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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, πρέπει να 
υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση µε επιθετική πολιτική για αναστροφή αυτού του κλίµατος. 
Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται µε µία µόνο ενέργεια ή µία µεγάλη επένδυση. 
Ανάπτυξη είναι η καθηµερινή οικονοµικοκοινωνική δραστηριότητα που ξεκινάει από τη 
βάση της κοινωνικής πυραµίδας και ενισχύεται µε µεγάλες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 
Όµως στην ουσία  της αποτελείται από πολλές µικρές παρεµβάσεις και κινήσεις που ξεκινούν 
από τα θεµέλια και έτσι µόνο γίνεται αεροφόρος, ουσιαστική και µε επίδραση στο σύνολο της 
κοινωνίας. Μία υγιείς αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να στοχεύει στη µόχλευση της κοινωνίας, 
την χορήγηση κατάλληλων εργαλείων, την παροχή γνώσεων και την στήριξη µε ουσιώδη 
έργα µε άµεση ωφέλεια στην πράξη.  
 

Υφιστάµενη Κατάσταση 

Όπως είναι καταγεγραµµένο και δηµοσιεύτηκε από το ΑΠΕ, στα κράτη-µέλη της ΕΕ 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 κυµάνθηκε από 30% σε περιφέρεια της Βουλγαρίας ως 539% 
στο κέντρο του Λονδίνου. Σύµφωνα  µε  τα ίδια στοιχεία της Eurostat το χαµηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδηµα στις περιφέρειες της Ελλάδας, σε βάση το µέσο κοινοτικό όρο, 
καταγράφηκε το 2013, στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (50%), 
η οποία συµπεριλαµβάνεται στις 20 φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης! Πιο επίκαιρα 
στοιχεία δεν είναι αποτυπωµένα επίσηµα, άλλα είναι δεδοµένο ότι ακόµη και εάν υπάρχει 
κάποια θετική διαφοροποίηση, δεν είναι στο επίπεδο που θέλουµε. Αυτή η πεποίθηση 
επιβεβαιώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοίνωσε ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΑΜΘ το 
Μάιο του 2017 ανήλθε σε 22,60%. Η ΑΜΘ κατέχει το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό 
ανεργίας στην Ελλάδα αριθµώντας 46.959 ανέργους από τους οποίους επιδοτούνται µόλις οι 
5.049! 

 
Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες προς κινητοποίηση των τοπικών οικονοµικών 

δυνάµεων για να ξεκολλήσουµε από το τέλµα. Απαιτούνται µεταρρυθµίσεις, οι οποίες 
δυστυχώς δεν φαίνονται να σχεδιάζονται κεντρικά στο βαθµό και την ταχύτητα που 



χρειάζονται και θα πρέπει εµείς ως Περιφέρεια να προτείνουµε, να διεκδικήσουµε, να 
υλοποιήσουµε. Δεν µπορεί να περιµένει άλλο η περιοχή.  

