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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
CBC05. ΕΝΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονομασία δείκτη

Ένταση Εδαφικής Συνεργασίας

Κωδικός

CBC05
Ο δείκτης προσδιορίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των περιοχών
της Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας (διμερή και πολυμερή) και ειδικότερα α) τις επιλέξιμες
περιφέρειες ανά Πρόγραμμα, β) την κατανομή των έργων του κάθε
Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας ή στόχο, γ) την κατανομή του
συνολικού προϋπολογισμού των έργων του κάθε Προγράμματος ανά άξονα
προτεραιότητας ή στόχο, δ) την κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και λοιπών περιοχών μελέτης για κάθε Πρόγραμμα, ε) την ένταση
σχέσης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V με την Ελλάδα στο σύνολο των
Προγραμμάτων συνεργασίας.
Επιλέξιμες περιοχές, άξονες προτεραιότητας και στόχοι ανά Πρόγραμμα
Σχήματα κατανομής αριθμού έργων συνεργασίας της Ελλάδας με τις λοιπές
περιοχές της Ζώνης Επιδράσεων V και κατανομής προϋπολογισμού ανά
άξονα προτεραιότητας του κάθε Προγράμματος
Πίνακες συνθετικών αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
λοιπών χωρών/περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο κάθε
Προγράμματος
Πίνακας συνθετικών αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
λοιπών Περιφερειών της Ζώνης Επιδράσεων V στο σύνολο των Πολυμερών
Προγραμμάτων
Χάρτης έντασης σχέσης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V με την Ελλάδα
βάσει προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
Αριθμός έργων και ποσοστό, Προϋπολογισμός έργων σε ευρώ και ποσοστό, %
έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και άλλης χώρας/περιοχής επί των
έργων στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα / περιοχή (για τη μέτρηση της
έντασης σχέσης)
Ζώνη Επιδράσεων V

Ορισμός

Τυπική Μορφή

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Μεσο-μακροπρόθεσμα: ανά Προγραμματική Περίοδο

Στόχοι πολιτικής

Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στην ανάλυση και παρακολούθηση των
διαδικασιών δικτύωσης και ολοκλήρωσης των περιοχών της Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας.
Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία

Προδιαγραφές

-

Σκοπιμότητα

Δεδομένα

Πηγές
Προβλήματα

Αριθμός έργων ανά Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Προϋπολογισμός έργων ανά Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Εταίροι ανά έργο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Επίσημες ιστοσελίδες Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας
Βάση δεδομένων/μηχανή αναζήτησης:
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage
Μικρά προβλήματα προκύπτουν από την αδυναμία εντοπισμού του
προϋπολογισμού ορισμένων (περιορισμένου αριθμού) έργων. Η αδυναμία
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αυτή, ωστόσο, δεν αλλοιώνει το συνθετικό αποτέλεσμα της μελέτης των
σχέσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης αναζήτησης έργων
συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειών, παρά μόνο σε επίπεδο χώρας. Ο
εντοπισμός των έργων σε επίπεδο περιφερειών απαιτεί εκτενή έρευνα.
Η εδαφική συνεργασία μπορεί να ιδωθεί ως ένα εργαλείο που ενισχύει την
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε να
εντοπιστεί η βαρύτητα (αριθμός έργων και προϋπολογισμός) του τομέα των
μεταφορών στο εκάστοτε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.

Υπολογισμός δείκτη
Η διασυνοριακή συνεργασία χρηματοδοτείται με το 74% των πόρων που προορίζονται για το
στόχο της εδαφικής συνεργασίας και αφορά τις περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των
συνόρων των κρατών μελών. Η διεθνική (ή διακρατική) συνεργασία (21% των πόρων)
επιδιώκει την προώθηση της ευρωπαϊκής χωρικής ολοκλήρωσης μέσω συνεργασιών σε
ευρύτερες ενότητες γειτονικών περιφερειών. Η διαπεριφερειακή συνεργασία (5% των πόρων)
εστιάζεται σε θέματα καινοτομίας και οικονομίας της γνώσης, περιβάλλοντος και πρόληψης
κινδύνων, στην ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ άλλων και
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Με έναν κοινοτικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 7,8
δισεκατομμύρια ευρώ για τα εσωτερικά σύνορα και ανεβαίνει στα 9,4 δισεκατομμύρια, αν
συνυπολογίσει κανείς και τη χρηματοδότηση της διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του
ΙΡΑ και του ΕΝΡΙ, η εδαφική συνεργασία έχει έναν ενισχυμένο ρόλο, ο οποίος εκφράζεται με
75 διασυνοριακά έργα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ), 13
διακρατικά Προγράμματα, ένα διαπεριφερειακό Πρόγραμμα και τρία δίκτυα.
ΔΙΜΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»
Πίνακας 1.
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»
Ελλάδα
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Νομός Έβρου
Νομός Καβάλας (ως παρακείμενη περιοχή)
Νομός Ξάνθης
Νομός Ροδόπης
Νομός Δράμας

Βουλγαρία
Yugozapaden
Blagoevgrad
Yuzhen tsentralen
Smolyan
Kardjali
Haskovo

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός Σερρών
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Πίνακας 2.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»
Άξονας Προτεραιότητας
1: Ποιότητα Ζωής

2: Προσπελασιμότητα
3: Ανταγωνιστικότητα και
ανθρώπινοι πόροι

4: Τεχνική βοήθεια

Στόχοι
1.1: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων
1.2: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των πολιτιστικών πόρων
1.3: Συνεργασία και δικτύωση σε θέματα υγείας και κοινωνικής προστασίας
2.1: Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
2.2: Βελτίωση των διασυνοριακών εγκαταστάσεων
3.1: Υποστήριξη και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού – Υποστήριξη
προπαρασκευαστικών δράσεων εν όψει της ανοικτής αγοράς εργασίας
3.2: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της
οικονομίας
3.3: Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε Ερευνητικά, Τεχνολογικά και
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς
4.1: Διαχείριση κύριων δραστηριοτήτων του Προγράμματος
4.2: Ανάπτυξη έργων και δράσεις Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του
Προγράμματος

Σχήμα 1.
Κατανομή των έργων του προγράμματος
«Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά άξονα προτεραιότητας
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Σχήμα 2.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1
του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά επιμέρους στόχο

Σχήμα 3.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2
του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά επιμέρους στόχο
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Σχήμα 4.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 3
του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά επιμέρους στόχο

Σχήμα 5.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων
του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά επιμέρους στόχο

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 20072013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση
C(2008)1129/28-03-2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε
138.691.303 €, εκ των οποίων τα 117.887.607 € (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 20.803.696 € (15%) είναι εθνική συμμετοχή.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
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Η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Ο γενικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της Διασυνοριακής Περιοχής με την
Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και τη Βελτίωση των Υποδομών Προσπελασιμότητας
Στρατηγικός Στόχος 2: Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Επιχειρηματικότητας, των
Δικτύων Συνεργασίας και των Ανθρώπινων Πόρων
Οι δύο στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με
ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 50.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 104 έργα. Τα έργα του Προγράμματος κατανέμονται κατά 59%
στον Άξονα 1: Ποιότητα Ζωής, κατά 31% στον Άξονα 3: Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι
πόροι, ενώ το μικρότερο μερίδιο (10%) ανήκει στον Άξονα 2: Προσπελασιμότητα. Σε αυτόν τον
τελευταίο άξονα, ο οποίος είναι άμεσα συσχετισμένος με τον τομέα των μεταφορών, το 90%
των έργων αφορά την ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου (στόχος 2.1) και το
υπόλοιπο 10% τη βελτίωση των διασυνοριακών εγκαταστάσεων (στόχος 2.2) (βλ. Σχήματα 3
έως 5).
Όσον αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος
ανά στόχο (Σχήμα 38), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού (34%)
κατανέμεται στα έργα του στόχου 2.1: Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, και
ακολούθως του στόχου 1.1: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών
πόρων (21%) και του στόχου 1.3: Συνεργασία και δικτύωση σε θέματα υγείας και κοινωνικής
προστασίας (18%). Συνολικά, ο άξονας προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, που περιλαμβάνει
και τα περισσότερα σε αριθμό έργα, συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισμού (47%) και ακολουθεί ο άξονας προτεραιότητας 2: Προσπελασιμότητα (35%).
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»
Πίνακας 3.
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»
Ελλάδα
Περιφέρεια Ηπείρου
Νομός Ιωαννίνων
Νομός Θεσπρωτίας

Βουλγαρία
South Albania
Gjirokaster
Vlore
Korce

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Νομός Φλώρινας
Νομός Καστοριάς
Νομός Γρεβενών (ως όμορη περιοχή)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Νομός Κέρκυρας

