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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης 2007-2013 προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων, 
με κύρια κατεύθυνση πολιτικής για καθέναν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
παραγωγικής βάσης της περιφέρειας, και κατ’ επέκταση του ίδιου του οικονομικού 
της συστήματος. 

Τα προτεινόμενα μέτρα ανά άξονα είναι ενδεικτικά, αλλά, σε κάθε περίπτωση, 
καλύπτουν το σύνολο των αναπτυξιακών αναγκών της περιφέρειας. 

Οι πέντε άξονες παρέμβασης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρότεινε ο ΣΒΒΕ είναι: 

1. η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας 
2. η ενδυνάμωση της μεταποιητικής βάσης της περιφέρειας 
3. οι ανθρώπινοι πόροι 
4. η Βαλκανική προοπτική της περιφέρειας 
5. η ολοκλήρωση των υποδομών 

 

Αναλυτικά: 

Άξονας 1: ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας 
Κατά την άποψη του Συνδέσμου και με βάση την πολύχρονη εμπειρία του από την 
εφαρμογή αντίστοιχων διαδικασιών σχεδιασμού παρεμβάσεων των διαρθρωτικών 
ταμείων της Ε.Ε. κατά το παρελθόν, θεωρεί απαραίτητη την αναβάθμιση των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Η πρότασή μας αυτή 
προέρχεται από τη συγκριτική αξιολόγηση του μεγέθους των τεσσάρων περιφερειών 
του ΒορειοΕλλαδικού Τόξου με τις περιφέρειες των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. και 
από την ανάγκη για συντονισμό των πολιτικών που αφορούν τόσο την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
Με βάση τα κριτήρια αυτά, η πρότασή μας εκκινεί με τη δημιουργία τριών (3) νέων 
θεσμών που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των υπό σχεδίαση πολιτικών 
και θα συμβάλλουν αφενός στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
αφετέρου στην αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας.  
Οι θεσμοί αυτοί θα λειτουργούν στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, με τη 
συνεργασία – εφόσον αυτό απαιτείται – και των συναρμόδιων Υπουργείων. 
Οι προτάσεις μας είναι: 
1. Ίδρυση Γενικής Γραμματείας Βαλκανικών Θεμάτων, που θα λειτουργεί στο 

ΥΜΑΘΡΑ, αλλά θα υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, 
2. Ίδρυση και λειτουργία Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στο πρότυπο της 

αντίστοιχης εθνικής, αλλά με αρμοδιότητα και γεωγραφική εμβέλεια το 
ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, 

3. Ίδρυση και λειτουργία Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας: αποστολή του θα είναι ο 
συντονισμός των πολλών επιτροπών που αποσπασματικά αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα «ανάπτυξη» της περιφέρειας. Προτείνουμε να λειτουργεί στο πρότυπο 



του αντίστοιχου εθνικού οργάνου, να συνεργάζεται στενά με αυτό και να είναι ο 
επίσημος σύμβουλος των τεσσάρων περιφερειών για τα ζητήματα 
ανταγωνιστικότητας. 

 
Προτεινόμενα μέτρα: 
1. Δημιουργία υπηρεσίας one – stop – shop για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων 

για την ένταξή τους σε προγράμματα: η υπηρεσία θα αποτελέσει μετεξέλιξη της 
δομής προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων καινοτομίας, η οποία θα 
αναπτυχθεί μέσω του Μέτρου 1.3.3. του τρέχοντος Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  

2. Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης: περαιτέρω ενίσχυση 
της δράσης και ολοκλήρωσή της 

3. Δημιουργία ενδοπεριφερειακού τεχνολογικού δικτύου 
4. Δημιουργία κέντρων «Αριστείας» στην ΠΚΜ: ερευνητικά, εκπαιδευτικά, 

επιχειρηματικά 
5. Δημιουργία δομής «μέτρησης» και «αξιολόγησης» των πολιτικών ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό επίπεδο: λειτουργία δομής βελτίωσης των 
πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Θα είναι συμβουλευτικό 
όργανο της περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση θα αξιολογεί τις επιπτώσεις κάθε 
μέτρου πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας. 