 
Σε όλη την Ευρώπη οι συνοριακές Περιφέρειες είναι οι πλέον αναπτυγµένες, στα 

Βαλκάνια αυτό δεν συµβαίνει. Γνωστοί οι λόγοι. Ειδικότερα σε εµάς, το παρελθόν των 
κλειστών συνόρων, το παρελθόν της υπανάπτυξης που βιώσαµε για δεκαετίες µετά τον Β 
παγκόσµιο πόλεµο µας στοιχειώνει ακόµη. Αποτελεί βαρίδιο που δυσκολεύει την άνοδο µας. 
Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, σταυροδρόµι, στα λόγια, οικονοµικό και πολιτιστικό 
µε κυρίαρχη γεωπολιτική θέση, όµως στη πράξη περιοχή αποκλεισµένη για δεκαετίες. Χωρίς 
αµφιβολία ο ’’ψυχρός πόλεµος ’’ των σύγχρονων αυτοκρατοριών και πλήγωσε και στέρησε 
από την περιοχή, πόρους, επενδύσεις, ανθρώπους. Σήµερα αυτό έχει αλλάξει ριζικά µε πλήρη 
απελευθέρωση, προς το βορρά, τη Βουλγαρία, µία χώρα πλέον της ΕΕ. Οι ταχύτατες 
εξελίξεις, από το ένα άκρο στο άλλο, δεν δηµιούργησαν παράλληλα, µία µέριµνα, για 
περιοχές όπως η δική µας. Η ευθύνη ανήκει και στην πολιτική της χώρας και στην 
Ευρωπαϊκή, που δεν έλαβε υπόψη τις δηµοσιονοµικές διαφορές µεταξύ Ελλάδας Βουλγαρίας, 
δεν επέβαλε αναχώµατα σταδιακής προσαρµογής και ισορροπίας µεταξύ χωρών. Αυτό ήταν 
ειδικό τοπικό πρόβληµα το οποίο οι Ευρωπαίοι δεν µπορούσαν να αντιληφθούν και από τη 
µεριά µας δεν το θέσαµε, δεν το εξηγήσαµε επαρκώς ή το χειρότερο αδιαφορήσαµε να το 
µελετήσουµε στο χρόνο που έπρεπε. Πάλι λοιπόν η ΑΜΘ βρέθηκε σε µειονεκτική θέση.  
 

Ζητήµατα που άπτονται των ελεύθερων οικονοµικών συναλλαγών εντός της ΕΕ σε 
συνδυασµό µε τεράστια διαφορά φορολογίας, λειτουργικών κοστολογίων αλλά και πολύ 
ταχύτερων γραφειοκρατικών διεκπεραιώσεων στις όµορες χώρες, αποτελούν µειονεκτήµατα 
µας και ενισχύουν παράλληλα τα παρεµπόριο. Ακυρώνουν ξανά το µεγάλο πλεονέκτηµα µας, 
τη γεωστρατηγική θέση της ΑΜΘ µεταξύ Μεσογείου και Ευρώπης, µεταξύ Ανατολής και 
Δύσης. Συνεπώς η θέση µας διαχρονικά ήταν και είναι µειονέκτηµα ενώ θα έπρεπε να είναι 
το  συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, όπως µόνο στα λόγια λέγεται ευρέως.  
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε σχετική έκθεση σύµφωνα µε την οποία, οι 
Περιφέρειες που υστερούν διακρίνονται σε  : 
α)  «Περιφέρειες µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης», µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ έως 90% του 
µέσου όρου της ΕΕ αλλά µε µακροχρόνια έλλειψη ανάπτυξης. 
β) «Περιφέρειες χαµηλού εισοδήµατος», όπου το ΑΕΠ παραµένει χαµηλότερο από το 50% 
του µέσου όρου της ΕΕ. 
 

Προτείνονται από την έκθεση γενικά: 
α) «Περιφέρειες µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης», θα µπορούσαν να επωφεληθούν από 
την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας και από τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως η 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος προκειµένου να προσελκύσουν περισσότερες 
επενδύσεις. Προτεραιότητες θα πρέπει να αποτελούν η αύξηση της ευελιξίας του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε περιορισµό της γραφειοκρατίας, καθώς και του χρόνου 
και του κόστους που απαιτείται για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και τη λειτουργία των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας των δηµόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισµός των 
δηµοσίων συµβάσεων µέσω της ψηφιοποίησης. 
 
β) «Περιφέρειες χαµηλού εισοδήµατος», όσον αφορά τις οικονοµίες των περιφερειών 
χαµηλού εισοδήµατος, η έκθεση υπογραµµίζει πως µπορούν να ενισχυθούν µέσω ενός 
αποτελεσµατικού µείγµατος επενδύσεων στην καινοτοµία, στο ανθρώπινο δυναµικό και στη 
συνδεσιµότητα. Όπως σηµειώνεται, θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για επενδύσεις στο 



ανθρώπινο κεφάλαιο και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, µέσω 
επαγγελµατικής κατάρτισης και διά βίου µάθησης, τα οποία µπορούν αµφότερα να 
υποστηριχθούν από κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Τέλος, επισηµαίνεται πως πολλές 
περιφέρειες χαµηλού εισοδήµατος παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις στην υποδοµή και 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις υποδοµές σε καίριας 
σηµασίας δίκτυα µεταφορών.  
 

