της 
αναγνώρισής τους ως ισότιµων µελών της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής
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Oι µικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και οι νέες τεχνολογίες 
 Γιάννης Καλογήρου 
 Ειδικός Γραµµατέας ΚτΠ 
 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
 secinfosoc@mnec.gr 
 
Μάνος Ρουµελιώτης 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 
Ο ρόλος της Γνώσης 

 Παραδοσιακά: Γνώση- παράγοντας ανάπτυξης της οικονοµίας 
 Σήµερα ακόµα µεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της γνώσης στην οικονοµική 
ανάπτυξη 

 Η παραγωγή και διάχυση της γνώσης κρίσιµος παράγοντας για την ανάπτυξη 
 Μετατόπιση από κλάδους υψηλής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
που δραστηριοποιούνται σε όλους του κλάδους (παραδοσιακούς και µη) 

Οι ΜΜΕ στην ΕΕ 
 Σε σύνολο 20,5 εκατ. επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 93% των επιχειρήσεων  είναι πολύ µικρές (<9 άτοµα προσωπικό) 
 6% µικρές (10-49 άτοµα προσωπικό) 
 1% µεσαίες (50-249 άτοµα προσωπικό) 
 0,2% µεγάλες (>250 άτοµα προσωπικό) 

 67% των θέσεων εργασίας παρέχονται σε ΜΜΕ 
 Μικρότερες σε µέγεθος ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε  σχέση τον 
αντίστοιχο µέσο όρο στην Ιαπωνία και ΗΠΑ 

 ΜΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 6 άτοµα προσωπικό 
 ΜΟ στην Ιαπωνία: 10 άτοµα προσωπικό 
 ΜΟ στις ΗΠΑ: 19 άτοµα προσωπικό 

Οι ΜΜΕ στην ΕΕ 
 Τα εµπόδια ανάπτυξης των ΜΜΕ εστιάζονται σε 

  Έλλειψη καταρτισµένου προσωπικού στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (20%) 

 Πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις (13%) 
 ∆ιοικητικά/ Θεσµικά εµπόδια (12%) 
 Έλλειψη υποδοµών (6%) 

 Αύξηση του χάσµατος των δεξιοτήτων –πιο δύσκολη η ανεύρεση εξειδικευµένου 
προσωπικού 

 4% των ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
 Αύξηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στο διαδίκτυο 

 74% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2002 
 73% πολύ µικρές 
 88% µικρές 
 97% µεσαίες 

Επιχειρηµατικό περιβάλλον ΜΜΕ  
 Τα εµπόδια ανάπτυξης των ΜΜΕ εστιάζονται σε 

  Έλλειψη καταρτισµένου προσωπικού στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (20%) 

 Πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις (13%) 
 ∆ιοικητικά/ Θεσµικά εµπόδια (12%) 
 Έλλειψη υποδοµών (6%) 

 Αύξηση του χάσµατος των δεξιοτήτων –πιο δύσκολη η ανεύρεση εξειδικευµένου 
προσωπικού 

 4% των ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
 Αύξηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στο διαδίκτυο 

 74% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2002 
 73% πολύ µικρές 
 88% µικρές 
 97% µεσαίες 

ΤΠΕ και Παραγωγικότητα 
Το παράδειγµα της Αµερικής 
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 ∆ιάχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αύξηση της χρήσης 
τους και ειδικότερα του Ιντερνέτ 

 ∆ιπλασιασµός των ρυθµών αύξησης της παραγωγικότητας κατά την περίοδο 
1995-1999 (2.9 %) σε σύγκριση µε την περίοδο 1973-1995 (1.4 %). 

 Μοχλός ανάπτυξης: Επαρκώς κρίσιµη µάζα χρηστών νέων τεχνολογιών. 
  Παράγοντες Ανάπτυξης:  

 Η αξιοποίηση σηµαντικών επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

 Αποτέλεσµα 
 Απογείωση της οικονοµίας των ΗΠΑ 
 ∆ιακοπή της έως τότε συγκλίνουσας πορείας της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

 
Τα οφέλη από την χρήση ΤΠΕ 

 Η εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών συντελεί: 
 Στην ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της Ελληνικής οικονοµίας 

 Στη δηµιουργία νέων µορφών εργασίας και νέων µορφών δεξιοτήτων και την 
µείωση της ανεργίας 

 Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την παροχή προηγµένων υπηρεσιών 
υγείας, µεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος 

 Στη µείωση του ψηφιακού χάσµατος 
 ∆ιάχυση νέων τεχνολογιών:Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αύξηση της 
παραγωγικότητας 

 Συµπληρωµατικές αλλαγές στα µοντέλα οργάνωσης διοίκησης και 
διαχείρισης των επιχειρήσεων και του κράτους 

Ένταξη µιας επιχείρησης στην ψηφιακή οικονοµία 
 1ο Βήµα: Σύνδεση µε το διαδίκτυο  

 
 2ο Βήµα: Σύνθετη διαδικασία επιχειρησιακού ανασχεδιασµού & 
επαναπροσανατολισµού 

 
 3ο Βήµα: Αναδιοργάνωση, αναπροσανατολισµός και αναβάθµιση των σχέσεων- µε 
τους προµηθευτές, τους πελάτες και τους εταίρους 

 
 4ο Βήµα: Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης 

Ψηφιακή Επιχείρηση 
 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 

 Υποστήριξη των επιχειρηµατικών της στόχων και την επέκταση των 
στρατηγικών της επιλογών 

 ∆ιεύρυνση  του επιχειρηµατικού της ορίζοντα, των ορίων των αγορών της και 
εντέλει των στρατηγικών της επιλογών 

 Επιχειρησιακά εργαλεία οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
 Ανάπτυξη  ηλεκτρονικών συναλλαγών ή  εγκατάσταση νέων τεχνολογικών 
συστηµάτων και υποδοµών 

 Ύπαρξη και χρήση προσωπικών υπολογιστών 
 Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 
 Λειτουργία συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή των 
σχέσεων µε τους πελάτες της (CRM) 

 Επιτυχηµένο Παράδειγµα: Μαγαζί µε βότανα (ΗΠΑ) 
 Μετατροπή σε ψηφιακή επιχείρηση: Σύνθετη διαδικασία επιχειρησιακού 
ανασχεδιασµού και επαναπροσανατολισµού της επιχείρησης µε τη βοήθεια και τη 
χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Η Απάντηση 
 Στοίχηµα ενεργοποίησης και συµµετοχής για όλους 

 Πολιτική ηγεσία 
 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
 Επιχειρήσεις 
 Ερευνητική Κοινότητα 
 Κοινωνία Πολιτών 
 Μέσα Επικοινωνίας 
 Πολίτες 
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 Στόχος: 
  Η «ψηφιακή σύγκλιση»-αναπόσπαστο τµήµα της πραγµατικής σύγκλισης 
 Σπάσιµο του φαύλου κύκλου της χαµηλής χρήσης και του χαµηλού επιπέδου 
ανάπτυξης των υπηρεσιών 

Κινητήριες ∆υνάµεις 
 Πυρήνες στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 
 Επιχειρήσεις πληροφορικής (διεθνείς όµιλοι/ελληνικές εταιρείες) 
 Κόσµος της έρευνας και τεχνολογίας 

 Ικανοί Επιστήµονες και δηµιουργοί περιεχοµένου 
 Ανεπτυγµένοι χρήστες 
 Γρήγορες και φθηνές υποδοµές 
 Αξιοποίηση των διαρθρωτικών και λοιπών πόρων 

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Γ΄ ΚΠΣ 
 Βασικό Εργαλείο Υλοποίησης της ΚτΠ στην Ελλάδα 
 Καινοτόµο οριζόντιο πρόγραµµα που διαπερνά όλους τους φορείς δηµόσιας 
διοίκησης και απαιτεί την στενή τους συνεργασία 

 ∆ιυπουργικός Συντονισµός 
 Ενιαία σύλληψη στόχων και στρατηγικής 

Μοχλός Ανάπτυξης 
 ΕΠ. Κοινωνία της Πληροφορίας Γ ΚΠΣ (2.836,1 MEURO µέχρι το 2006 

 Ενσωµατώνει στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
 December 1999: The eEurope initiative  

 (Special European Council of Lisbon,23 and 24 March 2000) 
 June 2000: The subsequent eEurope 2002 Action Plan (Feira 

European Council19-20 June 2000) 
 Action Plan to eEurope 2002) eEurope 2005  

 (Sevilla European Council, 21/22 June 2002) 
Η συνολική εξέλιξη του Προγράµµατος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάσεις Έργων Απρίλιος 2002 Μάιος 2003 (29/5/2003) 

Ενεργοποίηση 
προγράµµατος 
(Προσκλήσεις) 

40% (1135 Μ€) 

64,2%    (60 Προσκλήσεις: 
1823,7Μ€) (ΣΠ) 

72,2%    (60 Προσκλήσεις: 
1638,2Μ€) (∆∆) 

Εντάξεις έργων  13,6%  (3180 έργα: 
388 Μ€)  

30,2 %  (3657 έργα: 856,5 
Μ€) (ΣΠ)  

33%  (3651 έργα: 748,4 
Μ€) (∆∆) 

Συµβάσεις Έργων   14,5 %  (3746 έργα:  329,4 
Μ€) (∆∆) 

Συνολικές 
∆απάνες  1,2% (35,2 Μ€)  5,4% (153,2 Μ€) (ΣΠ)  

6,4% (144,9 Μ€) (∆∆)  

 
• Ανοιχτές προκηρύξεις έργων συνολικού προϋπολογισµού 123,1 Μ€ 

2.839,1

1.823,7
856,5

329,4
153,2

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Προϋπολογισµός Προσκλήσεις
Εντάξεις Συµβάσεις
∆απάνες
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• Σε φάση αξιολόγησης έργα συνολικού προϋπολογισµού 144,5 Μ€ 
• Σε φάση υπογραφής συµβάσεων έργα συνολικού προϋπολογισµού  100,6 Μ€ 

Επιτυχίες ΕΠ ΚτΠ: Τοµέας Παιδεία 
 Εκπαιδεύονται 76,000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
στην αξιοποίηση ΤΠΕ και προωθείται το πρόγραµµα πιστοποίησης των γνώσεων 
τους 

 Ξεκίνησε η επέκταση και αναβάθµιση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 
 Πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις στις δικτυακές υποδοµές και 
υποστηρίζεται η λειτουργία των κέντρων δικτύων σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης και σε όλη την επικράτεια 

 Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράµµατα που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
τηλεµατικών υπηρεσιών για τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους ερευνητές 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ΚτΠ και Ελλάδα: Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης 
 Έχουν συνδεθεί µε το Ιντερνέτ σχεδόν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚτΠ και Ελλάδα: Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιτυχίες ΕΠ ΚτΠ: Εξυπηρέτηση του πολίτη 
 Λειτουργούν 585 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) και αναµένεται να 
λειτουργήσουν σύντοµα ακόµα 165  

 Στόχος είναι η ηλεκτρονική υποστήριξη της λειτουργίας και η σταδιακή αύξηση των 
ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών 

Επιτυχίες ΕΠ ΚτΠ: Ενίσχυση των επιχειρήσεων 
 Πρόγραµµα ∆ικτυωθείτε 

 Ενίσχυση για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού 
 ∆ωρεάν  εκπαίδευση στη χρήση του ∆ιαδικτύου 
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 10300 επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το πρόγραµµα 
 6000 στελέχη επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του διαδικτύου 
 Η καινοτοµία του προγράµµατος 

 Απλό έντυπο υποβολής αίτησης 
 Καταβολή επιδότησης µέσω Τραπεζικού Λογαριασµού (χρήση ∆ιατραπεζικού 
Συστήµατος ∆ΙΑΣ) 

 ∆υνατότητα προµήθειας εξοπλισµού µε την κατάθεση της αίτησης 
συµµετοχής 

 Άµεση Αξιολόγηση του προγράµµατος (απόφαση έγκρισης εντός 1 µηνός 
από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης) 

Επιτυχίες ΕΠ ΚτΠ: Ενίσχυση των επιχειρήσεων 
 Πρόγραµµα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά 
 Στόχος: Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων και της υιοθέτησης  σύγχρονων εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Α Κύκλου «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» συνολικού 
προϋπολογισµού 88,2 Μ€ 

 Επιλέχθηκαν να χρηµατοδοτηθούν 798 προτάσεις επιχειρήσεων  
 Έως 10 Ιουνίου αναµένεται να υπογραφούν οι συµβάσεις µε τις 
επιλεχθείσες επιχειρήσεις 

 Αναµένεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη Ιουνίου ο Β κύκλος «Επιχειρείτε 
Ηλεκτρονικά» συνολικού προϋπολογισµού 184,4Μ€ 

 Θα περιλαµβάνει επιπλέον, δράσεις ηλεκτρονικών αγορών και 
δηµιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε ψηφιακό 
περιεχόµενο 

Άλλες δράσεις για τις Επιχειρήσεις 
 ∆ικτυωθείτε + -σε φάση σχεδιασµού 

 Σχεδιασµός και Υλοποίηση από τις Περιφέρειες 
 Αφορά ΜΜΕ από 5 έως 10 άτοµα προσωπικό 
 Θα επιδοτεί 200 επιχειρήσεις σε κάθε περιφέρεια µε το ποσό των 

10-15 χιλ. € για την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού 
κατάλληλα προσαρµοσµένου για να καλύπτει τις ανάγκες τους. 