6

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
CBC05: ΕΝΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιούνιος 2015

Πίνακας 4.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»
Άξονας Προτεραιότητας
1: Ενίσχυση της διασυνοριακής
οικονομικής ανάπτυξης

2: Προώθηση και ανάπτυξη του
περιβάλλοντος και των φυσικών και
πολιτιστικών πηγών

Μέτρα
1.1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
1.2: Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
1.3: Διευκόλυνση δράσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών
(people to people actions)
1.4: Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των συνόρων μέσω
υποδομών μικρής κλίμακας
2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων
της περιοχής
2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικών και πολιτιστικών
πόρων της περιοχής

3: Τεχνική βοήθεια

Σχήμα 6.
Κατανομή των έργων του προγράμματος
«Ελλάδα-Αλβανία» ανά άξονα προτεραιότητας

Σχήμα 7.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1
του προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο
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Σχήμα 8.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2
του προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο

Σχήμα 9.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων
του προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 20072013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση
C(2008)4708/05-09-2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε
27.825.759 €. Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15.088.783 €, εκ των οποίων
11.316.585 € (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και 3.772.198 € (25%) από
εθνικούς πόρους. Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 12.736.976 €, εκ των οποίων τα 10.826.430 € (85%) προέρχονται από
κοινοτικούς πόρους (ΙΡΑ) και τα 1.910.546 € (15%) από εθνικούς.
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Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
στη διασυνοριακή περιοχή.
Ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:
Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών
και πολιτιστικών πηγών
Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με
ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 26 έργα. Τα έργα του Προγράμματος κατανέμονται κατά 62%
στον Άξονα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης και κατά 38% στον Άξονα
2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών.
Ένα από τα ειδικότερα Μέτρα του Άξονα 1 αποτελεί η Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των
συνόρων μέσω υποδομών μικρής κλίμακας (Μέτρο 1.4), εντός του οποίου δεν έχει
χρηματοδοτηθεί κανένα έργο. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας (Μέτρο 1.1) κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο στη χρηματοδότηση έργων του συγκεκριμένο Άξονα (44%).
Όσον αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος
ανά μέτρο / στόχο, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού (33%)
κατανέμεται στα έργα του μέτρου 1.3: Διευκόλυνση δράσεων μεταξύ των τοπικών
πληθυσμών, και ακολούθως του μέτρου 1.1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας (18%) και
του μέτρου 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής (18%).
Συνολικά, ο άξονας προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης,
που περιλαμβάνει και τα περισσότερα σε αριθμό έργα, συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο
ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (66%).
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»
Πίνακας 5.
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»
Ελλάδα
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Νομός Φλώρινας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός Πέλλας
Νομός Κιλκίς
Νομός Σερρών
Νομός Θεσσαλονίκης (ως όμορη περιοχή)

ΠΓΔΜ
FYROM
Pelagoniski
Vardarski
Jugoistocen
Jugozapaden (ως όμορη περιοχή)

9

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
CBC05: ΕΝΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιούνιος 2015

Πίνακας 6.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- ΠΓΔΜ»
Άξονας Προτεραιότητας
1: Ενίσχυση της διασυνοριακής
οικονομικής ανάπτυξης

2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών
και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή

Μέτρα
1.1: Οικονομική ανάπτυξη
1.2: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
1.3: Ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού
1.4: Προστασία της ανθρώπινης ζωής
2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων
της περιοχής
2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της περιοχής

3: Τεχνική βοήθεια

Σχήμα 10.
Κατανομή των έργων του προγράμματος
«Ελλάδα-ΠΓΔΜ» ανά άξονα προτεραιότητας

Σχήμα 11.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1
του προγράμματος «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο
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Σχήμα 12.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2
του προγράμματος «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο

Σχήμα 13.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων
του προγράμματος «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013»
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/0509-2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 31.549.723 €. Για την
Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20.072.594 €, εκ των οποίων 15.054.445 € (75%)
προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και 5.018.149 € (25%) από εθνικούς πόρους. Για
τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός
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προϋπολογισμός ανέρχεται στα 11.477.129 €, εκ των οποίων τα 9.755.560 € (85%)
προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΙΡΑ) και τα 1.721.569 € (15%) από εθνικούς.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η ενδυνάμωση της σύγκλισης στην περιοχή εφαρμογή του Προγράμματος μέσω της
προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης
Ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:
Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής
κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή
Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με
ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 38 έργα, τα οποία ισοκατανέμονται στους δύο άξονες
προτεραιότητας. Κανένα από τα Μέτρα του Προγράμματος δεν σχετίζονται άμεσα με τον
τομέα των μεταφορών. Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του Προγράμματος
(35%) κατανέμεται στα έργα του μέτρου 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών
πόρων της περιοχής, και ακολούθως του μέτρου 1.1: Οικονομική ανάπτυξη (25%) και του
μέτρου 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
(17%). Ο συνολικός προϋπολογισμός σχεδόν ισοκατανέμεται μεταξύ των δύο αξόνων
προτεραιότητας, όπως ίση είναι και η κατανομή σε απόλυτους αριθμούς έργων.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία»
Πίνακας 7.
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία»
Ελλάδα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Νομός Αχαΐας
Νομός Ηλείας (ως όμορη περιοχή)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Νομός Κέρκυρας
Νομός Λευκάδας
Νομός Κεφαλονιάς
Νομός Ζακύνθου

Ιταλία
Puglia
Brindisi
Lecce
Bari
Barletta - Adria - Trani
Taranto (ως όμορη περιοχή)
Foggia (ως όμορη περιοχή)

Περιφέρεια Ηπείρου
Νομός Ιωαννίνων
Νομός Πρεβέζης
Νομός Θεσπρωτίας
Νομός Άρτας (ως όμορη περιοχή)
Σημείωση: Με υπογράμμιση οι περιοχές που εμπίπτουν Ζώνη Επιδράσεων V
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Πίνακας 8.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία»
Άξονας Προτεραιότητας
1: Υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης, εστιάζοντας στα κοινά
συγκριτικά πλεονεκτήματα
2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης
στα δίκτυα και τις υπηρεσίες στην περιοχή
συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η
κινητικότητα των ανθρώπων και των
αγαθών
3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής,
συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση
του περιβάλλοντος και αύξηση της
κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής
4: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

Στόχοι
1.1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της έρευνας, της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
1.2: Διαπεριφερειακή προώθηση προηγμένων νέων
τεχνολογιών
2.1: Προώθηση της διασυνοριακής ολοκληρωμένης αειφόρου
διασύνδεσης
2.2: Βελτίωση των μεταφορών, καθώς και των δικτύων και
υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
3.1: Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης
3.2: Προώθηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και
διαχείρισης των φυσικών πόρων, πρόληψη των φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων
3.3: Προστασία της υγείας
4.1: Υποστήριξη της διαχείρισης, παρακολούθησης, εφαρμογής
και ελέγχου των δράσεων του προγράμματος
4.2: Υποστήριξη της δημοσιότητας και επικοινωνίας του
Προγράμματος

Σχήμα 14.
Κατανομή των έργων του προγράμματος
«Ελλάδα-Ιταλία» ανά άξονα προτεραιότητας
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Σχήμα 15.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1
του προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο

Σχήμα 16.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2
του προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο

Σχήμα 17.
Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 3
του προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο
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Σχήμα 18.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων
του προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»
εγκρίθηκε
από
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
στις
28/03/2008
με
την
απόφαση C(2008)1132/28/03/2008. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται σε 117.133.992 €, εκ των οποίων εθνικοί πόροι είναι τα 29.283.498 € (25%), ενώ τα
87.850.494 € (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της
θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής
Ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στα
κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα
Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα δίκτυα και τις υπηρεσίες
στην περιοχή συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών
Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική
διαχείριση του περιβάλλοντος και αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής
Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με
ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς.
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 76 έργα. Τα έργα αυτά κατανέμονται σε ποσοστό 53% στον
Άξονα 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση του
περιβάλλοντος και αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής, και ακολουθεί με
ποσοστό 27% ο Άξονας 1: Υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Έργα αμιγώς
συσχετισμένα με τον τομέα των μεταφορών εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 και
15
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κυρίως στο Στόχο 2.2: Βελτίωση των μεταφορών, καθώς και των δικτύων και υπηρεσιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τα έργα του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας
(ποσοστό 20% επί του συνόλου των έργων του προγράμματος) αναφέρονται στην πλειονότητά
τους στο στόχο 2.2 (80% των έργων του άξονα).
Όσον αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος
ανά στόχο, το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού (31%) κατανέμεται στα έργα του
στόχου 3.3: Προστασία της υγείας και ακολούθως του στόχου 3.1: Προώθηση της κοινωνικής
και πολιτιστικής ολοκλήρωσης (18%). Συνολικά, ο άξονας προτεραιότητας 3: Βελτίωση της
ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και αύξηση
της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής, που περιλαμβάνει και τα περισσότερα σε αριθμό
έργα, συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (64%), ενώ
στους άλλους δύο άξονες προτεραιότητας σχεδόν ισοκατανέμεται ο λοιπός προϋπολογισμόςi.
Τα έργα του στόχου 2.2, που αφορά μεταξύ άλλων βελτίωση των υποδομών, συγκεντρώνουν
το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
Σύνολο διμερών διασυνοριακών προγραμμάτων
Πίνακας 9.
Αριθμός έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Αλβανίας, ΠΓΔΜ και Ιταλίας (Puglia)
αντίστοιχα στο πλαίσιο των Διμερών Διασυνοριακών Προγραμμάτων
Διμερή Διασυνοριακά
Προγράμματα
Ελλάδα