Είναι φανερό δυστυχώς, ότι η ΠΑΜΘ έχει συµµετοχή και στις δύο οµάδες και αυτό 
καθιστά την περίπτωση της ακόµη πιο δύσκολη. Σε µία εισήγηση όπως η παρούσα, είναι 
δεδοµένο ότι δεν είναι δυνατή µια πιο αναλυτική περιγραφή του προβλήµατος, εντούτοις 
σκοπός της είναι να τεθούν οι βάσεις συνεννόησης, εντός της Περιφέρειας µας, για µία 
διαµόρφωση επιθετικής πολιτικής και καθορισµός των αξόνων αυτής για ανάταξη του 
προβλήµατος.  

 

Μόχλευση Δράσεων για Ανάταξη των Αρνητικών Δεδοµένων 

«Για κάθε εµπόδιο στην ανάπτυξη υπάρχει µια απάντηση που περιλαµβάνει µέσα της 
πολιτικής συνοχής», δήλωσε σχετικά η επίτροπος αρµόδια για θέµατα Περιφερειακής 
Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, προσθέτοντας ότι «προσαρµοσµένες στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τις προϋποθέσεις για επιτυχείς επενδύσεις, µπορούν να καταστή-
σουν τις εν λόγω περιοχές ελκυστικές για τους κατοίκους, τους εργαζοµένους και τις επιχειρή-
σεις». 

 
Συνεπώς στο πρόβληµα υπάρχει δυνατότητα λύσης αρκεί να δουλέψουµε 

συγκροτηµένα, µε πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τη διοίκηση όλων των βαθµιδών, την 
κοινωνία και τους επιχειρηµατικούς φορείς, διεκδικώντας τους πόρους από τα προγράµµατα 
πολιτικής συνοχής. Με σαφή στόχευση, σχέδιο υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα επίτευξης 
στόχων και το κυριότερο τηρώντας συστηµατικά όλα τα παραπάνω χωρίς παρεκκλίσεις.  
 

Η ΠΑΜΘ είναι περιοχή που βασίζεται στην αγροτική οικονοµία, έχει δυναµικές 
βιοµηχανικές µονάδες, τουριστική ανάπτυξη µε περαιτέρω δυνατότητες και ελπιδοφόρο 
επιστηµονικό δυναµικό για παροχή καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών και ποιοτικών 
υπηρεσιών. Εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων που µπορούν να υποστηρίξουν 
έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση δεξιοτήτων. Παράλληλα η ενέργεια και η θαλάσσια 
οικονοµία ( BLUE ECONOMY) µε έµφαση στην αλιεία αλλά και στην σύγχρονη ναυτιλία 
αποτελούν τοµείς επένδυσης για το µέλλον. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού µας είναι 
ακόµη ένα τεράστιο πλεονέκτηµα της περιοχής µας. Οι υποδοµές χρήζουν βελτίωσης, 
σιδηροδροµική σύνδεση, λιµάνια, µαρίνες, οδικοί άξονες συνοριακοί σταθµοί µε όµορες 
χώρες. 

 
Η βελτίωση των δεδοµένων πρέπει να ξεκινήσει από την στήριξη των υφιστάµενων 

δοµών και δράσεων στον οικονοµικό τοµέα και να επεκταθούν στην βελτίωση των 
παραµέτρων που θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις από εγχώριους και αλλοδαπούς 
επενδυτές.  
 

Πρέπει να ληφθούν µεταξύ άλλων: 
1) Μέτρα στήριξης ανάπτυξης αγροκτηνοτροφικού κλάδου. Μεταποίησης. Σύνδεσης µε την 
κατανάλωση. Σύνδεσης µε την εµπειρία του τόπου και του επισκέπτη, µε τον τουρισµό.  
 