 «e-BUSINESS» 17,6 Μ€ -σε φάση αξιολόγησης που αναµένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούνιο 

 Ερευνητικές συµπράξεις επιχειρήσεων και άλλων φορέων 
 Ανάπτυξη καινοτόµων (τεχνολογικά) προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 
την ανάπτυξη ή/ και προσαρµογή τεχνολογιών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
επιχειρείν  

 «e-LEARNING» 16,4 Μ€- σε φάση αξιολόγησης που αναµένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούνιο 

 Ερευνητικές συµπράξεις επιχειρήσεων και άλλων φορέων 
 Ανάπτυξη ή/ και προσαρµογή τεχνολογιών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
µάθησης.  

Άλλες δράσεις για τις Επιχειρήσεις 
 Έργα ηλεκτρονικού Εµπορίου σε επιµελητήρια και συλλογικούς φορείς 

 12 έργα συνολικού προϋπολογισµού 4,4 Μ€ 
 3 έργα έχουν ήδη προκηρυχθεί –σε φάση αξιολόγησης 

 Νέα πρόσκληση για επιµελητήρια συνολικού προϋπολογισµού 3Μ€ -
αναµένεται εντός του Ιουνίου 

 Νέα πρόσκληση για συλλογικούς φορείς 12,73 Μ€- αναµένεται εντός του 
Ιουνίου 

Άλλες δράσεις για τις Επιχειρήσεις 
 Ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο την 
εξοικονόµηση ενέργειας συνολικού προϋπολογισµού 15 Μ€ - φάση σχεδιασµού 

 Ηλεκτρονικές δηµόσιες προµηθειες-φάση σχεδιασµού (προκήρυξη περί τον 
Αύγουστο 2003) 

 Ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των δηµόσιων προµηθειών στο σχέδιο 
δράσης eEurope 2005 

 Ολοκληρώνονται 3 πιλοτικά 
 Εκπονήθηκε σχετική µελέτη και συντάχθηκαν τεχνικές 
προδιαγραφές- προτεινόµενος προϋπολογισµός έργου 23,4 Μ€ 
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  Εκπονήθηκε εµπειρογνωµοσύνη για την αξιολόγηση της 
υφιστάµενης µελέτης.- πρόταση έργου συνολικού προϋπολογισµού 
13,6 Μ€.  

Άλλες δράσεις για τις Επιχειρήσεις 
 ΤΑΝΕΟ fund-of-funds- σε φάση παραγωγικής λειτουργίας 

 Συνεπενδύει ως µειοψηφών µέτοχος µε ιδιώτες  επενδυτές στη δηµιουργία 
ταµείων επιχειρηµατικού κεφαλαίου  

 τα οποία θα επενδύουν σε υπό σύσταση ή νεοσύστατες µικρές και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της 
«νέας οικονοµίας».  

Κρίσιµα Θέµατα 
 ∆ιαλειτουργικότητα (G2G ως διευκολυντής του G2C) 

 Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(∆ιαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστηµάτων του ∆ηµοσίου Τοµέα) 

 Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στην επίσηµη ιστοσελίδα για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας 
http://www.infosociety.gr/infosoc/policies/gov/2.html 

 Ευρυζωνικές υποδοµές και ευρυζωνικές υπηρεσίες 
 Αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών στην 
κοινωνία, τον πολιτισµό και την οικονοµία 

 Έχει ολοκληρωθεί και διατίθεται κείµενο στρατηγικής για την 
ευρυζωνική πρόσβαση 

 Outsourcing (SLA)-Εναλλακτικό Σχήµα υλοποίησης έργων πληροφορικής και 
παροχής υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση 

 Έχει τεθεί στην διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης µελέτη για 
Οutsourcing 
http://www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sit
emapviewpage&pageid=105 
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Ε.Β.Ε.Σ 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Οι σηµαντικότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής προέρχονται κυρίως από το ευνοϊκό 
προγραµµατικό πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων και άλλων 
χρηµατοδοτικών µέσων του Γ΄ ΚΠΣ, καθώς και την διαµορφωµένη καταναλωτική τάση 
γενικότερα σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Η αναβάθµιση του γεωστρατηγικού ρόλου της περιοχής, στα πλαίσια της δεδοµένης 
διεύρυνσης της Ε.Ε. µε ένταξη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζεται ως 
µοναδική ευκαιρία για την περιοχή µας. 

Αναφέροντας τα παραπάνω πλεονεκτήµατα που έχει η περιοχή µας, µου δίδεται στη συνέχεια 
η δυνατότητα να καταγράψω µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την ανάπτυξη του 
νοµού Σερρών. 

Τις επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες διαµορφώνουν το αναπτυξιακό περιβάλλον και 
αποτελούν την θεµέλια βάση για τις αναπτυξιακές προτάσεις, που αφορούν τον τόπο µας. 

Πρόκειται για έξη επιµέρους παραµέτρους, οι οποίες είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη από 
όλους όσοι αγωνιούν, οραµατίζονται, σχεδιάζουν και υλοποιούν, την ορθολογική και 
ισόρροπη ανάπτυξη του νοµού Σερρών.  

Και οι οποίες είναι : 

 Η διεύρυνση της Ε.Ε. µε την ένταξη των Ανατολικών χωρών και συγκεκριµένα των 
γειτονικών µας κρατών, της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, η οποία αναδεικνύει, 
περισσότερο από ποτέ, τον ρόλο του νοµού Σερρών ως πύλη εισόδου προς αυτές, 
αναδιατάσσοντας την γεωπολιτική θέση του στους κόλπους της νέας Ευρώπης των 
25 κρατών-µελών. 

 Το συνολικά ευνοϊκό προγραµµατικό πλαίσιο χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, που 
αφορούν τις ορεινές-µειονεκτικές περιοχές. Πρόκειται για το εφαλτήριο αξιοποίησης 
των ορεινών όγκων του νοµού µας και των περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 
δράση η οποία αποτελεί και σηµείο αναφοράς για όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις του 
τόπου µας, πολιτικές, επιχειρηµατικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές. 

 Τα έργα εθνικής εµβέλειας που αφορούν την περιοχή και τα οποία ενισχύονται από 
µια σειρά περιφερειακών έργων και άλλων υποδοµών που εξελίσσονται ή πρόκειται 
να υλοποιηθούν στην περιοχή, όπως είναι η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και των 
κάθετων Αξόνων της, που διασχίζουν την περιοχή. 

 Οι νέες θεσµικές δυνατότητες οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εργαλεία 
υποστήριξης που προκύπτουν από την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία. Η πρόσφατη 
διοικητική µεταρρύθµιση στους ΟΤΑ, µέσω των προγραµµάτων «Ι. Καποδίστριας» 
και «Συµπολιτεία» (που βρίσκεται σε εξέλιξη), αποτελεί σηµαντική ευκαιρία 
αναδιοργάνωσης µε την ενίσχυση τόσο σε υλικοτεχνική υποδοµή, όσο και σε 
καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό.    

 Μεταστροφή της τάσης των καταναλωτών για παραδοσιακά προϊόντα υψηλής 
πιστοποιηµένης ποιότητας. Ειδικότερα στον πρωτογενή τοµέα εξαιρετική προοπτική 
αποτελεί η απαίτηση από τους καταναλωτές για προϊόντα ποιότητας. Πιλοτικές 
εφαρµογές παραγωγής, τυποποίησης και εµπορίας τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων ποιότητας, εισαγωγής τεχνογνωσίας και νέων µεθόδων και τεχνικών 
παραγωγής, συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας κ.α., µπορούν να αποφέρουν 
σηµαντικά εισοδηµατικά οφέλη στον τοπικό πληθυσµό και να κινητοποιήσουν προς 
συγκεκριµένη κατεύθυνση τις παραγωγικές δυνάµεις. 

 Νέες καταναλωτικές τάσεις στον τοµέα του Τουρισµού, µε την ζήτηση νέων ποιοτικών 
υπηρεσιών και κυρίως εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων. Νέα δεδοµένα, τα 
οποία καθιστούν αναγκαιότητα την, όσο το δυνατόν µεγαλύτερη, αξιοποίηση των 
φυσικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων του νοµού Σερρών.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 

Επιδιώκοντας, ως Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Σερρών, µια τεχνοκρατική προσέγγιση των 
παραπάνω δεδοµένων και της υφιστάµενης κατάστασης που κατεγράφη µε ιδιαίτερη επιτυχία 
στην πρώτη φάση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, έχω την πεποίθηση ότι ο νοµός Σερρών 
συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήµατα και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή αναπτυξιακή 
δυναµική, καθώς: 

Κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, αποτελώντας την πύλη εισόδου προς τις χώρες της 
διευρυµένης Ε.Ε. των 25 και ευνοείται από έργα εθνικής εµβέλειας, όπως οι κάθετοι άξονες 
προς την Εγνατία οδό.  

∆ιαθέτει αξιόλογους, αλλά αναξιοποίητους αναπτυξιακούς πόρους (τοπικά προϊόντα, 
εξαιρετικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, παραδοσιακά επαγγέλµατα και ικανοποιητικό 
ανθρώπινο δυναµικό). Η παρουσία αξιόλογου τοπίου και φυσικών πόρων (έδαφος, δασικά 
συµπλέγµατα, υδάτινο-γεωθερµικό δυναµικό), σε συνδυασµό µε την καλλιεργητική παράδοση 
σε µια σειρά κλάδων της φυτικής παραγωγής και την ανεπτυγµένη κατά τόπους πτηνοτροφία 
και την εκτατική κτηνοτροφία, αποτελούν δεδοµένα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν ως 
πλεονεκτήµατα της περιοχής µας.  

∆ιαθέτει πυρήνες ανάπτυξης στους οποίους παρατηρείται αξιοσηµείωτο επενδυτικό 
ενδιαφέρον, κυρίως από ιδιώτες επενδυτές. Στο σηµείο αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας για να 
υποσηµειώσω ότι, σε ότι αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο παρατηρούνται ενδείξεις 
δηµογραφικής ανάκαµψης, ενώ διατηρείται ζωντανή και αναλλοίωτη η κοινωνικό-οικονοµική 
παράδοση ενός πολυπολιτισµικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Ντόπιοι, Βλάχοι, Πόντιοι, 
Σαρακατσάνοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες κ.α.), αποτελώντας το ποιοτικό έµψυχο υλικό κάθε 
αναπτυξιακής προσπάθειας στον τόπο µας. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, η ανάπτυξή της, θα 
πρέπει να στηριχτεί : 

 στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, για την ανάπτυξη 
ποιοτικού υπαίθριου και αγροτικού Τουρισµού  

 στην ποιοτική αναβάθµιση και εµπορική εκµετάλλευση των τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων 

 στην µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης 
 στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως στον τοµέα της 

µεταποίησης 
 στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και 
 στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού της.     

Κατά συνέπεια, ο προτεινόµενος για το νοµό Σερρών στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος είναι: 

Η αειφορική αξιοποίηση των υφιστάµενων αναξιοποίητων πόρων του νοµού (τοπικά 
προϊόντα, φυσικό, δοµηµένο και πολιτιστικό περιβάλλον), και η πλήρης εκµετάλλευση 
της στρατηγικής θέσης του.    

Ο στρατηγικός αυτός στόχος µπορεί να επιτευχθεί µε µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του 
τοπικού παραγωγικού και ανθρώπινου δυναµικού, που θα βασίζεται σε σηµαντικές 
παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών και στη µεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας, τόσο 
στον πρωτογενή τοµέα και δευτερογενή τοµέα, όσο και στον τοµέα των υπηρεσιών, 
συµβάλλοντας αποφασιστικά στη  άρση της εσωστρέφειας της περιοχής, στην αύξηση της 
απασχόλησης και του εισοδήµατος των κατοίκων της. 