Βουλγαρία

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρειες
Ιταλίας

104

26

38

76

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα ENPICBC MED (Λεκάνη Μεσογείου)
Πίνακας 10.
Επιλέξιμες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ιταλίας
στο πλαίσιο του προγράμματος ENPICBC MED
Ελλάδα
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Ιταλία
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Liguria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Σημείωση: Με υπογράμμιση οι περιφέρειες της Ιταλίας που εμπίπτουν στη Ζώνη
Επιδράσεων V
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Πίνακας 11.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος ENPICBC MED
Άξονας Προτεραιότητας
1: Προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και
εδαφική ενίσχυση

2: Προώθηση της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας της θαλάσσιας λεκάνης

3: Προώθηση καλύτερων συνθηκών
και υποδομών για τη διασφάλιση της
κινητικότητας προσώπων, αγαθών
και κεφαλαίων
4: Προώθηση του πολιτιστικού
διαλόγου και της τοπικής
διακυβέρνησης

Στόχοι
1.1: Υποστήριξη καινοτομίας και έρευνας στη διαδικασία της
τοπικής ανάπτυξης των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου
1.2: Ενίσχυση των οικονομικών συμπλεγμάτων δημιουργώντας
συνέργειες ανάμεσα σε δυνατότητες των χωρών της Λεκάνης της
Μεσογείου
1.3: Ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών χωρικού σχεδιασμού
ολοκληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδα και προώθηση ισόρροπης
και αειφόρου κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης
2.1: Αποτροπή και μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας για το
περιβάλλον και αναβάθμιση της κοινής φυσικής κληρονομιάς
2.2: Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση,
μεταξύ και άλλων προκλήσεων, της κλιματικής αλλαγής
3.1: Υποστήριξη των ροών ανθρώπων ανάμεσα στις περιοχές ως
μέσω πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ενίσχυσης
3.2: Βελτίωση των συνθηκών και μέτρων διακίνησης αγαθών και
κεφαλαίων ανάμεσα στις περιοχές
4.1: Υποστήριξη κινητικότητας, ανταλλαγών, εκπαίδευσης και
επαγγελματισμού νέων ανθρώπων
4.2: Υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας σε όλες τις
εκφράσεις της για την ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στις
κοινότητες
4.3: Βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο

Στο Πρόγραμμα ENPICBC MED που αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου συμμετέχουν
δεκατέσσερις (14) χώρες, που αντιπροσωπεύουν 76 περιοχές και περίπου 110 εκ. κατοίκους:
Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστίνη,
Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία και Τυνησία. Από πλευράς Ιταλίας, η Puglia περιλαμβάνεται στις
επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος.
Ο γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στην προώθηση αειφόρου και
αρμονικής διαδικασίας συνεργασίας στο επίπεδο της Λεκάνης της Μεσογείου
αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις και αξιοποιώντας τις ενδογενείς της δυνατότητες. Το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε στον Αύγουστο του 2008 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εγκαθιδρύει ένα στρατηγικό πλαίσιο 4 προτεραιοτήτων:
Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και εδαφική ενίσχυση
Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της θαλάσσιας λεκάνης
Προώθηση καλύτερων συνθηκών και υποδομών για τη διασφάλιση της κινητικότητας
προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων
Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης
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Προβλέπονται δύο τύποι έργων:
• Τα στρατηγικά έργα (Strategic Projects). Τα θέματα των στρατηγικών έργων επιλέγονται
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Joint Monitoring Committee) βάσει των
βασικών προκλήσεων της περιοχής συνεργασίας. Λαμβάνουν υπόψη τις ευκαιρίες και
δυνατά σημεία που χαρακτηρίζουν τη λεκάνη της Μεσογείου και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των επιμέρους περιοχών. Είναι έργα με οριζόντιο αλλά και γεωγραφικά
εντοπισμένο χαρακτήρα.
• Τα συνήθη έργα (Standard Projects). Προτείνονται από τους τοπικούς φορείς και
οργανώνονται σε διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, ακολουθώντας τις προκηρύξεις που
προωθούνται από το Πρόγραμμα.
Η παρούσα έρευνα/μελέτη αναφέρεται στα συνήθη έργα.
Η Ελλάδα συμμετέχει σε συνολικά 16 έργα του Προγράμματος και η Puglia (η Περιφέρεια της
Ιταλίας που ανήκει στη Ζώνη Επιδράσεων V) σε 4, εκ των οποίων τα δύο είναι κοινά έργα
(Ελλάδα και Puglia συμμετέχουν από κοινού). Το ένα εξ αυτών εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 και συγκεκριμένα στο Στόχο 1.2: Ενίσχυση των οικονομικών συμπλεγμάτων
δημιουργώντας συνέργειες ανάμεσα σε δυνατότητες των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου,
και έχει προϋπολογισμό 1.472.270 ευρώ. Το άλλο, προϋπολογισμού 499.200 ευρώ,
εντάσσεται στον Άξονα 4 και συγκεκριμένα στο Στόχο 4.2: Υποστήριξη της καλλιτεχνικής
δημιουργικότητας σε όλες τις εκφράσεις της για την ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στις
κοινότητες. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 του προγράμματος αφορά τον τομέα των μεταφορών
(«Προώθηση καλύτερων συνθηκών και υποδομών για τη διασφάλιση της κινητικότητας
προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων»), για τον οποίο δεν υπάρχει κάποιο έργο συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Puglia.
Πίνακας 12.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «ENPICBC MED»
ENPICBC MED
Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

Ελλάδα

16

Βουλγαρία

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας

4

2

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

13%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

50%
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Πρόγραμμα BlackSea-CBC (Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας)
Πίνακας 13.
Επιλέξιμες περιφέρειες (NUTS II) της Βουλγαρίας, της Τουρκίας
και της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος BlackSea-CBC
Βουλγαρία
Severoiztochen
Yugoiztochen

Τουρκία
(NUTSII equivalent regions of)
Istanbul
Tekirdağ
Kocaeli
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Trabzon

Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Σημείωση: Με υπογράμμιση οι περιφέρειες της Τουρκίας που εμπίπτουν στη Ζώνη Επιδράσεων V

Πίνακας 14.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος BlackSea-CBC
Άξονας Προτεραιότητας
1: Υποστήριξη των
διασυνοριακών εταιρικών
σχέσεων για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη βασισμένη
στους κοινούς πόρους

Στόχοι
1.1: Ενίσχυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας για νέες
ενδοπεριφερειακές συνδέσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας, μεταφορών
και εμπορίου
1.2: Δημιουργία τουριστικών δικτύων ώστε να προωθηθούν
πρωτοβουλίες ανάπτυξης διασυνδεδεμένου τουρισμού
1.3: Δημιουργία διοικητικής ικανότητας για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή πολιτικών τοπικής ανάπτυξης

2: Κοινή χρήση πόρων και
ικανοτήτων για την προστασία
και διατήρηση του
περιβάλλοντος

2.1: Ενίσχυση της βάσης διασυνδεδεμένης γνώσης και πληροφορίας για
την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην περιβαλλοντική προστασία
των ποτάμιων και θαλάσσιων συστημάτων
2.2: Προώθηση έρευνας, καινοτομίας και ευαισθητοποίησης στο πεδίο της
διατήρησης και περιβαλλοντικής προστασίας προστατευόμενων φυσικών
περιοχών
2.3: Προώθηση πρωτοβουλιών συνεργασίας που στοχεύουν στην
καινοτομία στις τεχνολογίες και στη διαχείριση των συστημάτων
διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

