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1.

Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των
Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ)

Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων συνιστά διττό
μοχλό ανάπτυξης της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ν.Α.
Ευρώπη. Η αποκατάσταση της ισορροπίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο
στις βαλκανικές χώρες σε συνδυασμό με την ουσιαστική προώθηση των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ε.Ε και του ΔΝΤ, δημιουργούν ένα
πλέγμα πολυάριθμων ευνοϊκών συνθηκών, τις οποίες καλούνται να εκμεταλλευτούν
άμεσα οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Προτάσεις – Ενέργειες:
Ο ΣΒΒΕ εκτιμά ότι είναι απολύτως απαραίτητη η διαχείριση του Ε.Σ.Ο.Α.Β. από την πόλη
της Θεσσαλονίκης, στην οποία έχουν εγκατασταθεί πολυάριθμοι διεθνείς οργανισμοί και
δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Ανάμεσα
στις προτάσεις του ΣΒΒΕ περιλαμβάνονται:
¾ Παρακολούθηση του Ε.Σ.Ο.Α.Β. από έναν καθαρά τεχνοκρατικό μηχανισμό, με γνώση
και κατανόηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αλλά και με την απαραίτητη
τεχνογνωσία όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους κινδύνους που
αυτή εγκυμονεί.
¾ Ο Σχεδιασμός και Προγραμματισμός των έργων για κάθε χώρα.
¾ Τεχνοκρατική αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται από τους Εθνικούς
Συντονιστές των Βαλκανικών χωρών, και διασύνδεση των έργων με επιχειρήσεις
κατασκευών και παροχής υπηρεσιών ελληνικών συμφερόντων.
¾ Καθορισμός προτεραιοτήτων από το Υπουργείο Εξωτερικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα
έργα υποδομών και μεταφορών.
¾ Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης και υποβοήθησης των Βαλκανικών χωρών στην
υποβολή εμπεριστατωμένων και ώριμων προτάσεων προς χρηματοδότηση.
¾ Το Υπουργείο Εξωτερικών ακύρωσε δύο διαγωνισμούς για την πρόσληψη Τεχνικού
Συμβούλου.
Μετά από δύο αποτυχημένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη
πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για όλες τις διαδικασίες διαχείρισης, αξιολόγησης και
παρακολούθησης των έργων του ΕΣΟΑΒ.
¾ Με γνώμονα την αξιοκρατική και διάφανη διαδικασία αξιολόγησης, από την Κεντρική
Γνωμοδοτική Επιτροπή του Άρθρου 8 του Ν 2601/98, των προτάσεων που
υποβάλλονται, ο ΣΒΒΕ προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες:
¾ Αξιολόγηση, κατά προτεραιότητα, των προτάσεων που αποδεικνύουν τη σύνδεση της
επένδυσης με τη λειτουργούσα επιχείρηση στην Ελλάδα (π.χ. συμπληρωματικές
επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα της μητρικής εταιρείας, αξιοποίηση δικτύου
διανομής, διεύρυνση γκάμας παραγόμενων προϊόντων, καθετοποίηση παραγωγής
κ.λ.π.)
¾ Σχεδιασμός κατάλληλου Πίνακα Αναλυτικής Βαθμολόγησης, στον οποίο να
περιλαμβάνονται και να βαθμολογούνται τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου
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να διαμορφώνεται άμεσα μία αντικειμενική εικόνα ως προς τη βιωσιμότητα και την
ένταξη των επενδύσεων.
Η απορροφητικότητα του προγράμματος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΩΡΑ

Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
30% ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
έως 28.02.04

1 ΑΛΒΑΝΙΑ

9.978.000

4.816.470

2 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

3.906.000

-

ΝΕΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ € ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(%)
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
48
-

15.054.900
-

6

260

-

-

3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

10.858.000

10.858.000

100

39.293.333

13

1.194

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ
4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

53.000.000

2.970.000

6

9.900.000

3

78

5 Π.Γ.Δ.Μ.