Οι υιοθετούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν και να εστιάζουν στην 
εξυπηρέτηση των παρακάτω γενικών στόχων : 

 Σύγκλιση του οικονοµικού επιπέδου των κατοίκων του νοµού σε επίπεδο συγκρίσιµο 
µε τον µέσο όρο του Έλληνα πολίτη. 

 Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό του χωρικού συστήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται 
η εξισορρόπηση των ανισοτήτων, µεταξύ των υποπεριοχών, όσον αφορά στο 
εισόδηµα, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων, την ισότιµη παροχή 
κοινωφελών υπηρεσιών, µε σεβασµό στην όποια τοπική ιδιοµορφία. 

 Ενδυνάµωση της εξωστρέφειας της περιοχής µας.      
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Η αναπτυξιακή στρατηγική για το νοµό Σερρών, όπως κατέγραψα παραπάνω, συνοψίζεται 
στην έννοια της οικονοµικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικό-οικονοµικής σύγκλισης. 

Η επιτυχία της ακολουθητέας στρατηγικής θα εξαρτηθεί, σε µεγάλο βαθµό, από την επίτευξη 
των παρακάτω ειδικών στόχων στο προσεχές µέλλον : 

 ∆ιαφοροποίηση – εµπλουτισµός των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής, µε 
ταυτόχρονη εκµετάλλευση της γεωγραφικής θέσης του νοµού. 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, µε την βελτίωση της ποιότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε την ενσωµάτωση των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

Στην υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικής σηµασίας στόχων, το Επιµελητήριο είναι 
διατεθειµένο να παίξει κυρίαρχο ρόλο, προκειµένου να αναδείξει, εν καιρώ και µε 
συγκεκριµένες δράσεις, τις επενδυτικές προοπτικές που εµπεριέχει η αναπτυξιακή 
προσπάθεια  για το νοµό Σερρών. 

Να προχωρήσει στην χαρτογράφηση και δηµοσιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, 
στοχεύοντας στην προσέλκυση επενδυτών από όλη την χώρα.   

  Με βάση την οριοθέτηση των γενικών και ειδικών στόχων και την ανάλυση της 
προτεινόµενης στρατηγικής, που έκανα προηγουµένως, προκύπτουν οι παρακάτω άξονες 
προτεραιότητας για την ανάπτυξη του νοµού, στο προσεχές µέλλον, οι οποίες εµπεριέχουν 
έντονο το στοιχείο τις επένδυσης και της επιχειρηµατικής ευκαιρίας : 

Ενίσχυση του τοπικού τουριστικού συστήµατος µε αιχµή τις εναλλακτικές µορφές 
Τουρισµού. 

Η κατασκευή ξενοδοχειακής ή άλλης ηπιότερης µορφής µονάδας, αποτελεί επενδυτική 
ευκαιρία υψηλής αποδοτικότητας, δεδοµένου ότι ο νοµός συνδυάζει πολλές ειδικές µορφές 
τουρισµού (οικολογικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού κ.α.) ικανές να αποτελέσουν 
τουριστικά πακέτα προσέλκυσης τουριστών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.    

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και προσέλκυση επενδύσεων στον 
τοµέα της µεταποίησης  

Η δηµιουργία µεταποιητικών µονάδων αγροτικών προϊόντων, δεδοµένου ότι ο νοµός Σερρών 
έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων νοµών µε καλλιεργητική παράδοση στην γεωργία. 
Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και δυναµική εµπορική προοπτική. Τα σηµαντικότερα εκ των τοπικών προϊόντων είανι τα είδη 
ζωίκής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκοµικά µκαι τυροκοµικά), τα ελαιοκοµικά, τα αρωµατικά 
και καλλωπιστικά φυτά, φυτικά προϊόντα θερµοκηπίου, ορισµένες δυναµικές 
δενδροκαλλιέργειες όπως η κερασιά και η αµυγδαλιά. Για όλα αυτά τα τοπικά προϊόντα 
διανοίγονται εξαιρετικά ευοίωνες επενδυτικές προοπτικές, καθώς µε τη  κατάλληλη 
µεταποίηση-τυποποίηση µπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και 
σηµαντική προστιθέµενη αξία, βρίσκοντας πλέον ευκολότερη διέξοδο στην ευρύτερη αγορά 
της χώρας και της Ε.Ε., πέραν της τοπικής.   

  Η µεγέθυνση των εµπορικών συναλλαγών µέσω της αξιοποίησης της γεωγραφικής 
θέσης της περιοχής.    

Φίλες και Φίλοι, 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Το Επιµελητήριο Σερρών παρακολούθησε µε την δέουσα προσοχή τις εργασίες του 
Συνεδρίου και  στάθηκε µε τον προσήκοντα σεβασµό απέναντι στην συλλογική προσπάθεια 
των πολιτικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων, που αποτελούν τους κατ’ εξοχήν 
εκφραστές της τοπικής κοινωνίας, και οι οποίοι οφείλουν να έχουν και σχέδιο, και όραµα, για 
την ανάπτυξη του τόπου µας. 
Πρωτοστατήσαµε στην σύλληψη, τον τοκετό και την γέννηση αυτής της µεγάλης προσπάθειας 
διοργάνωσης του  Αναπτυξιακού Συνεδρίου, και συµµετείχαµε ενεργότατα σε όλες του τις 
διεργασίες.  
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Και το ίδιο πράττει και σήµερα, καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις. 
Προτάσεις οι οποίες προσδίδουν νέα ώθηση στην οικονοµία του νοµού Σερρών. 
Προτάσεις οι οποίες υποστηρίζουν την συνολική ανάπτυξη του νοµού. 
Προτάσεις οι οποίες εµπεριέχουν υψηλότατο βαθµό υλοποίησης. 
Προτάσεις οι οποίες απαντούν στις επενδυτικές ευκαιρίες της εποχής και των νέων 
δεδοµένων που διαµορφώνει η διευρυµένη, πλέον, Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Η ενέργεια στην εποχή 
 

Προσωπικά πιστεύω ότι η ηµερολογιακή λήξη του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, αποτελεί και 

το αφετηριακό ξεκίνηµα για την ενεργοποίηση όλου του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού για 

την ανάπτυξη      

 



 

 166

ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(Μέλος του ΕΒΕ/ Σ και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος) 

«Γεωγραφική θέση και διείσδυση των Σερραίων επιχειρηµατιών στις Βαλκανικές 
αγορές» 

Σέρρες, 29 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2003 
 

∆ιάγραµµα 

Εισαγωγή : τάση συνεχούς διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Οι λόγοι της ευρωπαϊκής διευρυντικής πολιτικής . 
2. Η προενταξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

3. Η θέση της Ελλάδας στα πλαίσια της τάσης διεύρυνσης . 

Η εξέχουσα γεωγραφική θέση του νοµού Σερρών 

Αξιοποίηση της θέσης του νοµού και της τάσης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την διείσδυση των Σερραίων στις Βαλκανικές Αγορές. 

1. Προτάσεις ως προς τους φορείς εξουσιών 

2. Προτάσεις ως προς τον κρατικό µηχανισµό 

3. Προτάσεις ως προς τον Σερραίο επιχειρηµατία 

Συµπεράσµατα 

Εισαγωγή :τάση συνεχούς διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση στις αγορές αποτελεί έναν 
από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής εµπορίου. Μέσα από µια διαρκή ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
επιχειρήσεων της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει την πρωτοβουλία ενός 
διαλόγου µε όλους τους εταίρους της µε στόχο τον κατά το δυνατό περιορισµό των 
πολυάριθµων φραγών, που αντιµετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς σε σχέση µε τα 
εµπορεύµατα και τις υπηρεσίες, που διακινούνται. 

 
 Ο διάλογος µε του εταίρους αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, 
δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή οικονοµία ακολουθεί µια σταθερή πορεία 
µετασχηµατισµού µέσω της συνεχούς διεύρυνσης της σε άλλα κράτη, µεταξύ των 
οποίων και οι Βαλκανικές χώρες. Βεβαίως, αναρωτιέται εύλογα κανείς ποιος ο λόγος 
αυτής της διεύρυνσης ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειες της 
δαπανώντας µάλιστα σηµαντικά κεφάλαια του προϋπολογισµού της για την 
προσέλκυση κυµάτων νέων χωρών µελών, εκ των οποίων πολλές διαθέτουν χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο ;  
 
1. Οι λόγοι της ευρωπαϊκής διευρυντικής πολιτικής. 
 Η απάντηση βρίσκεται στο όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προοπτική 
µιας τέτοιας προσπάθειας. Πράγµατι, µε την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης 
διεύρυνσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούν να ζουν, να κινούνται, 
να εργάζονται σε µια εκτεταµένη περιοχή σηµαντικών  γεωγραφικών διαστάσεων. Οι 
επιχειρήσεις θα µπορούν να λειτουργούν βάσει σταθερών διαδικασιών στη 
µεγαλύτερη χωρίς σύνορα αγορά του κόσµου. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στα  
µελλοντικά κράτη µέλη και η εναρµόνιση των κανόνων σε µια ενιαία αγορά θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες σε εξαγωγείς και εισαγωείς από χώρες εκτός και εντός τη 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίοι θα µπορούν να συναλλάσσονται µε τη σπουδαία 
αυτή αγορά µε βάση ένα ενιαίο σύνολο εµπορικών κανόνων, ένα ενιαίο δασµολόγιο 
και ένα ενιαίο σύνολο διοικητικών διαδικασιών, το οποίο µε τη σειρά του θα βελτιώσει 
τις συνθήκες για την ανάπτυξη των επενδύσεων και του εµπορίου, εξασφαλίζοντας 
ευηµερία .  



 

 167

 
2. Η προενταξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

 Με προοπτική, λοιπόν, µιας δυνατής και αδιαίρετης Ευρώπης επιδιώκεται σταθερά 
ποιοτική διεύρυνση, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευόδωση των σχεδίων της. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κινείται µε γοργούς ρυθµούς προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων δεσµών µε 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καταργώντας εισαγωγικές ποσοστώσεις, 
επεκτείνοντας το καθεστώς των εµπορικών προτιµήσεων και συνάπτοντας συµφωνίες για το 
εµπόριο, τη συνεργασία και , εν τέλει, τη σύνδεση. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ειδικώς 
σχεδιασµένα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν χρηµατοδοτικές 
ενισχύσεις και ειδικές τεχνικές γνώσεις µε στόχο τη διευκόλυνση των προσπαθειών των 
διαφόρων χωρών για τη µεταρρύθµιση και ανασυγκρότηση των οικονοµικών τους.  

 Για να βοηθήσει ακόµη περισσότερο τις υποψήφιες αυτές χώρες να ετοιµαστούν για 
την είσοδο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελευταία χάραξε προενταξιακή στρατηγική, η 
οποία, µεταξύ άλλων, προβλέπει επίσηµες συµφωνίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των υποψήφιων χωρών, οι οποίες καλύπτουν το εµπόριο, την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
και άλλους τοµείς συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων της βιοµηχανίας, των µεταφορών και 
των τελωνείων, προενταξιακή βοήθεια, στην οποία συγκαταλέγονται: το πρόγραµµα Phare, 
χρηµατοδότηση επενδύσεων για το περιβάλλον και τις µεταφορές (ISPA), ενίσχυση για την 
ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου (Sapard), διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 
προγράµµατα ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ).  

 Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα Phare επικεντρώνεται στην υποβοήθηση της 
εφαρµογής του κεκτηµένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στη διάθεση των υποψήφιων χωρών 
εµπειρογνώµονες για βραχυπρόθεσµη παροχή συµβουλών και παράλληλα προωθεί 
αποσπάσεις στελεχών από υπουργεία, περιφερειακά όργανα, επαγγελµατικές οργανώσεις 
των κρατών µελών για την αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων πάσης φύσεως. Από την 
άλλη, στα πλαίσια του Sapard, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πάνω από 500 εκατοµµύρια 
ευρώ το χρόνο για την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου, ενώ στα πλαίσια του ISPA η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο για επενδύσεις σε 
έργα υποδοµής για το περιβάλλον και τις µεταφορές.  

3. Η θέση της Ελλάδας στα πλαίσια της τάσης διεύρυνσης.  
 Απέναντι στη µέχρι τώρα διευρυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς η 

Ελλάδα βρίσκεται σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 
εκµεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα οφέλη των προαναφερθέντων και άλλων προγραµµάτων. 
Έτσι η Ελλάδα δεν αξιοποίησε, όπως η Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, προγράµµατα που 
χρηµατοδότησε η Ευρώπη για πρόσβαση σε Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία κ.τ.λ. Εξαίρεση 
αποτελεί η ένταξη της Κύπρου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσέφερε 
πολιτική και εθνική κυρίως ικανοποίηση στη χώρα µας. Ικανοποίηση όµως και ωφέλειες 
προσδοκά η Ελλάδα και από την προσέγγιση των Βαλκανικών κρατών από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για δύο µάλιστα βαλκανικές χώρες – Βουλγαρία και   Ρουµανία -  έχει ήδη καθοριστεί 
ηµεροµηνία ένταξης το 2007.  