3: Υποστήριξη πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών δικτυώσεων για
την καθιέρωση ενός κοινού
πολιτιστικού περιβάλλοντος στη
Λεκάνη

3.1: Προώθηση πολιτιστικών δικτυώσεων και εκπαιδευτικών ανταλλαγών
στις κοινότητες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας
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Σχήμα 19.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος
ENPICBC MED BlackSea-CBC στα οποία η Ελλάδα συνεργάζεται με εταίρους από τη Βουλγαρία και
τις περιφέρειες της Τουρκίας που ανήκουν στη Ζώνη Επιδράσεων V ανά άξονα προτεραιότητας

Στο Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας (BlackSea-CBC) συμμετέχουν οκτώ (8) χώρες: η
Αρμενία, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η
Ελλάδα. Οι επιλέξιμες περιφέρειες των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V παρουσιάζονται στον
πίνακα 61. Από πλευράς Τουρκίας, οι δύο Περιφέρειες που ανήκουν στη Ζώνη Επιδράσεων V
(Istanbul, Tekirdağ) είναι επιλέξιμες.
Στόχος του Προγράμματος είναι:
Η ενίσχυση και η αειφορία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών της
Μαύρης Θάλασσας
Οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
Υποστήριξη των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη βασισμένη στους κοινούς πόρους
Κοινή χρήση πόρων και ικανοτήτων για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος
Υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δικτυώσεων για την καθιέρωση ενός κοινού
πολιτιστικού περιβάλλοντος στη Λεκάνη
Η Ελλάδα συμμετέχει σε συνολικά 6 έργα του προγράμματος, η Βουλγαρία σε 14 και οι
περιφέρειες της Τουρκίας που ανήκουν στην περιοχή μελέτης σε 5. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι σε όλα τα έργα που συμμετέχει η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Βουλγαρία, ενώ σε
2 εξ’ αυτών και με τις υπόψη Περιφέρειες της Τουρκίας. Επίσης, σε όλα τα έργα που
συμμετέχουν οι τελευταίες συμμετέχει επίσης και η Βουλγαρία.
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Από τα 6 έργα συνεργασίας της Ελλάδας με τις υπόψη χώρες / περιφέρειες της Ζώνης
Επιδράσεων V, τα δύο εντάσσονται στο στόχο 1.1: Ενίσχυση προσβασιμότητας και
συνδεσιμότητας για νέες ενδοπεριφερειακές συνδέσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας,
μεταφορών και εμπορίου και από ένα έργο εντάσσεται στους στόχους 1.2: Δημιουργία
τουριστικών δικτύων ώστε να προωθηθούν πρωτοβουλίες ανάπτυξης διασυνδεδεμένου
τουρισμού, 1.3: Δημιουργία διοικητικής ικανότητας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, 2.1: Ενίσχυση της βάσης διασυνδεδεμένης γνώσης και
πληροφορίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην περιβαλλοντική προστασία των
ποτάμιων και θαλάσσιων συστημάτων και 3.1: Προώθηση πολιτιστικών δικτυώσεων και
εκπαιδευτικών ανταλλαγών στις κοινότητες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός αυτών των έξι έργων ανέρχεται σε 2,6 εκ. ευρώ περίπου, ο οποίος
κατανέμεται κατά 66% στον άξονα προτεραιότητας 1: Υποστήριξη των διασυνοριακών
εταιρικών σχέσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη βασισμένη στους κοινούς
πόρους (στον οποίο ανήκει και ο στόχος περί ενίσχυσης προσβασιμότητας και
συνδεσιμότητας), κατά 45% στον άξονα προτεραιότητας 2: Κοινή χρήση πόρων και
ικανοτήτων για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και σε 9% στον άξονα 3:
Υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δικτυώσεων για την καθιέρωση ενός κοινού
πολιτιστικού περιβάλλοντος στη Λεκάνη.
Πίνακας 15.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «BlackSea-CBC»
Ελλάδα

Βουλγαρία

6

14

5

6

2

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

100%

33%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

43%

40%

BlackSea-CBC
Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας
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Πρόγραμμα «MED»
Πίνακας 16.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος MED
Άξονας Προτεραιότητας
1: Ενίσχυση των δυνατοτήτων
καινοτομίας

2: Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αειφόρου εδαφικής
ανάπτυξης

3: Βελτίωση της κινητικότητας και της
εδαφικής προσβασιμότητας

4: Προώθηση μιας πολυκεντρικής και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης του
Μεσογειακού χώρου

Στόχοι
1.1: Διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας
1.2: Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ διακυβευματιών οικονομικής
ανάπτυξης και δημοσίων αρχών
2.1: Προστασία και αναβάθμιση φυσικών πόρων και πολιτιστικής
κληρονομιάς
2.2: Προώθηση ανανεώσιμης ενέργειας και βελτιώσεων
ενεργειακής αποδοτικότητας
2.3: Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας
ασφάλειας
2.4: Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων
3.1: Βελτίωση της θαλάσσιας προσβασιμότητας και της
ικανότητας των μεταφορικών μέσων μέσω πολυτροπικότητας και
διατροπικότητας
3.2: Υποστήριξη της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για
καλύτερη προσβασιμότητα και εδαφική συνεργασία
4.1: Συντονισμός αναπτυξιακών πολιτικών και βελτίωση της
χωρικής διακυβέρνησης
4.2: Ενίσχυση της ταυτότητας και αναβάθμιση των πολιτιστικών
πόρων για καλύτερη ολοκλήρωση του Μεσογειακού χώρου

Σχήμα 20.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
ανά άξονα προτεραιότητας του προγράμματος MED

Το Πρόγραμμα «MED» είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. Συνεχίζει
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την παράδοση των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνεργασίας γνωστών ως Interreg. Με έναν
προϋπολογισμό της τάξης των 250 εκ. € (εκ των οποίων τα 193 εκ. από το ΕΤΠΑ) το
Πρόγραμμα υλοποιεί έργα, που βασίζονται σε διακρατικές συνεργασίες και στόχο έχουν την
ικανοποίηση των θεματικών προγραμματικών προτεραιοτήτων στο μεσογειακό χώρο.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη,
Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Γιβραλτάρ), Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα,
Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβενία. Η Ελλάδα και η Αλβανία αποτελούν στο σύνολό τους
επιλέξιμες περιοχές, ενώ όσον αφορά στην Ιταλία αποτελεί επιλέξιμη περιοχή στο μεγαλύτερο
τμήμα της, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια της Puglia.
Στόχοι του Προγράμματος είναι:
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται την ανάπτυξη και
την απασχόληση για τις επόμενες γενεές (στρατηγική της Λισαβόνας)
Η προώθηση της εδαφικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη
λογική της αειφόρου ανάπτυξης (στρατηγική του Γκέτεμποργκ)
Οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
Ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου εδαφικής ανάπτυξης
Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσβασιμότητας
Προώθηση μιας πολυκεντρικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Μεσογειακού χώρου
Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 144 έργα. Η Ελλάδα συμμετέχει με εταίρους στα 129 από τα
συνολικά 144 έργα, η Αλβανία σε 5 και η Ιταλία (σύνολο) σε 142. Ειδικά η Puglia δε
συμμετέχει σε κανένα έργο του Προγράμματος. Η Αλβανία συνεργάζεται και στα 5 έργα στα
οποία συμμετέχει με εταίρους από την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα συνεργάζεται σε
πλήθος έργων με εταίρους από άλλες περιφέρειες της Ιταλίας, πλην της Puglia.
Μεταξύ των πέντε έργων συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας, τρία εντάσσονται στον Άξονα
Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου εδαφικής
ανάπτυξης, και από ένα στους Άξονες Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των δυνατοτήτων
καινοτομίας και 3: Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσβασιμότητας. Στον
τελευταίο αυτό άξονα, το έργο συνεργασίας εμπίπτει εντός του στόχου 3.1 που αφορά στη
βελτίωση της θαλάσσιας προσβασιμότητας και της ικανότητας των μεταφορικών μέσων μέσω
πολυτροπικότητας και διατροπικότητας. Αυτό είναι και το έργο με τον υψηλότερο
προϋπολογισμό μεταξύ των πέντε. Ο συνολικός προϋπολογισμός των πέντε έργων
συνεργασίας κατανέμεται κατά 43% στον Άξονα 3, κατά 39% στον Άξονα 2 (που συγκεντρώνει
τα 3 από τα 5 έργα) και κατά 18% στον Άξονα 1.
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Πίνακας 17.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «MED»
MED

