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ΘΕΜΑ: Απόψεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επί του κειμένου θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο
της περιόδου 2014-2020
Σχετ.: Το υπ’αριθμ. 57347/ΕΥΣΣΑΑΠ 2925 έγγραφό σας

1. Γενικές Παρατηρήσεις επί του Κειμένου Θέσεων της Ε.Ε.
Στο κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 για την Ελλάδα αποτυπώνεται και αναλύεται εκτενώς
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Περιγράφεται η παρούσα κατάσταση στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας
και της καινοτομίας, της απασχόλησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των βασικών δικτύων μεταφορών.
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Τονίζονται επανειλημμένα στο κείμενο θέσεων τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η αδυναμία συντονισμού, το πολύπλοκο νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο, η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η διοικητική κουλτούρα που προσανατολίζεται περισσότερο στη θέσπιση κανόνων παρά στην αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρηματικότητα
και στην προσέλκυση επενδύσεων, δεν αποτελούν όμως την κύρια αιτία έλλειψης
επενδυτικού ενδιαφέροντος και χαμηλής ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.
Σε γενικές γραμμές, το κείμενο χαρακτηρίζεται επίκαιρο, καθώς λαμβάνει υπόψη τα μακροοικονομικά μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης και εστιάζει στο στόχο της οικονομικής ανάπτυξης μέσω
τόσο της δημιουργίας πόλων ανάπτυξης/πόλεων αριστείας όσο και της ενδογενούς ανάπτυξης, της πλήρους δηλαδή κινητοποίησης και χρησιμοποίησης των
υπαρχόντων πόρων της επικράτειας (φυσικών πόρων, ανθρώπινο δυναμικό
κ.ά.).
Επιπλέον, στο κείμενο διαφαίνεται η προσπάθεια εντοπισμού των αδυναμιών
στη διαχείριση και ορθολογική κατανομή των πόρων της παρούσας Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και τονίζεται ότι οι όποιες δυσλειτουργίες του παρελθόντος θα πρέπει να αποφευχθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Για
παράδειγμα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ορίζεται ρητά ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν θα χρηματοδοτήσει Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων,
παρά μόνο αν αυτοί αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, ούτε υποδομές σε τοπικό οδικό δίκτυο, παρά μόνο αν αυτό
αποτελεί αναγκαία υποδομή για πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές. Καθώς
κατά την παρούσα Προγραμματική Περίοδο διαπιστώθηκε διάσπαση των πόρων
σε πολλούς τομείς και σε πολλά έργα και η αποσπασματικότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγκέντρωση
πόρων σε τομείς προτεραιότητας, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα παραγόμενα
αποτελέσματα, και η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων που
χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και από τα λοιπά χρηματοδοτικά
εργαλεία.
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Σε επίπεδο διαχείρισης των προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Καταρχάς, επισημαίνεται ο ρόλος των Περιφερειών ως πολύτιμου και αναγκαίου συνεργάτη των δομών του κεντρικού κράτους σχετικά με
την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση των προγραμμάτων και θεωρείται επιβεβλημένη η συνεργασία με τις Περιφέρειες με
στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων, η οποία
θεωρείται κλειδί για την επιτυχή έκβαση της επόμενης Περιόδου. Μάλιστα,
προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαχείριση των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε συγκεκριμένους τομείς να γίνεται απευθείας από τις αιρετές Περιφέρειες, οι οποίες ως επίπεδο διακυβέρνησης
είναι εγγύτερα στους πολίτες.
2. Παρατηρήσεις επί των Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων και των Θεματικών Στόχων του Κειμένου Θέσεων σε σχέση με τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας
Διαπιστώνεται κατ’ αρχήν ισχυρή συνάφεια και συμπληρωματικότητα των
Προτεραιοτήτων Χρηματοδότησης και των σχετικών Θεματικών Στόχων του κειμένου θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο της
περιόδου 2014 – 2012 για την Ελλάδα με τις κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το συνημμένο Πίνακα Ι, σχεδόν το σύνολο των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων / Δράσεων της Π-ΑΜΘ καλύπτεται από τους 11 Θεματικούς Στόχους
(Θ.Σ.) και τις 5 Προτεραιότητες Χρηματοδότησης.
Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού ο οποίος αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σημαντικός μοχλός ενίσχυσης του τουρισμού. Οι σχετικές
με τον πολιτισμό δράσεις στο κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και στη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες εντάσσονται στον Θεματικό Στόχο 3 (Ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ). Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξα-
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σφαλισθεί χρηματοδότηση και για δράσεις που αφορούν δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών.
Επίσης, υπό το Θεματικό Στόχο 4 «Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους του τομείς», προτείνεται να γίνει αναφορά, εκτός της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής ενέργειας και βιομάζας και στη
γεωθερμία. Η εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γεωθερμίας
αποτελεί ήδη από την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο υψηλή προτεραιότητα
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Στόχος για την Π-ΑΜΘ αποτελεί η ισόρροπη ανάπτυξη των τριών τομέων της
οικονομίας, κύρια μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (Θ.Σ. 3). Ακολούθως, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του
περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων (Θ.Σ. 6) μέσω
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και η
προώθηση βιώσιμων μεταφορών (Θ.Σ. 7) με τη δημιουργία κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και διαμετακομιστικού κέντρου στην Π-ΑΜΘ, αξιοποιώντας τη
γεωστρατηγική της θέση. Η ύπαρξη υποδομών, όπως δύο διεθνείς αερολιμένες
(Καβάλας και Αλεξανδρούπολης), δύο εθνικής σημασίας λιμένες (Αλεξανδρούπολης και Καβάλας), η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι σε αυτή άξονες και σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τους τέσσερις από τους πέντε Νομούς της Περιφέρειας
(εκτός του Ν. Καβάλας), σε συνδυασμό με την ευκαιρία σύναψης εμπορικών συναλλαγών με τις όμορες και γειτονικές χώρες, θέτει ως πρωτεύοντα στόχο την
ανάδειξη της Περιφέρειας σε διαμετακομιστικό κέντρο και κέντρο συνδυασμένων
μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Π-ΑΜΘ συμπληρώνονται με την ενίσχυση
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (Θ.Σ. 1) και της προώθησης της παραγωγής και διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Θ.Σ. 4).
Η κάλυψη των αναγκών για την προώθηση της απασχόλησης, ειδικά των νέων
και των ευπαθών ομάδων (Θ.Σ. 8), η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας (Θ.Σ. 10) και η επένδυση στην εκπαίδευση και στη
δια βίου μάθηση (Θ.Σ. 9) προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας
στη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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Τέλος, οι προτεραιότητες / δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της πρόσβασης και στη χρήση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Θ.Σ. 2)
και στην ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης (Θ.Σ. 11)
αποτελούν κεντρικές πολιτικές τις οποίες η Π-ΑΜΘ θα στηρίξει και θα ενισχύσει
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Σε ότι αφορά στις αιρεσιμότητες, εκτιμούμε ότι η κάλυψή τους εμπίπτει στο
πεδίο αρμοδιοτήτων κεντρικών φορέων (Υπουργείων / Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών), προτείνουμε όμως σε κάθε περίπτωση στα εθνικά στρατηγικά
σχέδια να υπάρχει περιφερειακή εξειδίκευση με τη συμμετοχή εκπροσώπου των
Περιφερειών.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης

Αριστείδης Γιαννακίδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ Π-ΑΜΘ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Π-ΑΜΘ
Προσανατολισμός της παραγωγής σε νέα δυναμικά προϊόντα
Στήριξη και εκσυγχρονισμός των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων
Καθετοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
Διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή
Συγκρότηση συστάδων συνεργασιών μονάδων του δευτερογενούς τομέα με προοπτικές εξειδίκευσης, διαφοροποιούμενες κατά το δυνατόν, στις διάφορες περιοχές
συγκεντρώσεων
Στήριξη και εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Καθιέρωση νέων εμπορικών διαδρομών σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο
Προώθηση προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει έλλειμμα
Ταυτοποίηση και ανάδειξη της τοπικής αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής
παραγωγής
Ενίσχυση των μηχανισμών εμπορία και προβολής τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

1η

Βελτίωση - Αναβάθμιση περιοχών οργανωμένης εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων (ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ) / επιχειρήσεων

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Θ.Σ.)

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΜΜΕ, του γεωργικού τομέα
(για το ΕΓΤΑΑ) και της
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)

(Θ.Σ. 3)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις

1

Στήριξη της καινοτομίας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς (αγροτουρισμός, ιαματικός, συνεδριακός, πολιτιστικός, θρησκευτικός τουρισμός κ.α.)
Εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος αναδεικνύοντας νέους
πόλους έλξης οργανωμένους σε ολοκληρωμένα δίκτυα διαδρομών, δημιουργώντας
κατάλληλες υποδομές και προσφέροντας δυνατότητες για νέες δραστηριότητες και
πιστοποιημένες υπηρεσίες
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ πολιτισμού,
τουρισμού και επιχειρηματικότητας
Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού τομέα και διασύνδεσή του με τους άλλους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας
Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
Ολοκληρωμένη διαχείριση εσωτερικών και υπογείων υδάτων
Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού στη γεωργία μέσω επενδύσεων
σε ποιο αποτελεσματική άρδευση (αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά, κ.λπ.) και παροχής υπηρεσιών
Προστασία βιοποικιλότητας, ανάδειξη και οικολογική διαχείριση φυσικών πόρων
συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών NATURA 2000

2η
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Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση βιώσιμης χρήσης των πόρων

(Θ.Σ. 6)