Η εξέχουσα γεωγραφική θέση του νοµού Σερρών 
Ο νοµός των Σερρών, βρισκόµενος σε απόσταση µόλις 80 χιλιοµέτρων από το λιµάνι της 

Θεσσαλονίκης, 90 περίπου χιλιοµέτρων από το λιµάνι της Καβάλας, 60 χιλιοµέτρων 
από την Εγνατία οδό και όντας η οδική αρτηρία σύνδεσης µε την υπόλοιπη Ευρώπη 
(δεδοµένων των γιουγκοσλαβικών προβληµάτων) αποτελεί ένα σταυροδρόµι 
επικοινωνίας και διασύνδεσης. 

Το γεγονός, µάλιστα, ότι σηµειώνονται βαρυσήµαντες επενδύσεις στους οδικούς άξονες της 
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας οδηγεί στη σκέψη ότι σύντοµα θα επιτευχθεί µείωση του 
οδικού κόστους µεταφοράς, κάτι που προφανώς θα ευνοήσει τη διέλευση των 
προϊόντων µέσω του νοµού µας. Εξάλλου, ήδη η µικρή χιλιοµετρική απόσταση του 
νοµού Σερρών από τις Βαλκανικές χώρες αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων µας σε σύγκριση µε άλλους νοµούς τη Ελλάδος και µε τις Ευρωπαϊκές 
χώρες όσον αφορά τη σχέση κόστους  µεταφοράς. Έτσι, αν ένας παραγωγός τούβλων, 
τσίµπορντ κ.τ.λ. επιθυµεί να αποστείλει τα προϊόντα του από τον Βόλο στη Σόφια, µε 
δεδοµένο ότι η αξία των εµπορευµάτων του φορτηγού ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και το 
κόστος µεταφοράς σε 1.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί µε συνολική δαπάνη 4.000 ευρώ. Η 
αντίστοιχη δαπάνη για την µεταφορά των ίδιων εµπορευµάτων στον ίδιο προορισµό 
από το νοµό Σερρών ισοδυναµεί αντίθετα µε 3.400 ευρώ ακριβώς λόγω της 
γεωγραφικής του θέσης. Συνεπώς τα προϊόντα του νοµού µας είναι φθηνότερα κατά 
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15% στην προκειµένη περίπτωση λόγω του κόστους µεταφοράς και κατ’ επέκταση 
εµφανίζονται περισσότερο ανταγωνιστικά.  

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί πως το έτος 2007 και µε την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουµανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο νοµός των Σερρών, και ειδικότερα ο Προµαχώνας, θα 
αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική οδική διασύνδεση της Ελλάδας µε την Ενωµένη 
Ευρώπη. 

 
Αξιοποίηση της θέσης του νοµού και της τάσης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

διείσδυση των Σερραίων στις Βαλκανικές αγορές.  
Ο νοµός των Σερρών εκµεταλλευόµενος την γεωγραφική του θέση, έχει τη δυνατότητα και 

υποχρέωση να αναπτύξει µια σειρά ενεργειών, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προκειµένου να πετύχει τη διείσδυσή του στις Βαλκανικές αγορές. Για την 
υλοποίηση αυτής της ιδέας απαιτείται η ενεργοποίηση και η από κοινού επιστράτευση 
των διαφόρων φορέων εξουσιών (Επιµελητηρίων, ΟΤΑ κ.ο.κ.), του κράτους, µα και του 
καθένα χωριστά Σερραίου επιχειρηµατία .  

 
1. Προτάσεις ως προς τους φορείς εξουσιών. 
 Η ελεύθερη ροή εµπορευµάτων και κεφαλαίων µέσω των συνόρων µας, οι εξαγωγές 

και συγχωνεύσεις, η µετεγκατάσταση βιοµηχανικών επενδύσεων, η ανάπτυξη 
«παγκόσµιων»προϊόντων αποτελεί ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός, που δεν µπορεί παρά 
να επηρεάζει και το νοµό µας. Καθώς η εν γένει σύνθεση των συναλλαγών διαρκώς 
µεταβάλλεται χωρίς όµως να εξαλείφει τους εµπορικούς φραγµούς, που πλέον 
λαµβάνουν νέο χαρακτήρα, θέµατα, όπως οι περιορισµοί που θέτουν τρίτες χώρες στις 
επενδύσεις και στον επαναπατρισµό των κερδών ή οι διαφορές στις εθνικές 
προδιαγραφές στους τοµείς της ασφάλειας, της προστασίας των καταναλωτών στις 
αγορές τρίτων χωρών, παραµένουν άλυτα αποτελώντας εµπόδια για την πρόσβαση 
των Σερραίων επιχειρηµατιών στην αγορά των Βαλκανικών χωρών. Για την 
υπερπήδηση αυτών των εµποδίων κατά πρώτον θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι 
φορείς διαφόρων εξουσιών, όπως τα Επιµελητήρια, η ∆ηµαρχεία, η Νοµαρχία, οι 
Επαγγελµατικές οργανώσεις και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. Πιο συγκεκριµένα, οι φορείς 
αυτοί θα µπορούσαν : 

Α) να πραγµατοποιήσουν στο νοµό µας Συνέδριο Βαλκανικών Επιµελητηρίων µε στόχο την 
ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών, πορισµάτων ερευνών, 
εκπόνησης  και εφαρµογής προγραµµάτων και σχεδίων για µια κοινή επιχειρηµατική και 
επενδυτική πολιτική, η οποία  είναι δυνατόν να προϋποθέτει, οσάκις κρίνεται αυτό 
σκόπιµο, εναρµόνιση των κριτηρίων και κανόνων, των ισχυόντων στις επενδύσεις και 
συναλλαγές, ειδικότερα προς σκοπό αποφυγής ενδεχόµενων δυσχερειών στο εµπόριο, 
δυνάµενων να προκύψουν κατά τις επιµέρους αρµόδιες διαδικασίες, 

 Β) να διοργανώνουν τακτικές διασκέψεις, συµπόσια και συσκέψεις, αλλά και να 
υποστηρίζουν και να προωθούν την ανταλλαγή επιχειρηµατικού κόσµου και ειδικών 
εµπειρογνωµόνων για την δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας, 

 Γ)  να οργανώσουν και να στελεχώσουν κατάλληλα γραφεία, προκειµένου να παρέχουν τις 
απαιτούµενες πληροφορίες στις Σερραϊκές επιχειρήσεις για τις συνθήκες και τους τυχόν 
εµπορικούς και νοµικούς φραγµούς όσον αφορά τις εξαγωγές, εισαγωγές και τις 
επενδύσεις, 

 ∆) για τον ίδιο σκοπό θα µπορούσαν µάλιστα να θέσουν σε λειτουργία µέσω του ∆ιαδικτύου 
µία βάση δεδοµένων για την πρόσβαση στην αγορά των Βαλκανικών κρατών. Η 
συγκρότηση µίας τέτοιας βάσης δεδοµένων, πέρα από την παροχή των βασικών 
πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους Σερραίους επιχειρηµατίες (ποιος είναι ο δασµός 
για το προϊόν µου; Ποιες οι τιµές των ακινήτων; Υφίστανται ειδικές διατυπώσεις για την 
αγορά ακινήτων ή την εισαγωγή – εξαγωγή προϊόντων; ) και την παράθεση και 
συστηµατική παρακολούθηση των αντιµετωπιζοµένων εµποδίων στις συναλλαγές, 
εξασφαλίζει ένα διαλογικό µέσο επικοινωνίας µεταξύ των Σερραϊκών επιχειρήσεων και 
των Βαλκανικών αρχών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απευθείας ανταλλαγή 
πληροφοριών, 

Ε) να καταγράψουν αναλυτικά τις Σερραϊκές επιχειρήσεις, που έχουν ως στόχο την 
πρόσβαση τους στις Βαλκανικές αγορές, οι οποίες στη συνέχεια  θα πρέπει να 
αξιολογηθούν από το Επιµελητήριο (ως προς τις ανάγκες και δυνατότητες τους), 
προκειµένου να προκύψει µία οργανωµένη στρατηγική προώθησης και προβολής τους. 
Κάθε φορά, λοιπόν, που θα οργανώνονται αποστολές και εκθέσεις στις Βαλκανικές 
χώρες το Επιµελητήριο θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες είναι οι 
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ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να συντονίζει αναλόγως και ευκολότερα 
τις ενέργειες του προς όφελος των εν λόγω επιχειρήσεων.  

2. Προτάσεις ως προς τον κρατικό µηχανισµό.    
 Αρωγός στην παραπάνω προσπάθεια των αρµόδιων φορέων του Νοµού Σερρών είναι 

απαραίτητο να σταθεί ο κρατικός µηχανισµός. Για τον λόγο αυτό η Πολιτεία θα πρέπει: 
Α) να αναγνωρίσει την εξέχουσα θέση και τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο νοµός µας 

στην προσπάθεια πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά των Βαλκανικών 
χωρών προχωρώντας σε µία ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος προς όφελος του 
Νοµού Σερρών, µα και των λοιπά  ασθενέστερων οικονοµικά νοµών, 

Β) να θεσπίσει χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις και να λύσει το θέµα των εγγυήσεων, 
Γ) να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις ή και απαλλαγές για τις πραγµατοποιούµενες 

από τους Έλληνες εµπόρους  επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες και να υπάρχει µία 
διαρκώς εκσυγχρονιζόµενη φορολογική αναπτυξιακή πολιτική, 

∆) να βελτιώσει τις διοικητικές λειτουργίες, τα δίκτυα  διανοµής και εξαγωγών, τα συστήµατα 
πληροφοριών και µεταφορών προς εξυπηρέτηση και των Σερραϊκών επιχειρήσεων, 

Ε) να αντιµετωπίσει όλες τις δυνατότητες υποκατάστασης των εισαγωγών και να 
δηµιουργήσει νέες ανταγωνιστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκµεταλλευόµενη τη 
γεωγραφική θέση του νοµού µας, 

ΣΤ) να επιδοτήσει τις εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες για τις Βαλκανικές χώρες.       
   

3. Προτάσεις ως προς τον Σερραίο επιχειρηµατία 
Μπορεί πράγµατι να υπάρξουν οργανωµένες ενέργειες από µέρους του κράτους και των 

διαφόρων άλλων φορέων εξουσιών, αν όµως ο ίδιος ο Σερραίος επιχειρηµατίας δεν 
δραστηριοποιηθεί, προκειµένου να αξιοποιήσει τη βοήθεια που θα του προσφέρουν οι 
κρατικοί και ιδιωτικοί µηχανισµοί, η παραπάνω προσπάθεια θα παραµείνει δίχως 
αντίκρισµα . Με βάση, λοιπόν, αυτή τη σκέψη ο Σερραίος επιχειρηµατίας οφείλει : 

Α) να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες που του προσφέρονται για να πετύχει τελικά τη 
διείσδυση του στις Βαλκανικές αγορές µε τις καλύτερες κατά το δυνατόν συνθήκες και 
να συµµετέχει ενεργά στις όποιες συγκεντρώσεις και συναντήσεις ενηµέρωσης και 
καθοδήγησης, 

Β) να δώσει έµφαση στην ανάπτυξη, διαφήµιση και προώθηση του Σερραϊκού προϊόντος 
(µέριµνα κυρίως για τη συσκευασία και διαφοροποίηση των προϊόντων µας) 
προκείµενου να εκσυγχρονιστούν όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την 
ανταγωνιστικότητα  των υφιστάµενων προϊόντων, 

 Γ) να τολµήσει να προχωρήσει σε αγορές ακινήτων στα Βαλκανικά εδάφη,  οι οποίες 
σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι χαµηλού κόστους. Με αυτό τον τρόπο θα 
αποκτήσει τη δική του νησίδα για την µελλοντική διείσδυση του στα Βαλκάνια και θα 
είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί ανά πάσα στιγµή οποιαδήποτε Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
προκύψει ( π.χ. υπάρχουν προγράµµατα που θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την 
κυριότητα γης στις Βαλκανικές χώρες, προκειµένου να επιδοτήσουν τις λοιπές 
επιχειρηµατικές ενέργειες : τα µηχανήµατα, τα κτίρια κ.τ.λ.), 

∆) να αξιοποιήσει τη σπουδαία θέση που κατέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις Βαλκανικές 
αγορές (τα γνωστά ελληνικά λόµπυ) ώστε να προωθήσει τα προϊόντα  του µε ασφάλεια 
σε ένα κλίµα  επιτυχηµένης συνεργασίας. Π.χ. η µεγαλύτερη αλυσίδα  super market στη 
Ρουµανία ελέγχεται από Έλληνες επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετήσει 
ελληνικά προϊόντα στα ράφια τους. Γιατί να µην συµπεριληφθούν και τα  σερραϊκά  
προϊόντα;  

Ε) να απαγκιστρωθεί από τα τοπικά στενά δεδοµένα, έτσι ώστε να διαπραγµατευτεί µε ξένες 
εταιρίες τη διαµετακόµιση και προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά των 
Βαλκανικών χωρών. Πράγµατι, υπάρχουν ισχυρές εταιρίες σε όλη την Ευρώπη, που 
δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για πρόσβαση στις Βαλκανικές αγορές, µε αποτέλεσµα να 
είναι ιδιαίτερα συγκαταβατικές και διαπραγµατεύσιµες όσον αφορά την 
αντιπροσώπευση τους στις χώρες αυτές. Μάλιστα, προτιµούν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, που είναι ήδη εγκατεστηµένα στις περιοχές αυτές, ή τουλάχιστον κοντά στις 
Βαλκανικές χώρες µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη διαµετακόµιση προϊόντων – 
επιχειρήσεων. Ο Σερραίος, λοιπόν, επιχειρηµατίας θα µπορούσε µε µεγάλη ευκολία να 
εκµεταλλευτεί την κατάσταση αυτή.  