14.968.000

1.062.000

7

3.540.800

3

191

6 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

14.086.000

7.483.968

53

27.424.560

11

788

106.796.000

27.190.438

95.213.593

36

2.511

ΣΥΝΟΛΟ

Λόγω της μεγάλης ελκυστικότητας της Βουλγαρίας για την πραγματοποίηση
Ελληνικών επενδύσεων, τα μέχρι τώρα κατανεμημένα κονδύλια έχουν εξαντληθεί.
Προτείνεται η αύξηση των κονδυλίων που αφορούν σε επενδύσεις στη Βουλγαρία
με ανακατανομή από τα αδιάθετα υπόλοιπα των άλλων χωρών.
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2.

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών – Πανευρωπαϊκοί Άξονες
X, IV και IX

H διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών
και των τριών (3) αξόνων πανευρωπαϊκού σχεδιασμού που εκκινούν ή καταλήγουν στη
Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση των
αναπτυξιακών προοπτικών της ευρύτερης περιοχής.
Το ζήτημα της αποτελεσματικής προώθησης της υλοποίησης όλων των
διευρωπαϊκών δικτύων τέθηκε και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της
Θεσσαλονίκης, όπου και δρομολογήθηκε αύξηση των επενδυτικών κονδυλίων κατά
τουλάχιστον 70 δις € εντός της επόμενης δεκαετίας.

Προτάσεις – Ενέργειες:
Η Ελληνική πολιτεία οφείλει να υιοθετήσει άμεσα και ουσιαστικά τις επισημάνσεις
της Ε.Ε. στην πορεία επίσπευσης των έργων ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφορών. Κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα:
 Αναθέρμανση της πολιτικής βούλησης των αρμοδίων, για τους οποίους
επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην πρόσφατη έκθεση της Ε.Ε. ότι «δεν έχουν λάβει
δεόντως υπόψη τη διευρωπαϊκή διάσταση των έργων αυτών».
 Βελτίωση της συνέργιας των δημοσίων επενδύσεων, της ιεράρχησης και του
συντονισμού της χρηματοδότησης (εφαρμογή νέων συστημάτων χρηματοδότησης
και δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου).
 Ενδυνάμωση της συνοχής μεταξύ διαχειριστικών δομών για το σύνολο των
έργων.
 Αλλαγή νοοτροπίας από τις αρμόδιες κρατικές αρχές στην Ελλάδα για την
επιτάχυνση κρίσιμων ζητημάτων, όπως οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτών μέσω των
συμβάσεων παραχώρησης εκμετάλλευσης (πλήρης αξιοποίηση των διάφορων
µορφών κοινοπραξίας του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ταχεία δημοπράτηση,
δημιουργία ευέλικτου θεσμικού πλαισίου και ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής),
αλλά και την αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων στην υλοποίηση των
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών τη χώρας.
Ταυτόχρονα απαιτείται η μέγιστη δυνατή εγρήγορση, προώθηση θεμάτων και ο
βέλτιστος συντονισμός των διαδικασιών ανάπτυξης των Πανευρωπαϊκών Αξόνων
X, IV και IX από την Ελλάδα, ως προεδρεύουσα χώρα της διευθύνουσας επιτροπής του
Άξονα X. Προτείνεται:
 Απόδοση των μέγιστων διαθέσιμων πόρων για χρηματοδότηση της ανακατασκευής
των τμημάτων του Άξονα X από το ΕΣΟΑΒ.
 Επαναλειτουργία του Άξονα X και όλων των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, ώστε
να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
κράτη.
 Βέλτιστος συντονισμός από τις ενδιαφερόμενες χώρες στην πορεία ολοκλήρωσης του
Άξονα X. Τα τμήματα του άξονα που είναι προς κατασκευή επιβάλλεται να
ολοκληρωθούν σχεδόν ταυτόχρονα, προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου
καθυστερήσεις.
 Εντατικοποίηση των συνεργασιών για την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων κατά
τις συνοριακές διαδικασίες στο Άξονα X.
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3.

Σύμφωνο Σταθερότητας και Πρωτοβουλία για τη
Συνεργασία στη Ν.Α Ευρώπη – Southeast European
Cooperative Initiative (S.E.C.I.)

