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Χαιρετισμός Δημάρχου κου Ευάγγελου Λαμπάκη
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το Δήμο και τους δημότες μας αποτελεί

κτύων

σηματο-
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δισυτην
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της εκπαίδευσης και της δικτύωσης
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– BECENET», στο πλαίσιο του προ-
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ –

Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Η διασυνοριακή Ελληνο - Βουλγαρική περιοχή αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης (GR) και Σμόλυαν (BG) έχουν μια
σειρά από κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή: φυγή των νέων προς τα μεγαλύτερα αστιΦάρος
Παναγία Κοσμοσώτηρα
Χάνα Τραϊανούπολης

Ο Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης σας
προσκαλεί σε Συνέντευξη
Τύπου που θα
παραχωρηθεί, στο πλαίσιο
του Έργου
«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - BECENET»
«BETTER EMPLOYMENT
OPPORTUNITIES THROUGH
COOPERATION,
EDUCATION AND
NETWORKING - BECENET»

του
Πρ ο γρ ά μματο ς
Ευρ ω παϊ κής Εδαφι κής
Συνεργασίας Ελλάδα –
Βουλγαρία 2007 – 2013,
την
Παρασκευή
30/11/2012 και ώρα
14:00, στο ξενοδοχείο
Grecotel Egnatia, αίθουσα
Τένεδος.
Η παρουσία σας θα μας
τιμούσε ιδιαίτερα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

κά κέντρα (με αποτέλεσμα τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού), χαμηλή εκμετάλλευση των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων , χαμηλή τεχνογνωσία και
έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Όσον αφορά τις αυξημένες ανάγκες που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ανεπάρκεια προώθησης των (υπο)δομών του οικο-αγροτουρισμού και αφ 'ετέρου η εγγύτητα των
δύο αυτών δήμων με φυσικά τοπία με ευρωπαϊκή και παγκόσμια σημασία (π.χ. Δέλτα Έβρου) συνθέτουν ένα ιδανικό φόντο για τη δημιουργία και εφαρμογή μιας κοινής μεθοδολογίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού
τους, με την ενεργοποίηση τους προς ένα βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικότητας.
Σημαντικές απειλές αναδύονται λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και την
επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς για τις τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις.
Από την άλλη πλευρά, η περιοχή εξελίσσεται σε πόλο έλξης για τουρισμό , η οποία
θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επίσης, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εργαλείων
των ICT (Information Computer Techology).
Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να ασχοληθεί με τα ανωτέρω προβλήματα, με τη
δημιουργία δύο κέντρων στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σμόλυαν, για την τόνωση της Επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε εκπαιδευτικές δράσεις για τον
τοπικό πληθυσμό, μέσω της συνεργασίας και της δημιουργίας δικτύων.
Τα κέντρα θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και
την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή, βασιζόμενα στα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα / απειλές και ευκαιρίες) των δύο περιοχών, εστιάζοντας κυρίως στη νεολαία, στην πράσινη και τουριστική επιχειρηματικότητα και στην
αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών πόρων των Δήμων, με τη χρήση καινοτόμων
εργαλείων.

Στόχοι του Προγράμματος
Ο γενικός στόχος του έργου BECENET είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής Αλεξανδρούπολης-Σμόλυαν, μέσω της εφαρμογής μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης στους δύο δήμους συνδυάζοντας
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής
με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ενότητες για τον
τοπικό πληθυσμό, με τη χρήση των εργαλείων της
ICT (επιστήμη πληροφορικής) και των νέων τεχνολογιών, οδηγώντας έτσι στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας. Οι ειδικοί στόχοι που περιλαμβάνει ο βασικός στόχος είναι οι εξής:
1) συλλογή, συζήτηση και κατανόηση όλων των
πτυχών της επιχειρηματικότητας με βάση τις τοπικές ανάγκες και τους περιορισμούς,
2) αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά στα προσόντα ενόψει της ανοικτής αγοράς εργασίας σε μια διασυνοριακή περιοχή,