Συµπέρασµα 
Πιστεύω ότι ο Νοµός Σερρών έχει πολλά να κερδίσει από τη νέα παγκόσµια οικονοµία που 

επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πρόσβαση της σε νέες χώρες, έστω και χαµηλού 
βιοτικού επιπέδου όπως είναι οι Βαλκανικές. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
επιτευχθούν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η έγκαιρη λήψη όλων των 
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απαραίτητων µέτρων, προκειµένου να ανταποκριθεί και ο νοµός µας σε αυτή την 
πρόκληση. Για αυτό το λόγο απαιτείται µία συνολική στρατηγική κράτους, φορέων 
εξουσιών, µα και του καθένα χωριστά Σερραίου επιχειρηµατία που ενδιαφέρεται για την 
διείσδυση της επιχείρησης του στην Βαλκανική αγορά . Ας έχουµε πάντα στο µυαλό 
µας πως οι εισαγωγές, εξαγωγές, επενδύσεις και εν γένει συναλλαγές σε διεθνές 
επίπεδο δεν απασχολούν πλέον µόνο τις πολυεθνικές εταιρίες, αλλά αποτελούν το 
κλειδί για την επιβίωση ακόµη και των µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. 
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Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕ 
Του ∆ηµήτρη Μάρδα 

∆/ντος Συµβούλου του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου - ΟΠΕ 
Μια επεκτατική πολιτική στις διεθνείς αγορές αποτελεί µέτρο, ικανό να εξασφαλίσει τη 

βιωσιµότητα των µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. ∆εν έχει σηµασία το µέγεθος των 
επιχειρήσεων, αλλά η νοοτροπία που διακρίνει τα διευθυντικά της στελέχη.   

Είµαστε µια µικρή χώρα, µε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµό επιχειρηµατιών που 
ενδιαφέρονται µόνο για τον στενό τους περιβάλλον, τον περίγυρό τους αγνοώντας συχνά τη 
διεθνή αγορά. Η εξωστρέφεια εκλείπει από ένα µεγάλο τµήµα της καθηµερινής µας ζωής.  

Εσωστρεφείς επιχειρηµατίες, σε ένα διεθνές περιβάλλον, που διευρύνει διαρκώς τα 
σύνορά του, επωµίζονται αργά η γρήγορα το κόστος των επιλογών τους µε τις απώλειες που 
καταγράφουν τα κέρδη και τα προϊόντα τους ακόµα και στην ίδια την αγορά τους.  

Οι στόχοι µιας πολιτικής υπέρ της εξωστρέφειας εντοπίζονται στην επανακατάκτηση 
των αγορών της ∆υτικής Ευρώπης και ΗΠΑ, στην επέκταση των Ελληνικών προϊόντων στις 
αναδυόµενες  αγορές του Εύξεινου Πόντου, της Κίνας, της Ινδίας κά και στην συγκράτηση 
των µεριδίων τους όπως και στην επέκτασή τους στις αγορές της Βαλκανικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης. 

Κάθε αγορά από τις ανωτέρω απορροφά και συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων. Η 
αγορά των βιοµηχανικών κρατών απορροφά προϊόντα υψηλών ποιοτήτων. Κύριος 
προσδιοριστικός παράγοντας της εξαγωγικής δραστηριότητας στην περίπτωση αυτή είναι τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η ικανοποίηση που προσφέρουν στον καταναλωτή. 
Οι υπόλοιπες αγορές (νεοβιοµηχανικές, αναπτυσσόµενες) απορροφούν προϊόντα µιας µέσης 
και χαµηλής ποιότητας, όπου το κριτήριο της τιµής παίζει σηµαίνοντα ρόλο.  

Η βελτίωση της θέσης των Ελληνικών εξαγωγών στις αγορές tων βιοµηχανικών κρατών, 
προϋποθέτει ένα σύνολο επενδύσεων σε τεχνολογία, µηχανήµατα ανθρώπινο κεφάλαιο, 
προϋποθέτει σε γενικές γραµµές τη δηµιουργία ενός δυναµικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος 
που δηµιουργείται µε τη βοήθεια νέων µεθόδων παραγωγής και νέων προϊόντων. Αντίθετα οι 
υπόλοιπες αγορές, που δεν παρουσιάζουν τη δυναµική των πρώτων, κατακτούνται µε τη 
βοήθεια του γνωστού συγκριτικού πλεονεκτήµατος κόστους. 

Η επέκταση των Ελληνικών εξαγωγών (µιας µέσης ποιότητας) στις αγορές των µη 
βιοµηχανικών κρατών όπως πχ της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου, εξασφαλίζει στους 
εγχώριους παραγωγούς κέρδη. Η επένδυση αυτών των κερδών σε τεχνολογία, µηχανές και 
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ικανή να δηµιουργήσει µε τη σειρά της νέα πλεονεκτήµατα, τα 
οποία θα οδηγήσουν µέσω της βελτίωσης των ποιοτήτων και αύξησης των ποικιλιών των 
προϊόντων µας στην επενακατάκτηση της αγοράς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Οι αγορές των 
βιοµηχανικών κρατών διακρίνονται για τους λιγότερους κινδύνους και είναι αγορές, που 
εξασφαλίζουν σταθερές πωλήσεις και κέρδη. 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, γνωστός ΟΠΕ, προτίθεται να παίζει, 
όπως συµβαίνει και σ’ άλλες χώρες, πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της εξαγωγικής 
στρατηγικής της χώρας. Καλείται να χαράξει νέα µέτρα πολιτικής, να συντονίσει τα µέτρα 
υπέρ της εξαγωγικής δραστηριότητας και τέλος να υλοποιήσει  από µόνος του ή σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς µια σειρά από δράσεις υπέρ της εξωστρέφειας. 

Η γνώση, οι πληροφορίες και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υπέρ των 
εξαγωγέων ή των δυνητικών εξαγωγέων αποτελεί τον βασικό µοχλό ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην εσωτερική αγορά. Το ανωτέρω τρίπτυχο 
αποτελεί το υπόβαθρο στο οποίο αναπτύσσονται οι πρωτοβουλίες και τα νέα µέτρα πολιτικής 
του ΟΠΕ. Ειδικότερα, χώροι συµβολής του Ελληνικού Οργανισµού Εξαγωγικού Εµπορίου – 
ΟΠΕ ΑΕ,  εντοπίζονται στα  ακόλουθα µέτρα: 
• Στην προβολή των προϊόντων και βελτίωσης της επικοινωνίας των 

επιχειρηµατιών, µε τις ξένες αγορές, µέσω των ∆ιµερών Επιµελητηρίων ή της 
δηµιουργίας ∆ιµερών Επιχειρηµατικών Ενώσεων εκεί όπου δεν λειτουργούν τα 
προαναφερθέντα Επιµελητήρια. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η άµεση 
επικοινωνία µεταξύ επιχειρηµατιών µε αµοιβαίο ενδιαφέρον. Ο ΟΠΕ θα παρακολουθεί την 
επικοινωνία αυτή που σκοπό έχει τη δηµιουργία ρεύµατος εµπορίου. Η  οποία 
επικοινωνία Έλληνα εξαγωγέα θα πραγµατοποιείται λοιπόν µέσω του εν λόγω διµερούς 
δικτύου. Το σχήµα αυτό αφορά µόνο στις µη βιοµηχανικές χώρες. Ήδη ο ΟΠΕ έχει 
υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας µε την Αρµενία, Συρία και Λίβανο, και 
Αζερµπαιτζάν όπου προβλέπεται η δηµιουργία αντίστοιχων ∆ιµερών Επιχειρηµατικών 
Ενώσεων. Όλοι οι συλλογικοί φορείς της χώρας ενηµερώθηκαν για την ενέργεια αυτή µε 
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ηλεκτρονικό τρόπο. Ως προς τις βιοµηχανικές χώρες, επιδιώκεται η ένταξη των 
προϊόντων µας σε διεθνή δίκτυα διανοµών. 

• Στην ανάπτυξη του e-marketing και γενικότερα των συστηµάτων πληροφόρησης των 
ενδιαφεροµένων για τις διεθνείς αγορές µέσω της ψηφιακής οικονοµίας 

• Στη δηµιουργία ενός One stop Shop µε σκοπό την επίλυση των σχετικών µε τις 
εξαγωγές προβληµάτων ή την προώθηση τους στα αρµόδια Υπουργεία και ακολούθως 
την παρακολούθηση της εξέλιξής τους έως την επίλυση τους. 

• Στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου µέσω των γνωστών συµβατικών 
µεθόδων προσφοράς εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή µέσω προγραµµάτων e-learning, 
που επιδιώκει ο ΟΠΕ να ενσωµατώσει στις δράσεις του.  

• Στην µελέτη και διαρκή παρακολούθηση των τάσεων της παγκόσµιας ζήτησης. Με 
αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζει κάθε ενδιαφερόµενος για κάθε χώρα προορισµού την 
ποσότητα που εισάγεται ανά προϊόν και τους κυρίαρχους εξαγωγείς προς την εν λόγω 
χώρα.  

• Στην ανάπτυξη ενός συστήµατος βελτίωσης της διεθνοποίησης της εγχώριας 
παραγωγής. Αυτό το σύστηµα ενισχύει τη εγχώρια παραγωγή µέσω συνεργασιών 
(υπεργολαβιών), που επιδιώκεται να αναπτυχθούν στον χώρο της ηλεκτροµηχανικής 
κυρίως.  Από την άλλη πλευρά θα επιδιωχθεί η χώρα να γίνει το κέντρο των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών (αποθήκευσης κλπ) διεθνών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. 

• Στην Ανάπτυξη συστήµατος προβολής στο εξωτερικό των προϊόντων µας µε την 
επεξεργασία ολοκληρωµένων προγραµµάτων προώθησης επιλεγµένων κλάδων / 
προϊόντων για εξαγωγές, προσαρµοσµένων στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς 
(βιοµηχανικού ή µη βιοµηχανικού κράτους  

• Στη δηµιουργία  οµάδων εργασίας (υπό τη µορφή ενός ανοικτού forum) µε 
αντικείµενο τη συζήτηση και επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
εξαγωγείς. Οι οµάδες αυτές αποτελούν τον υποστηρικτικό µηχανισµό λειτουργίας του 
νεοσύστατου Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών. 

• Στη δηµιουργία  ενός µητρώου συµβούλων επιχειρήσεων σε θέµατα εξαγωγικών 
διαδικασιών, που θα οδηγούν τους επιχειρηµατίες στις εξωτερικές αγορές. Αυτοί θα 
προέρχονται είτε από τους υπαλλήλους του ΟΠΕ είτε από εξωτερικούς συµβούλους. Το 
µέτρο αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα.  

• Στον καθορισµό αγορών στόχων σε όλο τον πλανήτη,  ικανών να απορροφήσουν 
σηµαντικές ποσότητες Ελληνικών εξαγωγών. Η Κίνα, Ρωσία, και οι ΗΠΑ, βρίσκονται στο 
επίκεντρο ενδιαφέροντος αυτής της πολιτικής, παράλληλα µε τις αγορές των Αραβικών 
κρατών. 