Βουλγαρία

Ελλάδα

Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

5

0

5

0

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

4%

0%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

100%

-

119

Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

Περιφέρ.
Τουρκίας

Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη»
Πίνακας 18.
Άξονες Προτεραιότητας και περιοχές παρέμβασης του προγράμματος SEE
Άξονας Προτεραιότητας
1: Διευκόλυνση της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας

2: Προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος

3: Βελτίωση της προσβασιμότητας

4: Ανάπτυξη διακρατικών συνεργιών για
τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

Περιοχές παρέμβασης
1.1: Ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτομίας σε
συγκεκριμένα πεδία
1.2: Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενεργοποίησης για καινοτόμα
επιχειρηματικότητα
1.3: Ενίσχυση των συνθηκών πλαισίου και προετοιμασία του
εδάφους για καινοτομία
2.1: Βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων και της
πρόληψης από κινδύνους πλημμυρών
2.2: Βελτίωση της πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων
2.3: Προώθηση συνεργασίας στη διαχείριση φυσικών αγαθών
και προστατευόμενων περιοχών
2.4: Προώθηση αποδοτικότητας ενέργειας και πόρων
3.1: Βελτίωση συνεργασίας για την προώθηση, σχεδιασμό και
λειτουργία πρωτευόντων και δευτερευόντων μεταφορικών
δικτύων
3.2: Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του
«ψηφιακού διαχωρισμού»
3.3: Βελτίωση των συνθηκών πλαισίου για πολυτροπικές
πλατφόρμες
4.1: Αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων που επηρεάζουν τις
μητροπολιτικές περιοχές και τα περιφερειακά συστήματα
οικισμών
4.2: Προώθηση ενός ισόρροπου προτύπου ελκυστικών και
προσβάσιμων περιοχών ανάπτυξης
4.3: Προώθηση της χρήσης πολιτιστικών αξιών για την
ανάπτυξης
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Σχήμα 21.
Κατανομή των έργων συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ
και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας και της Ιταλίας ανά περιοχή παρέμβασης
του Προγράμματος SEE

Σχήμα 22.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας της Ελλάδας με την Αλβανία, τη
Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας και της Ιταλίας ανά
άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος SEE

Το Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (South East Europe – SEE) εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Συμμετέχουν 16 χώρες, αποτελώντας το
μεγαλύτερο διακρατικό πρόγραμμα από πλευράς συμμετοχής κρατών: οι οκτώ είναι κράτημέλη της ΕΕ, οι έξι είναι υποψήφιες προς ένταξη και οι δύο συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή
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Πολιτική Γειτονίας. Πρόκειται, επομένως, για εταίρους που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση
από διαφορετικούς μηχανισμούς: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και
Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ).
Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Αυστρία,
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία,
Ουκρανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία,
Σλοβενία. Με εξαίρεση την Ιταλία και την Ουκρανία, στις υπόλοιπες χώρες επιλέξιμες είναι το
σύνολο των περιφερειών. Η Puglia (περιφέρεια της Ιταλίας που ανήκει στη Ζώνη Επιδράσεων
V) αποτελεί επιλέξιμη περιοχή.
Ο συνολικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η βελτίωση της διαδικασίας χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συμβολή στη συνοχή, τη σταθερότητα και την
ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της ανάπτυξης διεθνών εταιρικών σχέσεων και κοινής
δράσης σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας
Οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
Διευκόλυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
Βελτίωση της προσβασιμότητας
Ανάπτυξη διακρατικών συνεργιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών
Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 122 έργα. H Ελλάδα συμμετέχει στα 85 από αυτά, η
Βουλγαρία σε 97, η ΠΓΔΜ σε 25, η Σερβία (σύνολο χώρας) σε 85, η Αλβανία σε 40 και η Ιταλία
(σύνολο επιλέξιμων περιφερειών) σε 103. Ειδικά η περιφέρεια της Ιταλίας Puglia συμμετέχει
σε 18 έργα και οι Περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας σε 60. Η Ελλάδα
συνεργάζεται με τις λοιπές χώρες/περιοχές της Ζώνης Επιδράσεων V σε διάφορους
συνδυασμούς σε συνολικά 82 έργα. Συγκεκριμένα, με τη Βουλγαρία συνεργάζεται σε
συνολικά 73 έργα, με τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας σε 38 και με την
Αλβανία σε 33, ενώ μικρότερης έντασης είναι η συνεργασία με την ΠΓΔΜ (22 έργα) και την
Puglia (15 έργα). Η Ιταλία, σημειώνεται πάντως, ότι συνεργάζεται και σε άλλα έργα με την
Ελλάδα, με εταίρους εκτός περιφερειών περιοχής μελέτης, όπως το ίδιο ισχύει και για τη
Σερβία. Και οι έξι χώρες (αναφερόμενοι στις περιφέρειες της Ιταλίας και της Σερβίας που
ανήκουν στην περιοχή μελέτης) συνεργάζονται σε 1 έργο.
Τα περισσότερα από αυτά τα 82 έργα συνεργασίας αντιστοιχούν στην περιοχή παρέμβασης
2.4 (Προώθηση αποδοτικότητας ενέργειας και πόρων) και τα λιγότερα στην περιοχή
παρέμβασης 2.3 (Προώθηση συνεργασίας στη διαχείριση φυσικών αγαθών και
προστατευόμενων περιοχών). Όσον αφορά συγκεντρωτικά στους άξονες προτεραιότητας, η
κατανομή των έργων έχει ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 1: 24 έργα, Άξονας
Προτεραιότητας 2: 23 έργα, Άξονας Προτεραιότητας 3: 15 έργα και Άξονας Προτεραιότητας 4:
20 έργα. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αφορά στη Βελτίωση της προσβασιμότητας και
συγκεντρώνει το 28% των έργων συνεργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των
έργων ανέρχεται σε 184 εκ. περίπου. Τα ποσοστά κατανομής αυτού του προϋπολογισμού ανά
άξονα προτεραιότητας κυμαίνονται από 21% έως 29%, με το μεγαλύτερο ποσοστό να
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αντιστοιχεί στον άξονα προτεραιότητας 2: Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και το
μικρότερο στον άξονα προτεραιότητας 3: Βελτίωση της προσβασιμότητας.
Πίνακας 19.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «SEE»
SEE

Ελλάδα

Βουλγαρία

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

85

97

40

25

60

18

73

33

22

38

15

86%

39%

26%

45%

18%

75%

83%

88%

63%

83%

Σύνολο έργων στα οποία
συμμετέχει η χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και άλλης χώρας /
περιοχής
% έργων συνεργασίας επί των
έργων στα οποία συμμετέχει η
Ελλάδα

% έργων συνεργασίας επί των
έργων στα οποία συμμετέχει η
άλλη χώρα / περιοχή

Περιφέρ.
Τουρκίας

Πρόγραμμα «INTERREG IVC»
Σχήμα 23.
Κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας,
Βουλγαρίας και περιφερ. Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας
ανά προτεραιότητα του Προγράμματος INTERREG IVC
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Σχήμα 24.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας
και περιφερ. Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας
ανά προτεραιότητα του Προγράμματος INTERREG IVC

Το Πρόγραμμα INTERREG IVC, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), παρέχει χρηματοδότηση για τη διαπεριφερειακή
συνεργασία στην Ευρώπη. Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 και υλοποιείται κατά τη
διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχου
Προγράμματος της περιόδου 2002-2006 (INTERREG IIIC). Στο Πρόγραμμα συμμετέχει όλη η
Ευρωπαϊκή Ένωση (27 κράτη-μέλη), η Ελβετία και η Νορβηγία. Από πλευράς Ζώνης
Επιδράσεων V, επομένως, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, η Βουλγαρία
και η Ιταλία.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και μηχανισμών
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δύο θεματικές προτεραιότητες:
1. Καινοτομία και οικονομία της γνώσης
2. Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων
Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται δύο τύποι έργων: Έργα Περιφερειακών
Πρωτοβουλιών (Regional Initiative Projects) και Έργα Κεφαλαιοποίησης (Capitalisation
Projects). Τα Έργα Περιφερειακών Πρωτοβουλιών ενθαρρύνουν τους εταίρους να εργαστούν
πάνω σε ένα θέμα κοινής περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των θεματικών
προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στην ανταλλαγή
εμπειρίας και στον προσδιορισμό και την ανάλυση και διάδοση των ορθών πρακτικών στον
τομέα πολιτικής, με τον οποίο καταπιάνεται το έργο. Τα Έργα Κεφαλαιοποίησης εδράζονται
σε ήδη αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. Σκοπός τους είναι να μεταφέρουν αυτές τις καλές
πρακτικές σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
ανάπτυξης σχεδίων δράσης και της εμπλοκής των αρμοδίων φορέων.
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IVC υλοποιούνται 204 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 405 εκ. ευρώ (302 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή). Σε 90 από αυτά
συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία συμμετέχει με εταίρους σε 64 έργα και η
Ιταλία συνολικά σε 158 έργα. Όσον αφορά ειδικότερα στην Puglia (την περιφέρεια της Ιταλίας
που ανήκει στη Ζώνη Επιδράσεων V) συμμετέχει σε 3 έργα, σε κανένα εκ των οποίων δεν
συνεργάζεται με την Ελλάδα. Ελλάδα και Βουλγαρία συνεργάζονται συνολικά σε 36 έργα του
Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκ. περίπου. Το 53% των έργων εντάσσεται
στη θεματική προτεραιότητα 2: Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων και το υπόλοιπο 47% στη
θεματική προτεραιότητα 1: Καινοτομία και οικονομία της γνώσης. Σε ανάλογα επίπεδα
κυμαίνεται και η κατανομή του προϋπολογισμού (52% και 48% για τις δύο προτεραιότητες
αντίστοιχα).
Πίνακας 20.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και Περιφερ. της
Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG IVC»
INTERREG IVC
Σύνολο έργων στα οποία
συμμετέχει η χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και άλλης χώρας /
περιοχής
% έργων συνεργασίας επί των
έργων στα οποία συμμετέχει η
Ελλάδα
% έργων συνεργασίας επί των
έργων στα οποία συμμετέχει η
άλλη χώρα / περιοχή