 

Άξονας 2: ενδυνάμωση της μεταποιητικής βάσης της περιφέρειας 
Προτεινόμενα μέτρα: 
1. Σχεδιασμός ειδικών βιομηχανικών προγραμμάτων ενίσχυσης κλάδων ή ομάδων 

επιχειρήσεων: το συγκεκριμένο μέτρο προτείνουμε να αφορά:  α) την ανάπτυξη 
εργαστηρίων δοκιμών, τα οποία θα παρέχουν πιστοποιητικά τύπου, για 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Τα εργαστήρια αυτά θα αποτελούν 
συμπράξεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και θα λειτουργούν στο πλαίσιο 
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, και, β) την ενίσχυση επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη δράσεων βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων. 

2. Ενίσχυση μεγάλων επενδύσεων επιχειρήσεων με καθετοποιημένη μορφή – 
Ενίσχυση υπεργολαβικών δικτύων. 

3. Ενίσχυση της τομεακής – κάθετης συνεργασίας των ΜΜΕ 
4. Ενίσχυση της μεγέθυνσης, των συγχωνεύσεων, των συμμαχιών και των 

δικτυώσεων μεταξύ ΜΜΕ της ΠΚΜ 
5. Ενίσχυση της σύνδεσης πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης, με: α) τη 

δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων leaders με ομάδες παραγωγών, και, β) τη 
δημιουργία ειδικών ζωνών οικολογικής, βιολογικής και παραδοσιακής γεωργίας. 
Στα μέτρα αυτά προτείνουμε να υπάρχει πρόβλεψη ειδικών ενισχύσεων για τις 
δράσεις μεταποίησης και εμπορίας των συγκεκριμένων προϊόντων 

6. Θεσμοθέτηση ειδικού προγράμματος στήριξης της μεθοριακής βιομηχανίας 
7. Συγκρότηση πόλου ενεργειακής – χημικής βιομηχανίας, με βάση το συγκρότημα 

της ΕΚΟ 
 

Άξονας 3: ανθρώπινοι πόροι 
Προτεινόμενα μέτρα: 
1. Σχεδιασμός ειδικών παρεμβάσεων για τον επαναπροσανατολισμό του 

πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του  
2. Επανασχεδιασμός των παρεμβάσεων σύνδεσης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 
3. Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης  
4. Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της περιφέρειας 
 



Άξονας 4: η Βαλκανική προοπτική της περιφέρειας 
Προτεινόμενα μέτρα: 
1. Ίδρυση και λειτουργία Δικτύου Ομάδων Επιχειρήσεων στις Βαλκανικές χώρες: το 

δίκτυο θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών (π.χ. Διεύθυνση Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων) και θα λαμβάνει κατευθύνσεις άσκησης «οικονομικής 
διπλωματίας» στα Βαλκάνια. Το δίκτυο θα προωθεί προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών ανάλογη πληροφόρηση και θα εισφέρει στην ανάπτυξη βέλτιστων 
πολιτικών για ενίσχυση των επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων στις χώρες 
αυτές. Επίσης, το δίκτυο θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική 
βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα επιχειρηματία. 

2. Ίδρυση και λειτουργία θεσμού τύπου USAID με χώρες αναφοράς τα Βαλκάνια και 
τις Παρευξείνιες δημοκρατίες: για την υλοποίηση της δράσης θα ήταν δυνατόν να 
εμπλακούν υφιστάμενοι φορείς με ανάλογη εμπειρία και με ήδη ανεπτυγμένο 
δίκτυο συνεργατών στις χώρες – στόχους.  

3. Ίδρυση Βαλκανικού Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
4. Ίδρυση Διεθνούς Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη 
 

Άξονας 5: ολοκλήρωση των υποδομών 
Προτεινόμενα μέτρα: 

1. Ολοκλήρωση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και των καθέτων αξόνων της  
2. Λιμάνι Θεσσαλονίκης: κατασκευή του 6ου προβλήτα  
3. Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου προς τις Βιομηχανικές Περιοχές 
4. Αναβάθμιση των υποδομών στις ΒΙΠΕ – Δημιουργία νέων 
5. Δράσεις για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο logistics. Ανάπτυξη 

συνδυασμένων μεταφορών – Βελτίωση των σιδηροδρομικών συνδέσεων – 
αναβάθμιση του ρόλου του ΟΣΕ στην Περιφέρεια 
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