• Η δηµιουργία «Αντενών ΟΠΕ» σ’ όλα τα Επιµελητήρια της χώρας, και «Αντενών 
ΟΠΕ» στο εξωτερικό µέσω εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην 
χώρα του ενδιαφέροντός µας. Στην πρώτη φάση του σχεδίου αυτού διερευνάται η 
δυνατότητα δηµιουργίας «Αντενών ΟΠΕ» στο εξωτερικό µε προσωπικό που ανήκει σε 
Οργανισµούς αντίστοιχους του ΟΠΕ. Από την πλευρά του ο ΟΠΕ θα παράσχει τις ίδιες 
υπηρεσίες στους Οργανισµούς της αλλοδαπής (δηλ. στους επιχειρηµατίες τους που 
επιθυµούν πληροφορίες για την Ελλάδα) που θα δεχθούν να φιλοξενήσουν στους 
κόλπους τους τις «Αντένες του ΟΠΕ». Με τον τρόπο αυτόν εξοικονοµούνται χρήµατα, 
λόγω της µορφής της ανταποδοτικότητας που λαµβάνουν οι παρεχόµενες από τους δύο 
οργανισµούς υπηρεσίες. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε µε το JETRO (της Ιαπωνίας) και το 
ΕVD (της Ολλανδίας). 

• Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, όπου µέσω των ιστοσελίδων µας 
(www.hepo.gr και www. tradepointathens.gr) θα βλέπουν οι ενδιαφερόµενο όλο και 
περισσότερες πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό έχει καθιερωθεί µ’ όλους τους φορείς της 
χώρας (Επιµελητήρια, Κλαδικές οργανώσεις, Σύνδεσµοι βιοµηχανιών κά) ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω της οποίας ενηµερώνονται 210 συλλογικοί φορείς  για τα όσα 
παράγει ο ΟΠΕ άµεσα. 
Ένα σύνολο µέτρων και µέσων πολιτικής, που χρησιµοποιείται ευρύτατα από ένα σύνολο 

κρατών, µπορεί να επιβοηθήσει στην επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση όµως για κάτι τέτοιο αποτελεί η υιοθέτηση επιλογών εκ µέρους των 
παραγωγικών µονάδων της χώρας υπέρ µιας πολιτικής µε ορίζοντα τις εκτός Ελλάδας αγορές 
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ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ… ΧΑΛΛΛΑΡΑ! 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ; 
ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΡΙ∆ΗΣ 

Πρόεδρος Ευρώπης των Πολυεθνικών δικτύων: 

• DREAMWORKS CORP. 
• 21st CENTURY COMM. 

 
DREAMWORKS CORP. EUROPE 

• Στρατηγικός Εταίρος Time Warner / PMN/ AOL 
• Παρουσία / δραστηριότητες σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες 
• Τοµείς ∆ραστηριοτήτων: 

- Digital T.V. 
- Κινηµατογραφικές & Τηλεοπτικές Παραγωγές 
- Entertainments & Events Management 
- Publications 
- Τηλεπικοινωνίες 
- Εµπορικές δραστηριότητες / επενδύσεις / συµµετοχές 

21st CENTURY COMM. EUROPE 

• Μέλος WPP Group – no. 1 Πολυεθνικό Marketing Communications Group στον κόσµο 
• Παρουσία σε 18 χώρες 
• Ενδιαφέρον / προσανατολισµός στην ανάπτυξη της «Νέας Ευρώπης» 
 

Αντιπροσωπευτικές Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις 

… που έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις εκτός Σερρών αγορές 
 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 
 ∆ΡΟΜΕΑΣ Έπιπλα Γραφείου 
 ΚΡΙ-ΚΡΙ Γαλακτοβιοµηχανία 
 Σερραϊκή Βιοµηχανία Γάλακτος (ΣΕΡΓΑΛ) 
 Βιοµηχανία Κονσερβοποιίας Τοµατοπολτού  και επεξεργασίας ρυζιού (ΑΡΓΩ) 
 Βιοµηχανία επεξεργασίας τοµάτας &  κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών ΣΕΡΚΟ 
 Μονάδα πλεκτών ΒΕΒΕ ΖΗΤΑ Α.Ε.  

 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Οι αδυναµίες που περιορίζουν την ανάπτυξη της  
    Κ.Μακεδονίας εντοπίζονται κυρίως στους ακόλουθους  παράγοντες: 

 Η µεγάλη εξάρτηση από έντονα επιδοτούµενες καλλιέργειες που οδηγεί σε σταδιακή 
µείωση των εκτάσεων τους. 
 Η συγκέντρωση της µεταποίησης ως προς τα προϊόντα και το χώρο. 
 Το εγγειοδιαρθρωτικό πρόβληµα. 
 Η µη αποτελεσµατική αξιοποίηση των υδατικών πόρων 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Η ενδοπεριφερειακή ανισότητα και η ύπαρξη ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε 
σχετική αναπτυξιακή καθυστέρηση. 
 Η µεγάλη εξάρτηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών από γεωργικές 
δραστηριότητες.  
 Οι αδυναµίες που συνοδεύονται µε το ανθρώπινο δυναµικό και τις οργανώσεις του. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Η γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά ευρωπαϊκά κέντρα και οι ανεπαρκείς και 
ανασφαλείς συνδέσεις µε τους νέους οικονοµικούς πόλους  
  Η καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα και την αξιοποίηση των 
πρώτων υλών 
 Η ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω αστικών και βιοµηχανικών λειτουργιών  

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Η γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης και  
    οι εγκατεστηµένες υποδοµές, που την καθιστούν  
    αστικό κέντρο µε µητροπολιτική λειτουργία 

 Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους       
    αναπτυξιακούς άξονες και τα διευρωπαϊκά δίκτυα  
    (διασταύρωση ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού, λιµάνι  και  
    αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης) 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Οι προοπτικές δυναµισµού των αστικών κέντρων µε αυξανόµενη συγκέντρωση 
σύγχρονων υπηρεσιών και επιχειρηµατικής υποδοµής 
 Η συγκέντρωση αξιοποιήσιµων ανθρώπινων πόρων και στοιχείων υποδοχής-υιοθέτησης 
καινοτοµίας 
 Οι ισχυρές αγροτικές εξειδικεύσεις κατά περιοχές: ζώνες οπωροκαλλιεργειών, 
βιοµηχανικών καλλιεργειών κλπ.   

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 µέσω: 

 Βελτίωσης της διαχείρισης των φυσικών ανανεώσιµων πόρων που συµβάλλει στην 
προστασία και αξιοποίηση τους (διαθέσιµους υδατικούς, εδαφικούς & δασικούς πόρους 
συµπεριλαµβανοµένων των βοσκοτόπων).  
 Βελτίωσης στη διαχείριση των παραπάνω πόρων θα συµβάλλει άµεσα στην πιο 
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση τους και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

µέσω: 

 Βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.  
Πρόκειται για στήριξη της προσαρµογής εκµεταλλεύσεων στις ανταγωνιστικές συνθήκες 
της αγοράς και στην υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών περιορισµένων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

µέσω: 

 Στήριξης της παραγωγής και εµπορίας ποιοτικών προϊόντων και έµµεσα βελτίωσης της 
λειτουργίας της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή. 
 Βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και των συνθηκών άσκησης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η άµεση προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 Βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και στις επιχειρήσεις 
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

µέσω: 

 Στήριξης της αγροτικής οικονοµίας και του αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση των 
υποδοµών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της γεωργίας, η ορθολογική διαχείριση και 
προστασία των φυσικών πόρων και η αξιοποίηση και ανάδειξη της αγροτικής κληρονοµιάς. 

 
∆εδοµένων των πλεονεκτηµάτων του νοµού Σερρών αλλά και των αδυναµιών του, υπάρχει η 

ανάγκη για: 

∆εδοµένων των πλεονεκτηµάτων του νοµού Σερρών αλλά και των αδυναµιών του, υπάρχει η 

ανάγκη για: 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
Ενέργεια 1η: Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας µέσω: 

 Eρευνών αγοράς, µελετών σύλληψης και σχεδιασµού των προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων που χορηγούνται για την προπαρασκευή 
αιτήσεων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης  ή για πιστοποιητικά ιδιοτυπίας 
σύµφωνα µε τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισµούς.    

 
Ενέργεια 1η: Εµπορία γεωργικών προϊόντων   ποιότητας µέσω: 

 Καθιέρωσης συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας, όπως οι σειρές ISO 9000 ή ISO 
14000, συστηµάτων που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 
ελέγχου (HACCP) ή συστηµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου  

 
    Ενέργεια 1η: Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας µέσω: 

 Χορηγία ενισχύσεων για την κάλυψη του κόστους των 
 επιβαρύνσεων που εισπράττουν οι αναγνωρισµένοι 
 οργανισµοί πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση 
 συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και παρόµοιων 
 συστηµάτων.  
 
Ενέργεια 2η: Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική  οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 
 
Ενέργεια 2η: Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική  οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 

 Υπηρεσίες (µικρής κλίµακας) αναβάθµισης υγειονοµικής περίθαλψης 
 Εκπόνησης των σχετικών µελετών σχεδιασµού µε ολοκληρωµένη  προσέγγιση  
 Ανακαίνιση παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος  
 Προστασία και διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονοµιάς 
(π.χ. νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, γεφύρια κ.λ.π.) 

 ∆ιατήρηση παραδοσιακών αγροτικών εργασιών και συνηθειών 
 
Ενέργεια 2η: Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική  οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 

 Έργων υποδοµής γα την κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόµων που συνδέουν 
οικισµούς µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επαρχιακά δίκτυα. (βελτίωση των συνθηκών 
οδικής επικοινωνίας µεταξύ των κοινοτήτων και µε τα κέντρα της ευρύτερης περιοχής ) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

• Αναβάθµιση εικόνας νοµού Σερρών (επικοινωνιακή στρατηγική / ανάπτυξη επικοινωνιακής 
εκστρατείας 

• ∆ηµιουργία ετήσιου Σερραϊκού Θεσµού –           «Σέρρες times». 
• ∆ηµιουργία ετήσιου Σερραϊκού θεσµού –          «Σέρρες Expo». 
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ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ … 

ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! 

 
ΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ… 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΝ! 

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ  

SILICON VALLEY 

• Ανάπτυξη : 
- Τεχνολογίας 
- Λογισµικού 
- Internet 
- Βλέπε… 
 ΙΝ∆ΙΑ, ή ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ; 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 

• Με: 
- Πολυµετοχικό τοπικό σχήµα 
- Venture Capital 
- Προσέλκυση Ελλαδικών ή διεθνών    επενδύσεων 

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ; 

ΣΕΡΡΕΣ 
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ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ! 
 
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  

-Προγράµµατα 
-Ευκαιρίες και βελτιστοποίηση Αναπτυξιακού Σχεδιασµού για την αξιοποίηση τους 

∆ρ. Πάρις Κοκορότσικος Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Αναπτυξιακός Σχεδιασµός για Τοπικές Αρχές  
• Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 
• Παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής, η Φιλανδική πόλη (Oulu) και η πόλη (Bijeljina) 

στη Βοσνία, παρόµοιων µεγεθών µε τις Σέρρες. 
Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί και Προγράµµατα 

• Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των         Βαλκανίων 
(Ε.Σ.Ο.Α.Β.) 

• International Finance Corporation (I.F.C.) 
• European Bank for Reconstruction and Development (E.B.R.D.) 
• Special Accession Program for the Agricultural and Rural Development 

(S.A.P.A.R.D.) 
• Interregional Program III (INTERREG III) 
• Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (I.S.P.A.)  

 

Ε.Σ.Ο.Α.Β. 

Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 

Το Ε.Σ.Ο.Α.Β. έχει καταρτιστεί για την οικονοµική, κοινωνική και θεσµική ανασυγκρότηση των 

Βαλκανικών χωρών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας (Development Assistance Committee) του Ο.Ο.Σ.Α και του συµβατικού 

καθεστώτος της Ε.Ε. µε τα κράτη της περιοχής. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β. έχει πενταετή διάρκεια (2002-

2006). 