2) Μέτρα στήριξης υφιστάµενης βιοµηχανικής παραγωγής. 



 
3) Ανάπτυξη υποδοµών, δηµοσίων επενδύσεων, πρωτίστως των µεταφορικών που µας 
συνδέουν µε εξωτερικό. (Οδικοί άξονες, Λιµάνια, Τελωνεία, Μεθοριακοί σταθµοί, 
αεροδρόµια). 
 
4) Να θεσµοθετηθεί όργανο αναπτυξιακής διαχείρισης και σχεδιασµού µε συµµετοχή 
παραγωγικών φορέων, 3βάθµιας εκπαίδευσης, Συµβούλων, Υπουργικών εκπροσώπων και σε 
άµεση συνεργασία µε ταµείο αποκρατικοποιήσεων και ΤΑΙΠΕΔ, ώστε οι αποφάσεις να έχουν 
διαχρονική εφαρµογή.  
 
5) Εκµετάλλευση Ευρωπαϊκών και Εγχώριων πόρων σε συνδυασµό µε επένδυση ιδίων 
κεφαλαίων της Περιφέρειας. Χρήση πόρων από το ταµείο συνοχής. 
 
6) Σχεδιασµός επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων (καταγραφή δυνατοτήτων, 
παρουσίαση – προώθηση αυτών σε Ελλάδα και Εξωτερικό.)  
 
7) Χρήση µελετών και στοιχείων µε σαφείς προτάσεις, προϋπολογισµό και χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης αυτών. Όχι άλλες εκθέσεις ιδεών για τα συρτάρια µας.  
 
8) Διεκδίκηση από την κυβέρνηση να χωροθετηθούν και να κατευθυνθούν προς την περιοχή 
µας µεγάλες επενδύσεις όπως στη βιοµηχανία, τον αγροκτηνοτροφικό τοµέα, τον τουρισµό µε 
την ευρύτερη έννοια. 
 

Πρέπει να υπάρξουν δράσεις µόχλευσης της κοινωνίας και στους τρεις τοµείς αυτής, 
στήριξης υφισταµένων επιχειρήσεων - τοπικών παραγωγών και ανάπτυξης επενδύσεων από 
ντόπιους και ξένους. 

 
Πρέπει να υπάρξει ισχυρή πίεση προς την κυβέρνηση για ανάληψη των ευθυνών της, 

συνδροµή ουσιαστική και άµεση υλοποίηση δηµόσιων επενδύσεων. 
 

Να γίνει σχεδιασµός χρήσης των κονδυλίων µας προς συγκεκριµένη κατεύθυνση µε 
βάση ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης. 
 

Κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων της δηµόσιας διοίκησης προς την κατεύθυνση 
αυτή ώστε να κινηθούν άµεσα µαζί µε την πολιτική ηγεσία και να βοηθήσουν ουσιαστικά, 
την προσπάθεια µε παράλληλη στοχευµένη επένδυση των πόρων µας.  
 
 

Πρόταση Στήριξης Υφιστάµενης Επιχειρηµατικότητας 
 

Η ραχοκοκαλιά της οικονοµικής ζωής είναι οι υφιστάµενες δραστηριότητες, αυτές 
που έδωσαν και δίνουν πνοή στην ΑΜΘ, που άντεξαν εν µέσω κρίσης και αυτό πρέπει να το 
εκτιµήσουµε. Πρέπει να είναι η βάση, το θεµέλιο στο οποίο θα πατήσουµε για να 
προχωρήσουµε ανοδικά. Η στήριξη των υφιστάµενων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά 
σηµαντική. Πρέπει να γίνει βάση σχεδίου, στόχων και προτεινόµενων δράσεων σε 
συνεργασία µε τους θεσµικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις: 