Ελλάδα

Βουλγαρία

90

64

3

36

0

40%

0%

56%

0%

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας

Πρόγραμμα «Αδριατική»
Πίνακας 21.
Επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας, της Αλβανίας και της
περιοχής της Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Αδριατική»
Ελλάδα
Ήπειρος
Νομός Θεσπρωτίας
Ιόνια Νησιά
Νομός Κέρκυρας

Αλβανία
South Albania
Vlore
Fier

Ιταλία
Puglia
Το σύνολο

Central Albania
Tirane
North Albania
Durres
Lezhe
Shkoder
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Πίνακας 22.
Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος «Αδριατική»
Άξονας Προτεραιότητας
1: Οικονομική, κοινωνική και διοικητική
συνεργασία

2: Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και
πρόληψη κινδύνων

3: Προσπελασιμότητα και δίκτυα

1.1:
1.2:
1.3:
1.4:

Στόχοι / μέτρα
Έρευνα και καινοτομία
Χρηματοδοτική υποστήριξη για καινοτόμες ΜΜΕ
Δίκτυα κοινωνικά, υγείας και εργασίας
Θεσμική συνεργασίας

2.1: Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της
θάλασσας και των ακτών
2.2: Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και πρόληψη
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
2.3: Εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2.4: Αειφόρος τουρισμός
3.1: Υλικά (physical) δίκτυα
3.2: Βιώσιμα συστήματα κινητικότητας
3.3: Δίκτυα επικοινωνιών

Σχήμα 25.
Κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V
Σερβίας και Ιταλίας ανά στόχο του Προγράμματος «Αδριατική»
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Σχήμα 26.
Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας,
περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V Σερβίας και Ιταλίας ανά άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος
«Αδριατική»

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» (IPA Adriatic CBC) είναι
αποτέλεσμα κοινού προγραμματισμού των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτό, και αποτελεί
τμήμα της ευρύτερης συνεργασιακής διαδικασίας, που λαμβάνει χώρα στην Αδριατική. Από
πλευράς Ζώνης Επιδράσεων V, οι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα περιοχές από την Ελλάδα, την
Αλβανία και την Ιταλία παρουσιάζονται στον πίνακα 65. Η Σερβία δεν αποτελεί επιλέξιμη
περιοχή λόγω απουσίας ακτογραμμής, αλλά με δεδομένη την προηγούμενη επιλεξιμότητά της
στο Πρόγραμμα Ιταλία-Αδριατική της περιόδου 2004-2006, της χορηγήθηκε χρηματοδότηση
για να συμμετάσχει στο παρόν Πρόγραμμα ως περιφέρεια σύγκλισης (phasing-out) έως και το
2012.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι:
Η ενίσχυση των ικανοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής της Αδριατικής μέσω μιας
συντονισμένης στρατηγικής δράσεων ανάμεσα στους εταίρους των επιλέξιμων περιοχών
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τρεις άξονες προτεραιότητας:
1. Οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνεργασία
2. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και πρόληψη κινδύνων
3. Προσπελασιμότητα και δίκτυα
Οι επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας συμμετέχουν σε 19 έργα του Προγράμματος, οι επιλέξιμες
περιοχές της Αλβανίας σε 52, η Σερβία σε 17 (σύνολο χώρας) και οι επιλέξιμες περιοχές της
Ιταλίας (σύνολο) σε 62. Όσον αφορά ειδικότερα στην Puglia, που είναι η περιφέρεια της
Ιταλίας της Ζώνης Επιδράσεων V που αποτελεί επιλέξιμη περιοχή στο Πρόγραμμα, συμμετέχει
σε 29 έργα. Οι περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας συμμετέχουν με εταίρο σε
11 έργα. Από τα 19 έργα στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, στα 18 συνεργάζεται με
τουλάχιστον μία από τις περιοχές / χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V.
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Από αυτά τα 18 έργα συνεργασίας, η Ελλάδα συνεργάζεται στα 16 με την Αλβανία, στα 13 με
την Puglia και σε 4 με τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων της Σερβίας. Σε 2 από αυτά τα
έργα συμμετέχουν εταίροι και από τις τέσσερις χώρες.
Περισσότερο από τα μισά από αυτά τα έργα συνεργασίας εντάσσονται στους στόχους 2.2
(Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων) και 3.2 (Βιώσιμα συστήματα κινητικότητας), ενώ δεν υπάρχουν καθόλου έργα σε
τέσσερις στόχους. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των έργων συνεργασίας ανέρχεται σε
73 εκ. ευρώ περίπου, ο οποίος κατανέμεται κατά 51% στον άξονα προτεραιότητας 2: Φυσικοί
και πολιτιστικοί πόροι και πρόληψη κινδύνων, κατά 34% στον άξονα προτεραιότητας 3:
Προσπελασιμότητα και δίκτυα και κατά 15% στον άξονα προτεραιότητας 1: Οικονομική,
κοινωνική και διοικητική συνεργασία.
Πίνακας 23.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών
μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Adriatic IPA CBC»
Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

52

11

29

16

4

13

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

84%

21%

68%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

31%

36%

45%

Adriatic IPA CBC

Ελλάδα

Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

19

Βουλγαρία

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Τουρκίας

Πρόγραμμα «URBACT»
Το URBACT ΙΙ είναι ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής και εκπαίδευσης που προωθεί τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη. Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 και υλοποιείται κατά τη διάρκεια της
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Σε αυτό συμμετέχουν 29 χώρες, 500 πόλεις και 7.000
ενεργοί εταίροι. Ενθαρρύνει τις πόλεις να μοιραστούν κοινές πρακτικές και μαθήματα και να
αναπτύξουν νέες και βιώσιμες λύσεις και να ενσωματώσουν την οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική διάσταση. Εντάσσεται στην πολιτική συνοχής της Ευρώπης και
χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και τα κράτη-μέλη. Τα έργα
του προγράμματος ενσωματώνουν πρωτίστως πόλεις, αλλά και άλλες τοπικές αρχές καθώς
και πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Προβλέπονται δύο τύποι έργων: Θεματικά
δίκτυα (Thematic Networks) και Ομάδες εργασίες (Working groups).
Τα έργα οργανώνονται σε 9 περιοχές ενδιαφέροντος:
Καινοτομία και δημιουργικότητα
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Ενεργή ενσωμάτωση
Αστική Ανανέωση
Αστικά περιβάλλοντα χαμηλού άνθρακα
Μειονεκτικές γειτονιές
Ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικότητα
Ποιοτική βιώσιμη διαβίωση
Μητροπολιτική διακυβέρνηση
Πόλεις λιμάνια
Από πλευράς χωρών Ζώνης Επιδράσεων V στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, η
Βουλγαρία και η Ιταλία. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 23 έργα, η Βουλγαρία σε 9 και η Puglia
(περιφέρεια της Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας) σε 5. Σε 2 έργα συνεργάζονται εταίροι από
Ελλάδα και Βουλγαρία και σε 3 εταίροι από Ελλάδα και Puglia. Οι περιοχές ενδιαφέροντος
στα οποία εντάσσονται τα συνολικά 5 έργα συνεργασίας της Ελλάδας με τις δύο
χώρες/περιοχές ποικίλουν: 1 έργο αστικής ανανέωσης, 1 έργο για πόλεις λιμάνια, 1 έργο για
ποιοτική βιώσιμη διαβίωση και 2 έργα για ενεργή ενσωμάτωση. Ο προϋπολογισμός έκαστου
έργου είναι της τάξης των 640.000 ευρώ.
Πίνακας 24.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «URBACT ΙΙ»
Ελλάδα