Η Βαλκανική και Παρευξείνια επιχειρηματική συνεργασία συνιστά σταθερά έναν
από τους κύριους άξονες δράσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ).
Ο ΣΒΒΕ γνωρίζει τις πολύχρονες και πολυέξοδες προσπάθειες που καταβάλλει εδώ
και πολλά χρόνια η Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη προσπαθειών συνεργασίας
και οικονομικής ανάπτυξης με τις χώρες της Ν.Α Ευρώπης, όπως το SECI, το Stability
Pact, την Επιτροπή διευκόλυνσης εξωτερικού εμπορίου (PROCommitees), το
Επιχειρηματικό Γραφείο Οικονομικής Συνεργασίας για τη ΝΑ Ευρώπη (BICC) κ.α.

Προτάσεις – Ενέργειες:
 Η αξιοποίηση της εναλλακτικής έδρας του Συμφώνου Σταθερότητας στη
Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Βιέννη), ως γραφείο συντονισμού της Διεθνούς
Επιχειρηματικής κοινότητας με τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και τη Διαβαλκανική
(SEECP), μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εθνική στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για
την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Ν.Α.
Ευρώπης, προς όφελος τόσο των γεωπολιτικών μας συμφερόντων όσο και της
Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Ν.Α.
Ευρώπη (BAC for SEE), ως ένας πολυεθνικός συμβουλευτικός φορέας που έχει
αναγνωριστεί για τη συμβολή του και στο πλαίσιο της Διαβαλκανικής (SEECP –
Beograd declaration), μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και
επιτυχούς λειτουργίας αυτού του σχήματος, χρησιμοποιώντας ως έδρα του το
ξενοδοχείο Βιέννη στη Θεσσαλονίκη.
 Άμεση επανενεργοποίηση της χρηματοδότησης του γραφείου της Μόνιμης
Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου HELLAS PRO από το ΥΠ.ΕΞ. - Έκδοση των
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εξασφάλιση της χρηματοδότησης της
γραμματείας HELLAS PRO.

4.

Thessaloniki Forum

Ο ΣΒΒΕ διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη «Thessaloniki Forum», το
οποίο έχει συμβάλλει θετικά όλα αυτά τα χρόνια στην ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε
κέντρο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το «Thessaloniki Forum» έχει αναγνωρισθεί και καθιερωθεί ως μια συνάντηση κορυφής
εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας των χωρών της
Νοτιανατολικής Ευρώπης, αλλά και σημαντικού μέρους της διεθνούς κοινότητας.