 
1)Δηµιουργία Φορέα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης µε ισχυρή εµπλοκή ιδιωτικού 

τοµέα και χρήση προϋπολογισµού. Θα λειτουργήσει ως φορέας Διαχείρισης τοπικής 
ταυτότητας και δράσεων προώθησης κοινής προϊόντων τουριστικών πόρων (Σύνδεση 



αγροδιατροφής, εθνικών πάρκων, τουριστικής ταυτότητας κα). Λειτουργώντας µε 
ενδοπεριφερειακή διασύνδεση αποκτούµε µέγεθος και βάθος. Παραδείγµατα υπάρχουν, 
πρέπει να επεκταθούν. 

 
2)Καταγραφή δυναµικού: Βιοτεχνία, Βιοµηχανία, Γεωργία – Κτηνοτροφία, Τοπικά 

προϊόντα. Εύρεση ποσοτήτων, δυνατοτήτων ανάπτυξης και δικτύωσης µεταξύ επιχειρήσεων.  
 
3)Στόχοι δυνατότητες στήριξης µέσω νοµοθετικών πρωτοβουλιών. 
 
4)Στόχοι προωθητικές ενέργειες  branding παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
5)Ανάδειξη πλεονεκτηµάτων.  
 
6)Καµπάνια προώθησης µε συγκεντρωµένο το δυναµικό, οργανωµένο χαρακτήρα και 

κοινή πρόταση. Διασύνδεση αγροτικού τοµέα, µεταποίησης, τουριστικής κατανάλωσης. 
Κοινή προώθηση ταυτότητας προορισµού.  

 
7)Διεκδίκηση κονδυλίων στήριξης (πχ αποπληρωµή του 12-4% και διεκδίκηση 

συνέχισης του µέτρου) µε εφαρµογή σε όλη την ΑΜΘ, φορολογικών και ασφαλιστικών 
ελαφρύνσεων, στήριξη απασχόλησης και επιµόρφωση κλπ. µέσω του ταµείου συνοχής.  

 
8) Θέσπιση µηδενικού ΦΠΑ στις επενδύσεις που θα γίνουν στην ΑΜΘ. Η επιστροφή 

ΦΠΑ ισχύει, συνεπώς η πρόταση δεν µεταβάλει το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο αλλά 
απελευθερώνει ιδιωτικούς πόρους σε άλλες κατευθύνσεις και αποτρέπει την αγορά αγαθών 
από κοινοτικές χώρες όπου τα υλικά εισάγονται µε µηδενικό ΦΠΑ, πρόσθετα βελτιώνει την 
οικονοµική δυνατότητα επενδυτών διότι δεν απαιτείται να δεσµεύουν κονδύλια (είτε µετρητά 
είτε ως εγγυήσεις δανεισµού) για ΦΠΑ µέχρι αυτό να επιστραφεί. 

 
9)Εφαρµογή RIS3, σύγχρονης εξειδίκευσης σε όλους τους τοµείς πχ δηµιουργία 

τεχνιτών υφάλων για καταδυτικό αλλά και αντιδιαβρωτική δράση ακτών. 
 
10) Εµπλοκή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην παραγωγική διαδικασία 

µε επένδυση οικονοµική στην εφαρµογή στον ιδιωτικό τοµέα που θα επιστρέφεται από τα 
κέρδη.  

 
11) Δηµόσιες επενδύσεις δηµιουργία βελτίωση υποδοµών (Μαρίνες, συνοριακοί 

σταθµοί, κάθετοι άξονες κα) 
 
12) ΤΑΙΠΕΔ, αποκέντρωση, ορθή προώθηση ανεκµετάλλευτων αποθεµάτων γης 

υποδοµών. Κατεύθυνση ξένων επενδυτών σε διαθέσιµα κατά προτεραιότητα στην ΑΜΘ. 
 