Τα επωφελούµενα κράτη και το ύψος της χρηµατοδότησης είναι: 

                Ιδιωτικός Τοµέας  (20%) 

·        ΑΛΒΑΝΙΑ     €    80.910.000 €  16.182.000 

·        ΒΟΣΝΙΑ    €    19.530.000 €    3.906.000 

·        ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  €    54.290.000 €  10.858.000 

·        ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ  €  250.000.000 €  50.000.000 

·        Π.Γ.∆.Μ.  €    74.840.000 €  14.968.000 

·        ΡΟΥΜΑΝΙΑ  €    70.430.000 €  14.086.000 

·        ΣΥΝΟΛΟ                   €  550.000.000 € 108.000.000 

Ε.Σ.Ο.Α.Β. 
Το σύνολο της χρηµατοδότησης για το σύνολο των χωρών κατανέµεται ως εξής: 

• 79% για έργα που προτείνονται από το επωφελούµενο κράτος (δηµόσιος 
τοµέας). Τα έργα αυτά θα τύχουν χρηµατοδότησης ως 80% του κόστους 
υλοποίησης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως  100% του συνολικού κόστους 

• 20% για έργα του ιδιωτικού τοµέα για την δηµιουργία παραγωγικών 
επενδύσεων. Τα έργα αυτά θα χρηµατοδοτηθούν έως 30% του συνολικού 
κόστους υλοποίησης. Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να καταβάλλει το 40% 
του ύψους της επένδυσης µε ίδια κεφάλαια ενώ το υπόλοιπο 30% του 
κόστους µπορεί να προέρχεται από τραπεζικό δανεισµό ή από ιδία συµµετοχή 
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1% θα διατεθεί στις Πρεσβείες του Ελληνικού κράτους για την υλοποίηση έργων κοινωνικού 
χαρακτήρα που δεν υπερβαίνουν τα€50.000 

Ε.Σ.Ο.Α.Β. 
 
Για τα έργα του ιδιωτικού τοµέα τα όρια χρηµατοδότησης έχουν ως εξής: 
  
• Από € 800.000 έως € 5.000.000 για επενδύσεις του παραγωγικού τοµέα µόνο 

για την ίδρυση νέων παραγωγικών µονάδων. 
 
• Από € 300.000 έως € 1.500.000 για γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού 

τύπου, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου 
και για υδατοκαλλιέργειες σύγχρονης τεχνολογίας.  

I.F.C.  International Finance Corporation  
Το I.F.C. είναι µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας και προωθεί τις επενδύσεις στον 
ιδιωτικό τοµέα. Επενδύει αποκλειστικά σε κερδοσκοπικού τύπου έργων 
καλύπτοντας τρεις βασικούς τοµείς: 
• Οικονοµικά Προϊόντα 
• Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
• Επιστράτευση Οικονοµικών Πόρων 
Τα κριτήρια επιλογής των έργων που χρηµατοδοτούνται από το I.F.C. είναι: 
• Το έργο πρέπει να λαβαίνει χώρο σε αναπτυσσόµενα κράτη        
• Το έργο πρέπει να υπάγεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα 
• Το έργο πρέπει να είναι τεχνικά πλήρες και βάσιµο 
• Το έργο πρέπει να έχει καλές προοπτικές κερδοφορίας 
• Το έργο πρέπει να είναι προς όφελος της τοπικής οικονοµίας 
• Το έργο πρέπει να είναι συµβατό µε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

κανόνες  
E.B.R.D. 
European Bank for Reconstruction and Development   
Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1991 και σκοπός της είναι η ενδυνάµωση κατά κύριο λόγο 
του ιδιωτικού τοµέα σε 27 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής 
Ασίας.  
Είναι ο µεγαλύτερος επενδυτικός οργανισµός στην περιοχή και τα έργα που 
χρηµατοδοτεί αποσκοπούν: 

• Βοήθεια των χωρών για το άνοιγµα των αγορών τους 
• Ανάληψη επενδυτικών κινδύνων για τον ιδιωτικό τοµέα 
• Μεταφορά τραπεζικών δραστηριοτήτων στα πρότυπα των 

ανεπτυγµένων χωρών 
• Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας των 

αναπτυσσοµένων χωρών  
• Ενδυνάµωση χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και νοµικών πλαισίων 
• Υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) 
• Συµµετοχή σε διαδικασίες Στρατηγικών Ιδιωτικοποιήσεων 

S.A.P.A.R.D. 
Special Accession Program for the Agricultural and Rural Development  
Βουλγαρία-Ρουµανία 
 
Συνολική Επιλέξιµη Αξία Έργου 
Με σκοπό να χρηµατοδοτηθεί, ένα έργο που υποβάλλεται για το Μέτρο 1.1, θα 
πρέπει να πλαισιώνεται από τα ακόλουθα όρια: 
• Η ελάχιστη επιλέξιµη δαπάνη του project: €      30.000   
• Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη του project: € 2.000.000  
Μία επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% ή το 30 % από τη συνολική 
επιλέξιµη αξία του έργου. 
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S.A.P.A.R.D. 
Η συνολική επιλέξιµη αξία αποτελείται: 
Για τις περιοχές παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, κρέατος 
και προϊόντων κρέατος, λαχανικών και φρούτων, παρασκευής κρασιού, ψαριών 
και πατατών: 
·        Ελάχιστο 50% ιδιωτική συµµετοχή 
·        Μέγιστο 50% συµµετοχή S.A.P.A.R.D. από την οποία: 
  75% Κοινοτική συµµετοχή και 
  25% Εθνική συγχρηµατοδότηση 
Για τις περιοχές δηµητριακών, ελαιωδών σπόρων (ελαιουργικών) και ζάχαρης: 
·        Ελάχιστο 70% ιδιωτική συµµετοχή 
·        Μέγιστο 30% συµµετοχή S.A.P.A.R.D. από την οποία: 
  75% Κοινοτική συµµετοχή και 
  25% Εθνική συγχρηµατοδότηση  
S.A.P.A.R.D. 
Τοµείς ή τύποι επενδύσεων 
 
·         Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκοµικά προϊόντα 
·         Κρέας και προϊόντα κρέατος 
·         Λαχανικά, φρούτα και πατάτες 
·         Κρασί 
·         Ψάρια 
·         ∆ηµητριακά 
·         Σπόροι Ελαίων 
·         Ζάχαρη 
INTERREG III  
Ελλάδα – Βουλγαρία/π.Γ.∆.Μ./Αλβανία/Κύπρος 
Το πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών δραστηριοτήτων 
διασυνοριακού χαρακτήρα, για τον εκσυγχρονισµό ή την ανάπτυξη παραγωγικών 
µονάδων τόσο στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας, όσο και στη Βουλγαρία, µε βάση τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η 
τοπική παραγωγική δοµή και µε στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξή της.  
Και αποσκοπεί : 

• Στην ανάδειξη διασυνοριακών επιχειρηµατικών συνεργασιών που ενισχύουν τη 
δηµιουργία δικτύων οικονοµικών σχέσεων που θα επιφέρουν ουσιαστικά 
αποτελέσµατα στον οικονοµικό ιστό της περιοχής. 

• Στη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας στον τουριστικό τοµέα µε την ανάπτυξη ειδικών 
µορφών τουρισµού, προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής. 

• Στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονοµικής δυναµικής της 
διασυνοριακής περιοχής µε την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δοµών. 

• Στην ενίσχυση ιδιωτικών φορέων ώστε να αναπτύξουν σε ιδιωτική βάση συµφωνίες 
επιχειρηµατικής συνεργασίας 

 
INTERREG III 
1. Επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού 
Η κατηγορία αυτή θα περιλάβει την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του 
τουρισµού. 
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων  αποτελούν: 

• ∆ράσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων µε σκοπό την ανάπτυξη 
διασυνοριακών εναλλακτικών µορφών τουρισµού και την αξιοποίηση των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Προτεραιότητα θα δοθεί στα έργα ολοκληρωµένης 
µορφής µε συνέχεια και πέραν των συνόρων. 

• Ενέργειες για την προβολή και προώθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των 
τουριστικών πόρων της περιοχής και από τις δύο πλευρές των συνόρων.  

• Επενδύσεις για την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών αναγκαίων για την υλοποίηση  
δικτύων συνεργασίας ανάµεσα στους εµπλεκόµενους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς 
και των δύο πλευρών. 

• Εφαρµογή και ανάπτυξη κοινών συστηµάτων πληροφόρησης, κρατήσεων κλπ. για 
συνεργασία σε θέµατα τουρισµού και αναψυχής 

• Στήριξη µεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. πρακτική 
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εµπειρία από υφιστάµενες τοπικές / περιφερειακές υπηρεσίες τουρισµού) 
 
INTERREG III 
2. Επενδύσεις στους τοµείς µεταποίησης και υπηρεσιών 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η υλοποίηση επενδύσεων στους λοιπούς, πλην 
του τουρισµού, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (βιοµηχανία, υπηρεσίες), µε 
έµφαση σε αυτές οι οποίες βελτιώνουν την επιχειρηµατική συνεργασία προς 
όφελος και των δύο χωρών.  
Ενδεικτικά πεδία δράσεων στην κατηγορία αυτή  είναι τα ακόλουθα  

• Συνεργασία επιχειρήσεων των δύο χωρών µε στόχο την κοινή εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την καθετοποίηση των διαδικασιών 
παραγωγής, οργάνωσης και εµπορευµατοποίησης.  

• Υποβοήθηση στην πιστοποίηση προδιαγραφών και διασφάλιση ποιότητας των 
παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών 

• Επενδύσεις στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρµογή της σε θέµατα παραγωγής, οργάνωσης και 

διάθεσης προϊόντων. 
• Ενέργειες για την κοινή προβολή και προώθηση προϊόντων, µε έµφαση στη ψηφιακή 

τεχνολογία, σε ήδη υπάρχουσες ή νέες αγορές . 
 
INTERREG III 
Ενδεικτικές Χρηµατοδοτήσεις  
 
    Βουλγαρία      Π.Γ.∆.Μ      Αλβανία        Κύπρος 
Συνολικό Κόστος  €21.500.000    €6.800.000    €13.896.000  €12.000.000  
 
∆ηµόσια ∆απάνη  €11.500.000    €3.400.000    €7.896.000    €  6.000.000  
Κοινοτική Συµ/χή  €  8.625.000    €2.550.000    €5.922.000    €  4.500.000  
  
Εθνική Συµ/χή  €  2.875.000    €   850.000    €1.974.000    €  1.500.000   
Ιδιωτική Συµ/χή  €10.000.000    €3.400.000    €6.000.000    €  6.000.000  
   

  Στόχοι του αναπτυξιακού  & 
επιχειρησιακού σχεδιασµού του ΝΟΜΟΥ. 

2 Ανάγκες & προοπτικές του ΝΟΜΟΥ. 
3 Τοµείς ενδιαφέροντος του ΝΟΜΟΥ. 
4 Ώριµα Προγράµµατα /Έργα προς 
υλοποίηση. 

 Γ' ΚΠΣ 2000-2008 _Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
Εθνικού Σκέλους π.χ Κοινωνία της Πληροφορίας, 
Επιχειρησιακό Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεταφορών, κλπ. 
2 ΠΕΠ  Κ. Μακεδονίας . 
3 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες  INTERREG, Equal ,κ.λ.π. 
4 Κοινοτικές πολιτικές για: Καινοτοµία,    Ε&ΤΑ, 

Ανθρώπινους Πόρους, Περιβάλλον. 
1ο επίπεδο σχεδίου δράσης 

* ∆ιάγνωση Αναγκών έργων προς υλοποίηση. 
**  ΠΠοοιιαα  µµέέττρραα  κκααιι  πποοιιεεςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  Eνέργειες /Πράξεις /∆ράσεις ενδιαφέρουν το ΝΟΜΟ? 
(έργα προς προκήρυξη, µέτρα στα οποία πρέπει να υπάρχει "στενή" παρακολούθηση, 
ανταγωνιστικές προκηρύξεις ερευνητικών, κλπ) 
-Υπουργεία 
-Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας  
-Γεν. ∆ιευθύνσεις της ΕΕ. 
 
* Ποιά χρονική περίοδο και µε ποιές ενέργειες θα προωθηθούν τα ανωτέρω. 
* Ποια αναγκαία προετοιµασία (έρευνα, lobbying, συνεργασίες για κάθε ενέργεια ως 
ανωτέρω). 
* Σχεδιασµός αντιµετώπισης ανά φορέα / πρόγραµµα –> action plan. 
 

2ο επίπεδο σχεδίου δράσης 
Συνεχής επικαιροποίηση - εφαρµογή 

 
 

Επικαιροποίηση 
•Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά µε 
τα µέτρα στόχους, οµάδες διοίκησης 
προγραµµάτων, 

  
Εφαρµογή 

•Προετοιµασία συµµετοχής σε 
συγκεκριµένους  
επερχόµενους διαγωνισµούς: 
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χρονοπρογραµµατισµό δράσεων-έργων, 
lobbying. 
•Παρακολούθηση πιθανών 
ανταγωνιστικών προτάσεων. 
•Υποστήριξη δηµοσιοποίηση-προώθηση 
των  
Αναγκών και Προοπτικών του ΝΟΜΟΥ 
προς   
συγκεκριµένους φορείς υλοποίησης και   
διαχείρισης 
 

-πιθανότητες 
-συµµαχίες 
-ισορροπίες 
-τεχνική προετοιµασία. 
 