Προτάσεις – Ενέργειες:
 Διοργάνωση του «Thessaloniki Forum» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Λειτουργία του ως μέσου άσκησης εξωτερικής πολιτικής και δημοσιοποίησης των
κυβερνητικών θέσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
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5. Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης – (ΙΝΑ)
Το ΙΝΑ δημιουργήθηκε το 2001, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και με την συμμετοχή των πλέον
σημαντικών εταιριών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΟΤΕ, Infoquest, Hellascom, Siemens, Altec, Intracom, Vodafone, Forthnet), και αποτελεί
τον επιστημονικό πυρήνα ο οποίος μελετά, αναλύει και προσεγγίζει επιστημονικά και
οργανωμένα τις εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, υποστηρίζοντας το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Η
αιτιολογική βάση δημιουργίας του ΙΝΑ έχει κατεξοχήν εθνικά χαρακτηριστικά και είναι
εξαιρετικά πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, υπό την έννοια ότι εξυπηρετεί την
εθνική πολιτική της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης στο θεματικό
πεδίο δραστηριοποίησης του συνενώνοντας ανταγωνίστριες εταιρίες ελληνικών
συμφερόντων του τομέα σε μια κοινή συνισταμένη δράση έπ’ ωφελεία της
ελληνικής οικονομίας αλλά και της ευημερίας και σταθερότητας στην περιοχή.
Σχετική Εμπειρία – Συνεργασίες - Δίκτυο Επαφών
Το ΙΝΑ δραστηριοποιείται στα πλαίσια περιφερειακών πρωτοβουλιών όπως το
Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Πρωτοβουλία για την
Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SECI), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη (UNECE) αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπερασπίσει τον
συγκροτημένο και ενιαίο ρόλο των χωρών της περιοχής στη διαμόρφωσή τους σε
"Κοινωνίες Γνώσης" και να υποβοηθήσει την καρποφορία των προσπαθειών διάκρισης
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο διεθνές περιβάλλον. Επιπρόσθετα στα
πλαίσια της Ακαδημίας Τηλεπικοινωνιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ακαδημία ΙΝΑ), που
το ΙΝΑ ίδρυσε το 2002, συνεργάζεται στενά με Υπουργεία Επικοινωνιών και με τις
Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών αλλά και με ερευνητικούς – ακαδημαϊκούς και
επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής. Η Ακαδημία ΙΝΑ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Υ.Δ.Α.Σ. 4 Διεύθυνση με α/α 180.
Στο παραπάνω πλαίσιο δραστηριοποίησης το ΙΝΑ έχει δημιουργήσει ένα ανθρώπινο
δίκτυο από εκπροσώπους φορέων ρυθμιστικών αρχών, Υπουργείων, Τηλεπικοινωνιακών
Οργανισμών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το οποίο
συνεργάζεται στενά για ανταλλαγή απόψεων, χάραξη κοινής στρατηγικής και ανάληψη
κοινών πρωτοβουλιών στον τομέα της νέας οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Ομάδες
Εργασίας της Ακαδημίας ΙΝΑ όπου συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς με επίσημα
διορισμένους εκπροσώπους τους.
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Βρισκόμαστε σήμερα στο μεταίχμιο μιας εποχής όπου συντελείται μια μετάλλαξη του
κοινωνικοοικονομικού παγκόσμιου συστήματος με το πέρασμα σε νέου τύπου οικονομική
ανάπτυξη και την εμφάνιση νέων παραγόντων στις διεθνείς σχέσεις με επίκεντρο την
κοινωνία των πολιτών και εμπροσθοφυλακή τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στις
διάφορες τους μορφές. Καταλυτικός παράγοντας είναι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχουν δημιουργήσει μία ίσως μοναδική συγκυρία
σύγκλησης και ταύτισης της ασφάλειας και σταθερότητας με τις αμοιβαία κερδοφόρες
οικονομικές σχέσεις. Στο λυκόφως των εθνικών συγκρούσεων και ψυχροπολεμικών
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εντάσεων η εξωτερική οικονομική πολιτική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός
ευρύτερου σχεδίου εξωτερικής πολιτικής για την Ελλάδα ώστε να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις προκλήσεις της νέας εποχής αλλά και για να θεραπεύσει πάγια
προβλήματα του παρελθόντος.
Οι δραστηριότητες του ΙΝΑ και της Ακαδημίας ΙΝΑ είναι ενδεικτικές της μοντέρνας
αντίληψης για το περιεχόμενο και το θεματικό εύρος της σύγχρονης ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και ειδικότερα στα Βαλκάνια.
Επιτυχίες μέχρι τώρα:
•

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην δημιουργία υλικών και άϋλων υποδομών στη ΝΑ
Ευρώπη.

•

Δημιουργική συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα και καθιέρωση νέων προτύπων
συνεργασίας για την Ελλάδα και σε άλλους τομείς.

•

Σημαντική και σταθερή ελληνική παρουσία στον τομέα των ΤΠΕ στην περιοχή που
αποδεικνύουν την τεχνολογική δεινότητα της χώρας αλλά και τον σταθερό
προσανατολισμό στις αγορές της περιοχής.

•

Υλοποίηση σημαντικού έργου στο τομέα της έρευνας με συμμετοχή επιστημονικού
δυναμικού από ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη.

•

Παρακολούθηση των εξελίξεων της ΤΠΕ αγοράς στην Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη αλλά και
σε παγκόσμιο επίπεδο.

•

Παροχή πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις στις νέες
τεχνολογίες αλλά και για τις προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης αυτών.

•

Παροχή εκπαίδευσης σε πάνω από 800 στελέχη σε οργανισμούς ΤΠΕ της ΝΑ
Ευρώπης.

•

Ίδρυση κόμβων Ακαδημίας ΙΝΑ σε όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

•

Ισότιμη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής και δημιουργία πλατφόρμας
συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών της ΝΑ Ευρώπης.

•

Σημαντικές συνέργιες με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς (Ηνωμένα Έθνη,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Σύμφωνο
Σταθερότητας,
SECI,
Διεθνή
Ένωση
Τηλεπικοινωνιών, Παγκόσμια Τράπεζα κα).