13) Ίδρυση ΓΓ Περιφερειακής Ανάπτυξης µε έδρα σε πόλη της ΑΜΘ, που θα 

υπάγεται στο Υπουργείο ΜΑΘΡΑ και θα είναι σε άµεση σύνδεση µε υπουργεία Τουρισµού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης , Ανάπτυξης και φορέα µε Περιφέρεια, Δήµους, ΕΒΕ, Σύνδεσµο 
Βιοµηχάνων, ΣΕΤΕ, Αγροτικούς συνεταιρισµούς, Εθνικά Πάρκα, Ξενοδόχους ,Τουριστικούς 
Πράκτορες, Ενοικιαζόµενα Δωµάτια κλπ. Θα αναλάβει να συντονίζει αλλά και να 
διεκπεραιώνει δυναµικά µε αποφασιστικό ρόλο. 

 
 
 



 
Πρόταση Προώθησης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος από Εξωτερικό και Ελλάδα 

 
Είναι απαραίτητο και ίσως επιβεβληµένο περισσότερο από ποτέ να προσπαθήσουµε 

να τονώσουµε το επενδυτικό ενδιαφέρον Αλλοδαπών και Ελλήνων επιχειρηµατιών για την 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρέπει να αναδείξουµε και να 
υπενθυµίσουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Τίθεται η πρόταση, να οργανώσουµε 
οµάδα για την παρουσίαση και ενηµέρωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Να 
υπενθυµίσουµε σε Ξένους και Έλληνες ότι παρά την κρίση υπάρχουν δυνατότητες που 
προσφέρουν όφελος και πρέπει να αξιοποιηθούν.  
 

Ο στόχος είναι η προώθηση της ΠΑΜΘ, η µόχλευση νέων επενδύσεων ή η συµµετοχή 
σε υφιστάµενες επιχειρήσεις, η δηµιουργία θέσεων εργασίας. Σύνθηµα µας:  
 
 

 
INVEST IN EASTERN MACEDONIA and THRACE 

(Tourism is a growing star, Human Resources, Products, Location are our stable ally) 
 
 
 

Συνεργασία µε :  
• Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Τουρισµού. 
• Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού / Αναπτυξιακός Νόµος 
• Δ/νση Ανάπτυξης / Τµήµατα Αδειοδότησης Βιοµηχανιών και Εµπορίου & Τουρισµού 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες 
• Δεσµός 
• ΕΒ Επιµελητήρια 
• Τεχνικό ΕΕ Παράρτηµατα Θράκης & Αν. Μακεδονίας 
• Οικονοµικά Επιµελητήρια 
• Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο Εξωτερικό 
• Enterprise Greece 
• Άλλο 
 
Πλαίσιο:  
Ενηµερωτικές συναντήσεις επί διήµερο σε Πρωτεύουσες και µεγάλες πόλεις του 

εξωτερικού ( πχ Βουλγαρία, Ρουµανία, Γερµανία) , σε σηµαντικά διεθνή forum και σε Αθήνα 
και Θεσ/νικη, Ιωάννινα, Ηράκλειο: 

 
Μέρος 1ο Νοµικό Πλαίσιο παρουσίαση δυνατοτήτων 

• Παρουσίαση προορισµού, πλουτοπαραγωγικών πηγών, επιχειρηµατικών ευκαιριών 
( Αγροκτηνοτροφικός τοµέας, Τουρισµός, Ιαµατικά, Γεωθερµία, Παροχή Υπηρεσιών, 
κα ) 

• Νοµικό πλαίσιο ίδρυσης εταιρείας – φορολογικά ζητήµατα 
• Πολεοδοµικό πλαίσιο 
• Τουριστική νοµοθεσία 
• Βιοµηχανική νοµοθεσία 
• Περιβαλλοντική νοµοθεσία & δασική, αρχαιολογία, παραλίες 
 



 
Μέρος 2ο Χρηµατοδοτικές δυνατότητες 

• Αναπτυξιακός Νόµος 
• ΕΣΠΑ ιδιωτικών επενδύσεων 
• Leader 
• Τράπεζική χρηµατοδότηση 
• Φορολογική νοµοθεσία 