•Προετοιµασία έργων προς διεκδίκηση 
από φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, 
Οργανισµούς κλπ) για ένταξη σε 
προγράµµατα που προκηρύσσονται 
ανοιχτά. Υποστήριξη του κύκλου  ιδέα - 
πρόταση - υιοθέτηση -τεχνική πρόταση - 
τεχνικό δελτίο - ένταξη - (προκήρυξη). 
•∆ιεθνείς συνεργασίες για προγράµµατα 
διακρατικά ή προκηρυσσόµενα από 
Βρυξέλλες 
 

 
 

 

 
Η πόλη Oulu στην Φιλανδία 
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 Μια πόλη 100.000 κατοίκων σε αποµακρυσµένη περιφέρεια 

 

Τέως κέντρο παραδοσιακής βιοµηχανίας ξύλου 

 
Σήµερα κέντρο Τεχνολογίας µε µακροχρόνιο σύµφωνο προγραµµατισµού µεταξύ των 
πολιτικών-κοινωνικών-οικονοµικών εταίρων της πόλης 
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Το παράδειγµα της συνοριακής Σερβοβοσνιακής πόλης Bijeljina (~100.000 κατοίκων) 
 

 
Σύνδεση πόλης µε επιχειρήσεις 

 
 
 

Υπό σχεδιασµό Πανεπιστήµιο Bijeljina προς υποβολή στο ΕΣΟΑΒ 
 

 
 

Προβολή της πόλης ως κέντρου επωνύµων προϊόντων αγροτικού τοµέα (υψηλή 
ποιότητα, βιολογικά κτλ). 

 
Agro-Shopping Park Bijeljina 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Το Σάββατο 7 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ερωτήσεις –παρεµβάσεις 
 
 
ΠΑΡΕΜΒ.(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Θα πρέπει να γίνει ένας  καθαρά αναπτυξιακός  

νόµος που να αφορά την ενδοπεριφέρεια .Η 
πληροφόρηση των επιχειρηµατιών είναι 
προβληµατική όταν µεσολαβούν εθνικές δοµές. Οι 
δοµές που υπάρχουν στις Βρυξέλλες βοηθούν  
στην διάχυση και έγκυρη αξιοποίηση 
χρηµατοδοτικών εργαλείων , Θα πρέπει να γίνει 
θεσµοθέτηση τους και ενίσχυση τους είτε από την 
Κεντρική Ένωση είτε από την εκάστοτε πολιτεία 
γιατί έτσι µόνο µπορεί να γίνει άµεση , έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση.  

ΕΡΩΤ.(Θεόδωρος Αραµπατζής) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η χώρα µας 
για να καταστεί ελκυστική για τις ξένες 
επενδύσεις;Είστε ευχαριστηµένος από τις 
ενέργειες των Ελλήνων επιχειρηµατιών στους 
τοµείς εκσυγχρονισµού –νέων επενδύσεων και 
αύξησης απασχόλησης κ.Κασιµάτη;  

ΑΠΑΝ.(Κασιµάτης Γεώργιος) Θα πρέπει ο ξένος επενδυτής να υπολογίζει και το 
ρίσκο . Όταν το ρίσκο είναι 90% τότε δεν έρχεται 
να επενδύσει . Όταν το ρίσκο είναι 20-30% τότε 
έρχεται για να κάνει την επένδυση .Για να γίνει η 
επένδυση θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 

1. σταθερό φορολογικό σύστηµα  
2. ιδανικές εργασιακές σχέσεις  
3. σταθερό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

, ανταγωνιστικό σε σχέση µε τις 
άλλες χώρες .Πρέπει να βελτιωθεί το 
επενδυτικό κλίµα από όλους µας. 

Όσον αφορά το 2ο µέρος της ερώτησης σας θα 
πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις .Ορισµένοι 
επιχειρηµατίες πρέπει να µικρύνουν το κόστος 
τους. Αν τα παραγόµενα προϊόντα είναι 
ανταγωνιστικά των Ελληνικών συνόρων τότε είναι 
βέβαιο οτι οι θέσεις απασχόλησης θα έρθουν 
µόνες τους.  

ΕΡΩΤ.(Παρίσης Κων/νος) Θα ήθελα να ρωτήσω αν το ΕΛΚΕ (Ελληνικό 
Κέντρο Επένδυσης) προτίθεται να περιφερειο-
ποιήσει τις εργασίες του σε περιφέρειες όπως 
Νοµού Σερρών και σε προβληµατικές περιφέρειες 
έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη προσέλκυση ξένων 
επενδυτών.  

ΑΠΑΝ.(Κασιµάτης Γεώργιος) Η κατάσταση µε το ΕΛΚΕ δεν είναι πολύ καλή 
.Γίνονται προτροπές σε Έλληνες του εξωτερικού 
να φέρουν τα κεφάλαια τους και να επενδύσουν 
εδώ. 

ΠΑΡΕΜΒ.(Κασιµάτης Γεώργιος) Θα πρέπει να γίνει αποκεντρωµένη εργασία .Θα 
πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τις περιφέρειες 
.Αν δεν γίνει αυτό είµαστε αναγκασµένοι να 
επιβιώνουµε από τις ελάχιστες καλές συνθήκες 
που υπάρχουν στην χώρα µας όπως ο τουρισµός. 
Η ναυτιλία είναι αρκετά γηρασµένη Πρέπει να 
υπάρξει εξαγωγικός προσανατολισµός .Τα 
προϊόντα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά .Στις 
επενδύσεις θα πρέπει να έχουν προηγηθεί µελέτες 
για την βιωσιµότητα τους για 50 τουλάχιστον 
χρόνια .Τα κονδύλια που θα ελαχιστοποιηθούν 
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απο την Ευρώπη είναι γεγονός .Το πακέτο 
κάλυψης που θα µας δοθεί θα πάει χαµένο. 

ΕΡΩΤ(Κουλιάλης Αντώνιος) Σχετικά µε το σχέδιο για την ανασυγκρότηση των 
Βαλκανίων για τον Αναπτυξιακό νόµο που 
επεξεργάζεται το υπουργείο εσωτερικών .Σε ποια 
φάση βρίσκεται και µιλάω για τα 600δις που ένα 
κοµµάτι αφορά το 20% των επενδύσεων στα 
Βαλκάνια . 

ΑΠΑΝ(Κασιµάτης Γεώργιος) Τα 600δις έχουν κατανεµηθεί και έχουν υπογραφεί 
συµβάσεις µε όλες τις Βαλκανικές χώρες . Αρχικά 
προβλέφθηκαν µόνο έργα υποδοµής .Στο στάδιο 
αυτό προβλεπόταν consortium (συνεταιρισµός) 
επιχειρήσεων που θα αναλάµβαναν τα έργα µε την 
προϋπόθεση ότι το 51% του consortium , το 
µάνατζµεντ θα  το είχε Ελληνική επιχείρηση . 
Σήµερα έχουµε µια άλλη όψη ,τα χρήµατα αυτά 
αφορούν και τον µεταποιητικό τοµέα και τον τοµέα 
των υπηρεσιών . Οι προϋποθέσεις παραµένουν οι 
ίδιες ,δηλαδή το µάνατζµεντ θα το έχει  Ελληνική 
επιχείρηση. ∆εν υπάρχει όµως ανθηρό κλίµα για 
κάποιον ώστε να επενδύσει στο πρόγραµµα της 
ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Οι αρµόδιοι 
¨Μανδαρίνοι¨ των Υπουργείων κατόρθωσαν να 
υποβάλλουν στον αρµόδιο υφυπουργό το σχέδιο 
τροποποιηµένο αλλά πιο γραφειοκρατικό, έτσι 
ώστε να µην µπορεί µια επιχείρηση ή ένας 
συνεταιρισµός επιχειρήσεων να έχει κίνητρα για να 
πάει να δουλέψει στις χώρες αυτές.  

ΕΡΩΤ.(Θεµιστοκλέους)    κ. Κασιµάτη συµφωνώ µε όσα 

είπατε .Υπάρχει σύγχυση όσον αφορά το θέµα του 

κλεισίµατος και του ανοίγµατος των επιχειρήσεων . 

Υπάρχει ποσοστό µεγαλύτερο από το κλείσιµο; 

Αυτές οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι 

περισσότερες; Έχει γίνει συµφωνία για την εφαρµογή 

της τήρησης του ΓΛΓΣ που θα εφαρµόζεται από όλες 

τις χώρες .Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πήραν 

αναβολή για 2 ή 3 χρόνια από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση .Η γραφεία του δηµοσίου είναι αρνητικός 

παράγοντας . Τα ΚΕΤΑ και τα ΚΙΕ που 

δηµιουργήθηκαν µπορούν να βελτιώσουν αυτό το 

επιχειρηµατικό κλίµα;  

ΑΠΑΝΤ(Χρυσάφης Αλέξανδρος) Σύµφωνα µε το επιµελητήριο στα τελευταία 3 

χρόνια άνοιξαν 4000 επιχειρήσεις και 

έκλεισαν 3500 . Το βιοτεχνικό τµήµα έχει 

συρρικνωθεί κατα 20% και έχει αυξηθεί το 

επαγγελµατικό κλίµα µε 

αυτοαπασχολούµενους . Τα τελευταία 3 

χρόνια χάθηκαν 1000 θέσεις εργασίας απο 

το νοµό Σερρών .Περισσότερες είναι οι 

µικρές επιχειρήσεις και µεγαλύτερος ο 
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δείκτης ανεργίας .Τα ΚΕΤΑ και τα ΚΙΕ θα 

πρέπει να θεσµοθετηθούν . 

ΑΠΑΝΤ.(Κασιµάτης Γεώργιος) Το ίδιο ισχύει παντού . Το πλήγµα που έχει 

δεχθεί η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο 

Πέραµα έχει αφήσει 17000 ανέργους και το 

επιµελητήριο έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις 

χωρίς να σηµαίνει ότι αυξήθηκαν οι θέσεις 

εργασίας . Υπάρχει τοπική ανεργία 25% όχι 

µόνο στο νοµό αυτό  αλλά παντού . 

ΕΡΩΤ.(Μυτιληναίος Θάνος)  Το κράτος δαπανά το µεγαλύτερο 

µέρος του προυποογισµού στην διατήρηση 

του τεράστιου δηµοσίου τοµέα .∆ηλαδή στην 

επιχείρηση που λέγεται Ελλάδα το 

µεγαλύτερο µέρος των δαπανών πηγαίνει 

στη διοίκηση της , αποψιλώνοντας την 

παραγωγή από πόρους ανάπτυξης .Πώς 

πιστεύετε ότι µπορεί να βελτιωθεί αυτή η 

κατάσταση ώστε να τονωθεί η παραγωγική 

πλευρά της χώρας και να σταµατήσουν οι 

Έλληνες να προσβλέπουν στο δηµόσιο ως 

την καλύτερη θέση εργασίας ; 

ΑΠΑΝΤ.(Κασιµάτης Γεώργιος) Στο πανεπιστήµιο που διδάσκω έκανα 

µεγάλη προσπάθεια να µεταπείσω τα παιδιά 

για να δουν πιο επαγγελµατικά ή µια θέση 

πιο εξελίξιµη στον ιδιωτικό τοµέα .∆έχθηκα 

επίθεση απο τα παιδιά  ,όλοι θέλουν να 

έχουν µια σίγουρη και σταθερή θέση . 

Πρέπει να γίνει αγώνας απο όλους γιατί το 

µέλλον δεν είναι το δηµόσιο αλλα η ιδιωτική 

επιχείρηση . Το κλίµα δεν αλλάζει εύκολα . 

Το µάθηµα του σχολικού Επαγγελµατικού 

προσανατολισµού γιατί καταργήθηκε απο τα 

σχολεία; Οι επιχειρήσεις είναι παραγωγικές . 

ΕΡΩΤ.(Παρίσης Κων/νος) Οι συνθήκες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

είναι όντως αρνητικές .Ωστόσο , κρίνετε άστοχο να 

γίνει σε τελικό επίπεδο προσπάθεια για την 

προετοιµασία του νοµού και τη δηµιουργία των 

συνθηκών προσέλκυσης ξένων επενδύσεων , 

δεδοµένου οτι ο νοµός είναι αγροτικός και υπάρχουν 

τόσο συγκριτικά όσο και απόλυτα πλεονεκτήµατα για 
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επενδύσεις στο νοµό , αναφορικά µε τη βιολογική 

γεωργία , που έχει τεράστιες προοπτικές ;    

ΠΑΡΕΜΒ.(Πούλιος) Η ερώτηση αυτή έχει απαντηθεί.    

 
 
  

   
 

 
 