Βουλγαρία

23

9

5

2

3

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

9%

13%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

22%

60%

URBACT ΙΙ
Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας
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Πρόγραμμα «ESPON»
Το Πρόγραμμα ESPON 2013 εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε σε 47 εκ. ευρώ και κατά 75% χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
και κατά το υπόλοιπο 25% από τις συμμετέχουσες χώρες: 27 κράτη-μέλη, Ισλανδία,
Λιχνενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.
Η αποστολή του Προγράμματος είναι:
Η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε σχέση με την επιδίωξη της εδαφικής συνοχής και
της αρμονικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής επικράτειας (1) παρέχοντας συγκρίσιμη
πληροφορία, στοιχεία, αναλύσεις και σενάρια για τις εδαφικές δυναμικές και (2)
αποκαλύπτοντας εδαφικό κεφάλαιο και δυνατότητες για την ανάπτυξη των περιφερειών και
ευρύτερων περιοχών συμβάλλοντας στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, εδαφική συνεργασία
και μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.
Οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνουν διαφορετικά,
ωστόσο ισχυρά συνδεδεμένα, εγχειρήματα, που συνιστούν και τις πέντε προτεραιότητες του
προγράμματος:
1. Η εφαρμοσμένη έρευνα (applied research) σε διαφορετικά θέματα των Ευρωπαϊκών
εδαφικών δυναμικών αποτελεί την κεντρική ενασχόληση, παρέχοντας επιστημονικώς
αξιόπιστα δεδομένα και στοιχεία στο επίπεδο των περιφερειών και των πόλεων. Αυτά τα
αποτελέσματα συμβάλλουν στην αξιολόγηση των δυνατών σημείων και αδυναμιών των
μεμονωμένων περιφερειών και πόλεων στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η εφαρμοσμένη έρευνα
διενεργείται από διεθνικές ομάδες ερευνητών και εμπειρογνωμόνων.
2. Η στοχευμένη ανάλυση (targeted analysis) μαζί με διακυβευματίες αποτελεί ένα σημαντικό
τύπο έργων που χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του ESPON στην πράξη. Οι διακυβευματίες
εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και το ESPON παρέχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η
οποία διεξάγει την ανάλυση σε στενή συνεργασία. Εν συνεχεία οι διακυβευματίες κάνουν
χρήση της Ευρωπαϊκής προοπτικής με συνεκτίμηση σε ζητήματα πολιτικής για το χωρικό
τους πλαίσιο, στην ανάπτυξη στρατηγικής ή σε άλλες δραστηριότητες που ωφελούν την
ανάπτυξη.
3. Η ανάπτυξη Επιστημονικής Πλατφόρμας (scientific platform) υποστηρίζεται από μια βάση
δεδομένων έργων και χωρικών δεικτών του ESPON καθώς και εργαλείων σχετικών με τη
χωρική ανάλυση, τυπολογίες, μοντελοποίηση και επικαιροποίηση στατιστικών στοιχείων.
4. Εκμετάλλευση (capitalization) των αποτελεσμάτων του ESPON που περιλαμβάνει
δραστηριότητες δημοσιοποίησης και διάφορες δημοσιεύσεις του ESPON. Συχνά
οργανώνονται σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας ενώ η εκμετάλλευση εξασφαλίζεται
από ένα δίκτυο εθνικό σημείων επαφής του ESPON.
5. Η τεχνική βοήθεια, αναλυτική υποστήριξη και επικοινωνία εξασφαλίζει την ορθή
διαχείριση του προγράμματος και την ικανότητα εξέλιξης επιστημονικών αποτελεσμάτων
προς το επίπεδο της πολιτικής.
Η Ελλάδα συμμετέχει με εταίρους σε 20 έργα του Προγράμματος ESPON 2013, η Βουλγαρία σε
4 και η Ιταλία σε 23. H Puglia (περιφέρεια της Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας) δεν
συμμετέχει σε κανένα έργο του Προγράμματος. Από τα 4 έργα του Προγράμματος στα οποία
συμμετέχει η Βουλγαρία στα 3 συνεργάζεται με εταίρο από την Ελλάδα. Ο συνολικός
προϋπολογισμός αυτών των τριών έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
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ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ περίπου. Η Τουρκία, η ΠΓΔΜ, η Αλβανία και η Σερβία δεν
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Πίνακας 25.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών
μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESPON 2013»
Ελλάδα

Βουλγαρία

20

4

0

3

0

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

15%

0%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

75%

-

ESPON 2013
Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας

Συμπεράσματα έντασης συνεργασιών βάσει των πολυμερών διασυνοριακών
προγραμμάτων
Πίνακας 26.
Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο των Πολυμερών Προγραμμάτων
Ελλάδα

Βουλγαρία

Αλβανία

ΠΓΔΜ

Περιφέρ.
Σερβίας

Περιφέρ.
Ιταλίας

Περιφέρ.
Τουρκίας

378

188

97

25

71

59

5

Έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και άλλης χώρας / περιοχής

120

54

22

42

33

2

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα

32%

14%

6%

11%

9%

1%

% έργων συνεργασίας επί των έργων
στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα /
περιοχή

64%

56%

88%

59%

56%

40%

Πολυμερή προγράμματα (σύνολο)

Σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
χώρα / περιοχή
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Η Ελλάδα συμμετέχει σε συνολικά 378 έργα στο πλαίσιο των Πολυμερών Προγραμμάτων
συνεργασίας, και ακολουθούν σε αριθμό η Βουλγαρία (188) και η Αλβανία (97). Αυτές είναι
και οι δύο χώρες/περιοχές της Ζώνης Επιδράσεων V με τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά
τα έργα συνεργασίας επί των έργων στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τα έργα συνεργασίας επί των έργων στα οποία
συμμετέχει η άλλη χώρα / περιοχή αντιστοιχούν στην ΠΓΔΜ (88%) και τη Βουλγαρία (64%),
ενώ η μικρότερη εξάρτηση/ένταση αντιστοιχεί στις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της
Τουρκίας. Αυτός ο δείκτης, δηλαδή το ποσοστό έργων συνεργασίας επί των έργων στα οποία
συμμετέχει η άλλη χώρα/περιοχή, θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει μια ένδειξη της
έντασης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των επιμέρους περιοχών της Ζώνης
Επιδράσεων V.
Σχήμα 27.
Ένταση σχέσης των χωρών/περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V
με την Ελλάδα βάσει προγραμμάτων συνεργασίας - συνθετική απεικόνιση

36

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
CBC05: ΕΝΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιούνιος 2015

Συμπεράσματα θεματικής κατεύθυνσης έργων εδαφικής συνεργασίας
Σχήμα 28
Αριθμός έργων ανά θεματική κατηγορία στο σύνολο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας

Τα συνολικά περίπου 400 έργα συνεργασίας της Ελλάδας με τις λοιπές χώρες/περιοχές της
Ζώνης Επιδράσεων V (συνεργασίες σε διάφορους συνδυασμούς) μπορούν με ορισμένες
παραδοχές να ομαδοποιηθούν σε 6 (έξι) ευρείες θεματικές κατηγορίες που προκύπτουν από
τους στόχους / πεδία / προτεραιότητες κλπ. των επιμέρους προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας. Οι ευρείες αυτές κατηγορίες προσδιορίζονται ως ακολούθως:
1.

Κοινωνία – Διακυβέρνηση
Περιλαμβάνει έργα σχετικά με την προστασία της υγείας, την κοινωνική προστασία, την
προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ποιοτική βιώσιμη διαβίωση, την ενεργή
ενσωμάτωση, την ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στις κοινότητες, τη δημιουργία
διοικητικής ικανότητας, τη θεσμική συνεργασία κλπ.

2.

Περιβάλλον – Ενέργεια
Περιλαμβάνει έργα σχετικά με την προστασία, διαχείριση και προώθηση των
περιβαλλοντικών πόρων, την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων, την προώθηση της
ανανεώσιμης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κλπ.

3.

Τουρισμός – Πολιτισμός
Περιλαμβάνει έργα σχετικά με την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, την προστασία,
διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών πόρων/πολιτιστικής κληρονομιάς (Επισημαίνεται
ότι τα ζητήματα του πολιτισμού και του τουρισμού σε περιπτώσεις συμπλέκονται με
ζητήματα φυσικού περιβάλλοντος και δεν καθίσταται πάντα εύκολος ο διαχωρισμός τους
και η κατανομή τους στις σχετικές θεματικές κατηγορίες).