 
Βήµατα Υλοποίησης:  

• Δηµιουργία οµάδας σχεδιασµού και υλοποίησης.  
• Οργάνωση ανθρώπινου δυναµικού της ΠΑΜΘ, οµάδα που θα το υποστηρίξει 
• Προϋπολογισµός Χρηµατοδότησης δράσης 
• Επικοινωνία και συνεργασία µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς 
• Οργάνωση παρουσιάσεων και υλικού, ορισµός εκπροσώπων αποστολών, δηµόσιες 
σχέσεις 

• Ορισµός ηµεροµηνιών - χρονοδιαγράµµατος 
• Διεκπεραίωση αποστολών 
• Επαφή και επικοινωνία µετά την παρουσίαση 
• Αποτελέσµατα, επαναπροσδιορισµός µελλοντικών δράσεων, συνέχιση της 
επικοινωνίας. 

 
ΣΤΟΧΟΣ: Προσέλκυση επενδυτών, υλοποίηση επενδύσεων, δηµιουργία θέσεων 

εργασίας, αναγνώριση των δυνατοτήτων της ΑΜΘ διεθνώς . Η Περιφέρεια να αποκτήσει 
ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα, να µπει δυναµικά µπροστά στον αγώνα για την µείωση της 
ανεργίας, την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της αγοράς. Την έξοδο από την κρίση.  

 
 

Προϋπόθεση για να επιτύχουµε είναι να αποφασίσουµε εάν το πιστεύουµε 
 
Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση µε ισχυρή συναίνεση των Περιφερειακών οργάνων µας, 

συνεννόηση και πρωτοβουλίες που θα χρηµατοδοτηθούν ισχυρά από τον προϋπολογισµό 
µας µε παράλληλη αναζήτηση κονδυλίων ευρωπαϊκών για χρηµατοδότηση δράσεων 
ουσίας και σαφώς µε προσδιορισµό στόχων, χρονοδιαγράµµατος επίτευξης και έλεγχο της 
απόδοσης κάνοντας διορθωτικές κινήσεις όπου είναι απαραίτητο. 
 
Πρέπει να καλέσουµε τον ιδιωτικό τοµέα να τον πείσουµε να γίνει σύµµαχος και 

οδηγός στην προσπάθεια. Να τον εµπλέξουµε αποφασίστηκα στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να διαφηµίσουµε τις δυνατότητες µας. Πρέπει 
να πολεµήσουµε ως ένα σώµα µία φωνή για να διεκδικήσουµε αυτά που διαχρονικά µας 
αρνούνται στην Αθήνα και ναι ειδική µεταχείριση διότι είµαστε, ειδικής κατηγορίας 
περιοχή και µία από τις φτωχότερες στην Ευρώπη. Επί σειρά ετών πληρώσαµε τον ψυχρό 
πόλεµο των σύγχρονων αυτοκρατοριών και τη Βαλκανική καχυποψία µεταξύ των χωρών, 
αυτά πέρασαν, όµως το κόστος µας βαραίνει ακόµη. Η ΑΜΘ έχει τις δυνατότητες πρέπει 
επιτέλους να πάρει αυτό που της αξίζει. Το έχει ανάγκη ο τόπος µας, το έχουν ανάγκη οι 
συµπολίτες µας, το έχουν ανάγκη τα παιδιά µας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για άλλες 
καθυστερήσεις ή αρνήσεις. Πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει η ΑΜΘ να αποτελέσει την 
ευχάριστη έκπληξη και να γίνει το παράδειγµα για όλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
 



Παρακαλώ για την υιοθέτηση της κεντρικής ιδέας της εισήγησης, την περαιτέρω 
διαµόρφωση της και την υποβολή της, από την αξιότιµη επιτροπή σας, προς τα αρµόδια 
Περιφερειακά όργανα προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.  

 
 
 

Με εκτίµηση,  
 
 
 

Μιχάλης Αµοιρίδης 
Περιφερειακός Σύµβουλος  

 
 
 