Βιώσιμες υποδομές για την ανά- 3 & 4
πτυξη της απασχόλησης & Φιλική
προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτική οικονομία για την
ανάπτυξη και την απασχόληση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Π-ΑΜΘ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Θ.Σ.)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής ανάπτυξης (Αστικών περιοχών, ορεινών και μειονεκτικών, παράκτιων και νησιωτικών)
Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών (κτιριακό απόθεμα, περιοχές οργανωμένης
εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ
Αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας
Δημιουργία κόμβου διασυνδεδεμένων πολυτροπικών μεταφορών
Υλοποίηση ενεργειών για την εξέλιξη της Περιφέρειας ως διαμετακομιστικού κέντρου
Πρόσφορη σύνδεση σε μαζικά μέσα μεταφοράς των αστικών συγκεντρώσεων και
των συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων
Ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης κινητικότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό και
χωροθέτηση εγκαταστάσεων
Βελτίωση της προσβασιμότητας απομακρυσμένων περιοχών (με συλλογικά μέσα
μεταφοράς)
Εξισορρόπηση δικτύων μεταφορών με ανάπτυξη του σιδηροδρόμου

3η

Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση των
δυσχερειών σε κομβικά
δίκτυα υποδομών

(Θ.Σ. 7)

Βιώσιμες υποδομές για την ανάπτυξη της απασχόλησης

3

4η

Ενίσχυση της έρευνας και
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

(Θ.Σ. 1)

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις

1

5η

Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

(Θ.Σ. 4)

6η

Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων

(Θ.Σ. 8)

Κατασκευή λιμενικών τουριστικών υποδομών
Ολοκλήρωση κατασκευής των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού
Ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
Προώθηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή, σε προϊόντα και σε διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τους
Ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας και των παραγωγικών της φορέων με
ΑΕΙ και ΤΕΙ
Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμική, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα, κ.α.) συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών νοικοκυριών και αγροκτημάτων
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
σε δημόσια έργα υποδομής και στον τομέα της στέγασης και της γεωργίας
Προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη δομών και τοπικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη και την προώθηση της
απασχόλησης
Βιώσιμη ένταξη των νέων ανέργων και των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή
κατάρτιση στην αγορά εργασίας
Ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στην απασχόληση για όσους αναζητούν εργασία και των ενεργών ατόμων
Ενθάρρυνση, ενίσχυση και δικτύωση τοπικών πρωτοβουλιών για το συντονισμό
δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης

7η
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Προώθηση της κοινωνικής

(Θ.Σ. 10)

Βιώσιμες υποδομές για την ανάπτυξη της απασχόλησης & Φιλική
προς το περιβάλλον και ενεργει- 3 & 4
ακά αποδοτική οικονομία για την
ανάπτυξη και την απασχόληση

Αύξηση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της απασχόλησης, την ενεργητική ένταξη και πολιτικών
εκπαίδευσης / ανάπτυξης δεξιοτήτων

2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Π-ΑΜΘ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των μονάδων υγείας και υποδομών φροντίδας παιδιών και γερόντων
Υποστηρικτικές δράσεις για τη σύνδεση κοινωνικής αλληλεγγύης και απασχόλησης

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Θ.Σ.)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας

Προώθηση της ενεργού ένταξης και της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού
των μειονεκτούντων και εξαιρετικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
Πρόληψη παράνομης μετανάστευσης και διαχείριση επιπτώσεων
Ολοκλήρωση νέων νοσοκομειακών μονάδων
Αναβάθμιση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
Πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων - Αντιπλημμυρική προστασία,
προστασία από διάβρωση και προστασία δασών

8η

Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνου

(Θ.Σ. 5)

9η

Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη
δια βίου μάθηση

(Θ.Σ. 9)

10η

Ενίσχυση της πρόσβασης
και της χρήσης καθώς και
της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας

Προστασία και αποκατάσταση ακτών
Αξιοποίηση διακρατικών και διασυνοριακών συνεργασιών για αποτελεσματικότερη
πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
Προώθηση της συνεργασίας των υφιστάμενων φορέων και δομών εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Ενίσχυση της συμμετοχής ειδικών ομάδων πληθυσμού στα προγράμματα δια βίου
μάθησης
Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΜΘ σε νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την αύξηση της αγοράς εργασίας των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ενίσχυση των εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Επέκταση ευρυζωνικών δικτύων και ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ
Διασύνδεση και επικοινωνία της Περιφέρειας με τους Δήμους που βρίσκονται στη
χωρική της επικράτεια, με άλλες Περιφέρειες και με τους κεντρικούς φορείς της
δημόσιας διοίκησης
Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής
Διεθνοποίηση - δικτύωση, διεύρυνση της επικοινωνίας και ενίσχυση των συνεργασιών της Περιφέρειας
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(Θ.Σ. 2)

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις &
Διοικητική μεταρρύθμιση για μια
αποτελεσματική και υπεύθυνη
διοίκηση

1&5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Π-ΑΜΘ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Θ.Σ.)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αναβάθμιση της λειτουργίας του προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της Περιφέρειας
Καθιέρωση ενιαίων προτύπων λειτουργίας των υπηρεσιών
Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίων και ολοκληρωμένων εφαρμογών και ενσωμάτωση
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διοικητική πρακτική

11η

Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Αξιοποίηση διασυνοριακών και διακρατικών συνεργασιών για ανταλλαγή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών

-9/9-

Ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας
διοίκησης

(Θ.Σ. 11)

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις &
Διοικητική μεταρρύθμιση για μια
αποτελεσματική και υπεύθυνη
διοίκηση

1&5