4.

Μεταφορές
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Περιλαμβάνει έργα σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση της μεταφορικής υποδομής, τη
διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, την ενίσχυση της
πολυτροπικότητας και διατροπικότητας, τα βιώσιμα συστήματα κινητικότητας κλπ.
(Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ευρεία κατηγορία περιλαμβάνει κατά περιπτώσεις και
έργα που σχετίζονται με τις λοιπές υποδομές, όπου δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός
τους).
5.

Οικονομία
Περιλαμβάνει έργα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη εν γένει, την υποστήριξη και
ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας
και της καινοτομίας κλπ.

6.

Λοιπά
Περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με τις λοιπές –πλην μεταφορών- υποδομές, τα δίκτυα
επικοινωνιών και την αντιμετώπιση του ψηφιακού διαχωρισμού, την υποστήριξη της
καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, την αντιμετώπιση προβλημάτων μητροπολιτικών
περιοχών, την αστική ανανέωση/αναγέννηση και γενικότερα θέματα περί βιώσιμης
ανάπτυξης.

Διαπιστώνεται ότι την προγραμματική περίοδο 2007-2013 το μεγαλύτερο ποσοστό έργων
εδαφικής συνεργασίας αφορά στον τομέα (ευρεία θεματική κατηγορία) της οικονομίας
(31,6%), που περιλαμβάνει έργα προσανατολισμένα στην οικονομική ανάπτυξη, την
επιχειρηματικότητα, το ανθρώπινο δυναμικό, την έρευνα και τεχνολογία κλπ., και ακολούθως
στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας (27,6%) και στον τομέα του τουρισμούπολιτισμού (14,5%). Περίπου 1 στα 10 έργα συνεργασίας αφορούν στον τομέα των μεταφορών
(10,5%).
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Μεθοδολογία και συστηματοποίηση
•

Καταγράφονται, αναλύονται και παρουσιάζονται τα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V,
στο πλαίσιο των σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2007-2013.

•

Τα Προγράμματα διακρίνονται σε Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα και τα Πολυμερή
Προγράμματα. Πρόκειται συγκεκριμένα για:

•

o

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»

o

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»

o

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»

o

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία»

o

Πρόγραμμα ENPICBC MED (Λεκάνη Μεσογείου)

o

Πρόγραμμα BlackSea-CBC (Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας)

o

Πρόγραμμα «MED»

o

Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (SEE)

o

Πρόγραμμα «INTERREG IVC»

o

Πρόγραμμα «Αδριατική» (IPA Adriatic CBC)

o

Πρόγραμμα «URBACT»

o

Πρόγραμμα «ESPON»

Για κάθε Πρόγραμμα εντοπίζονται και καταγράφονται:
o

οι επιλέξιμες περιοχές,

o

οι προτεραιότητες και οι στόχοι του,

o

τα έργα στα οποία συνεργάζονται εταίροι από την Ελλάδα και από τις
χώρες/περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V,

o

τα έργα συνεργασίας που είναι προσανατολισμένα σε ζητήματα μεταφορών,
προσπελασιμότητας/προσβασιμότητας, κινητικότητας κλπ.,

o

οι προϋπολογισμοί των έργων,

o

ο άξονας προτεραιότητας/μέτρο στο οποίο εντάσσεται κάθε έργο κλπ.

•

Για λόγους συνεκτικότερης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Δείκτη, στο Δελτίο
Αποτελεσμάτων επιλέγεται να μην συμπεριληφθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τα έργα
έκαστου προγράμματος στα οποία η Ελλάδα συνεργάζεται με εταίρους από τις λοιπές
περιοχές της Ζώνης Επιδράσεων V, αλλά μόνο τα σχετικά σχήματα που συνθέτουν την
προκύπτουσα πληροφορία (π.χ. όσον αφορά αριθμό έργων και προϋπολογισμούς).

•

Για κάθε Πολυμερές Πρόγραμμα παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα συνθετικά
αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών
Ζώνης Επιδράσεων V, που περιλαμβάνει: α) σύνολο έργων στα οποία συμμετέχει η
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χώρα / περιοχή, β) έργα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και άλλης χώρας / περιοχής,
γ) % έργων συνεργασίας επί των έργων στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, δ) % έργων
συνεργασίας επί των έργων στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα / περιοχή. Από τους
επιμέρους για κάθε Πρόγραμμα πίνακες συντίθεται πίνακας συνθετικών
αποτελεσμάτων για το σύνολο των Πολυμερών Προγραμμάτων, από όπου προκύπτει
και ο δείκτης έντασης της συνεργασίας για κάθε χώρα/περιοχή της Ζώνης, ο οποίος
εκφράζεται ως ποσοστό έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και έκαστης
χώρας/περιοχής επί των έργων στα οποία συμμετέχει η άλλη χώρα/περιοχή.
•

Για περιορισμένο αριθμό έργων υπήρξε αδυναμία εντοπισμού του προϋπολογισμού.
Θεωρείται ότι αυτό δεν αλλοιώνει το συνθετικό αποτέλεσμα της μελέτης των σχέσεων
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

Πηγές
•

Για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»:
http://www.interreg.gr/el και http://www.greecebulgaria.eu/index.php?option=com_projects&view=items&Itemid=8

•

Για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»:
http://www.interreg.gr/el και http://www.greecealbania.eu/index.php/projects.html

•

Για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»:
http://www.interreg.gr/el και http://www.ipa-cbc-programme.eu/

•

Για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία»:
http://www.interreg.gr/el και http://www.greece-italy.eu/

•

Για το Πρόγραμμα ENPICBC MED (Λεκάνη Μεσογείου): http://www.interreg.gr/el ,
http://www.enpicbcmed.eu/documenti/29_38_20090108120940.pdf και βάση
δεδομένων στο http://www.territorialcooperation.eu/frontpage

•

Για το Πρόγραμμα BlackSea-CBC (Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας):
http://www.interreg.gr/el, http://www.blackseacbc.net/index.php/eng/Projects/Our-Projects2 και βάση δεδομένων στο
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage

•

Για το Πρόγραμμα «MED»: http://www.interreg.gr/el/,
http://www.programmemed.eu, http://www.programmemed.eu/en/theprojects/project-database.html και http://www.territorialcooperation.eu/frontpage

•

Για το Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (SEE): http://www.interreg.gr/el/,
www.southeast-europe.net, http://www.southeasteurope.net/en/projects/approved_projects/ και
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage (για τις περιφέρειες της Ιταλίας)

•

Για το Πρόγραμμα «INTERREG IVC»: http://www.interreg.gr/el/,
http://www.interreg4c.eu/ και http://www.interreg4c.eu/projects/

•

Για το Πρόγραμμα «Αδριατική» (IPA Adriatic CBC): http://www.interreg.gr/el/,
http://www.adriaticipacbc.org/,
http://www.interreg.gr/images/ADRIATIC_Programming%20Document.pdf,
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http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_koordinacija/IPA_programi/ipa2/jadran
ski/default.aspx?id=10019&langTag=en-US,
http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=project_list και
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage (για τις περιφέρειες της Ιταλίας και
της Σερβίας)
•

Για το Πρόγραμμα «URBACT»: http://urbact.eu/en/homepage-2/ και
http://urbact.eu/en/our-projects/map-of-the-projects/ και
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/List_of_beneficiaries_05052011CEAB.pdf

•

Για το Πρόγραμμα «ESPON»: http://www.espon.eu/main/ και
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage (για τις περιφέρειες της Ιταλίας)

i

Σημείωση: Για δύο έργα του άξονα προτεραιότητας 2 δεν εντοπίστηκαν οι προϋπολογισμοί τους. Κατά συνέπεια τα
ποσοστά που παρατίθενται εδώ δεν αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια την κατανομή του συνολικού
προϋπολογισμού.
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Τα παραπάνω αποτελούν μέρος των παραδοοτέων στο πλαίσιο της σύμβασης (Κωδικός
αναφοράς 5265): ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
που εκπονήθηκε το 2014-2015, για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αρχ. Μηχ/κος - Χωροτάκτης - Πολεοδόμος
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχ/κος
ΗΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος
Καθ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Δρ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc

Τα πλήρη τεύχη των εκθέσεων και λοιπών παραδοτέων της Μελέτης διατίθενται από τον
ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού:
http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_4_reports.htm

Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις, στα κείμενα εργασίας και
στους χάρτες του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της
εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η
πηγή (Παρατηρητήριο – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
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