•

Παροχή αναπτυξιακής βοήθειας με την μορφή της επιστημονικής και τεχνοκρατικής
υποστήριξης στις νεοϊδρυθείσες ρυθμιστικές αρχές από την Ακαδημία ΙΝΑ.

•

Συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ελλάδα, την ΝΑ
Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο.

•

Το ΙΝΑ αποτελεί πλέον ένα από τα σημεία αναφοράς για ΤΠΕ στην περιοχή.

Το ΙΝΑ με την ίδρυση της Ακαδημίας Τηλεπικοινωνιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
δημιούργησε νέα πρότυπα στο τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Το σταθερό ενδιαφέρον
της Ελλάδος για τις χώρες της ΝΑΕ και αναδεικνύει το πρόσωπο μιας σύγχρονης
κοινωνίας και μιας χώρας που επιθυμεί με ειλικρίνεια να στερεώσει στέρεες οικονομικές
σχέσεις με αμοιβαία ωφέλεια για την χώρα αλλά και για την περιοχή.
Μελλοντικοί στόχοι:
1.

Σταθεροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων.
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2.
3.

Αξιοποίηση και διατήρηση του momentum που δημιουργήθηκε την περασμένη
χρονιά
Αύξηση των συνεργιών με άλλους οργανισμούς.

4.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση
επιστημονικού δυναμικού από την ΝΑ Ευρώπη.

5.

Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες του ΙΝΑ με την
ίδρυση Δικτύου εταιριών μελών.

6.

της

μετανάστευσης

του

Γεωγραφική επέκταση.

Προτάσεις – Ενέργειες:
1. Άμεση έγκριση της πρότασης της συνέχειας του αναπτυξιακού προγράμματος της
Ακαδημίας ΙΝΑ, με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδας Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης
Τηλεπικοινωνιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Δεύτερη Φάση ΣταθεροποίησηΕπέκταση» από την ΥΔΑΣ για να μην χαθεί η δυναμική που έχει δημιουργηθεί και να
αποκτήσουν μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα τα δίκτυα συνεργασίας με τις χώρες της
ΝΑ Ευρώπης.
2. Άμεση έγκριση της πρότασης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ακαδημίας ΙΝΑ, με
τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)
στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ και Σερβία – Μαυροβούνιο» από την
ΥΔΑΣ για να επεκταθεί θεματικά η αναπτυξιακή βοήθεια στην προσπάθεια μείωσης
του «ψηφιακού χάσματος» και να αξιοποιηθούν οι άϋλες και υλικές υποδομές που
έχουν δημιουργηθεί.
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6. Θέματα μελών – Θεωρήσεις (visa) – Συμμετοχή Αλλοδαπών
από Χώρες Ν.Α. Ευρώπης σε ελληνικές επιχειρήσεις
Η πολυδιάστατη δράση του Συνδέσμου απέφερε τα ακόλουθα θέματα μελών του
αρμοδιότητας (και) του Υπουργείου Εξωτερικών:
1. εφαρμογή υπηρεσιακής εγκυκλίου του ΥΠΕΞ με την οποία δίνεται η δυνατότητα
στις Ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών να χορηγήσουν βίζες βραχείας
διαμονής 90 ημερών ανά εξάμηνο: το μέτρο θα πρέπει να επεκταθεί και εφεξής να
χορηγούνται βίζες μεγάλης διάρκειας,
2. να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής φυσικών προσώπων υπηκόων κρατών μη
μελών της Ε.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια Ελληνικών ανωνύμων εταιρειών χωρίς
πρόσθετες ιδιότητες (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου),
χωρίς την έκδοση άδειας παραμονής και άδειας εργασίας,
3. ερμηνεία της νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό των απαραίτητων εγγράφων
που πρέπει να φέρει κάποιος που εισέρχεται στην Ελληνική επικράτεια
αποδεδειγμένα για εμπορικούς σκοπούς,
4. γραμμή ελέγχου στο τελωνείο Προμαχώνα: χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών για την παράκαμψη της βασικής γραμμής των τελωνείων. Προτείνεται
η χρήση έξυπνων καρτών και ηλεκτρονικών σφραγίδων.
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