3) μελέτη και διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών στις αγορές εργασίας, από την άλλη πλευρά των συνόρων,
4) ανταλλαγή της εμπειρίας και πληροφοριών μεταξύ των εταίρων,
5) προσδιορισμός των αναγκών για την αποτελεσματική διαχείριση/διοίκηση σε επίπεδο δήμου, των
δραστηριοτήτων τουριστικής και περιβαλλοντικής
επιχειρηματικότητας,
6) ανάπτυξη web-based προγραμμάτων κατάρτισης,
7) ανάπτυξη καμπάνιας στα ΜΜΕ για την
ευαισθητοποίηση/συμμετοχή των τοπικών φορέων
και των πολιτών, ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικής και των κεντρικών δομών της
κυβέρνησης για την αναγκαιότητα στήριξης των
τοπικών αναπτυξιακών προσπαθειών για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, ως εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.
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Σύντομη Ιστορία του Έργου
Η ιδέα του έργου έχει επιλεγεί
προσεκτικά και επεξεργάστηκε
βήμα-βήμα από τους δύο κύριους εμπλεκόμενους εταίρους,
του Δήμου Σμόλυαν (BG) και
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
(GR). Με βάση μια μακρά περίοδο προσπαθειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών
προβλημάτων
τους ( Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2007 - 2010, Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης του
Σμόλυαν 2004-2007), οι δύο
εταίροι έχοντας καταλήξει σε
μια τελική εκτίμηση των αναγκών και των περιορισμών
τους, δημιούργησαν μια κοινά
αποδεκτή και εγκεκριμένη από
τα όργανά τους – πρόταση, για
την ανάληψη δράσεων προς
την κατεύθυνση της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού στις περιοχές τους, καθώς
και την αναζωογόνηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας για την εκμετάλλευση της
πλούσιας φυσικής, ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς

τους.
Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τα
ερείπια της αρχαίας πόλης της
Τραϊανούπολης, οι περίφημες ιαματικές
πηγές με
πόσιμο
νερό,
τμήματα
της αρχαίας
Εγνατίας
οΚέντρο εκπαίδευσης
Αλεξανδρούπολης
δού, γεωθερμικά
πεδία,
μεγάλες
φυσικές
ομορφιές
(Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς,
θερμά ιαματικά λουτρά Χάνας),
άλλα
μοναδικά
μνημεία
(προϊστορικά σπήλαια, βυζαντινές
εκκλησίες, κλπ.) μπορούν να δώσουν μόνο μια ένδειξη του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής. Ομοίως, μπορεί να υπερηφανεύεται ο Δήμος Σμόλυαν για τις
ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, τις καλά διατηρημένες παραδόσεις, τα έθιμα και την αρχιτεκτονική. Το θέρετρο Παμπόροβο
είναι ένα από τα γνωστότερα στα
Βαλκάνια. Πολλά πολιτιστικά και

ιστορικά μνημεία (κάστρο του
Agoushevi Konatsi), ενδιαφέρουσες
τουριστικές
τοποθεσίες
(Rozhen Mountain Meadows, τo
χωριό Shiroka Laka), αρχιτεκτονικά μνημεία και άλλα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα στην πόλη (ή κοντά)
στο Σμόλυαν, στο Cheshitska,
στην περιοχή Dolno Raikovo, το
μουσείο του Lazlo Nagi, την παλαιοχριστιανική βασιλική στην περιοχή
Mogilata,
τη
γκαλερί
τέχνης του
Σμόλυαν,
το Μουσείο
Ιστορίας
Κέντρο Εκπαίδευσης
στο
ΣμόΣμόλυαν
λυαν
με
περισσότερα από 3.000 αντικείμενα τέχνης, το Εθνικό Αστρονομικό
Παρατηρητήριο "Ρόζεν" - Το Σπήλαιο Uhlovitza και την πέτρινη γέφυρα που ονομάζεται το Πέρασμα
του σπηλαίου και η διαδρομή
Garga κλπ. Όλα αυτά τα μέρη
μπορούν να δώσουν ώθηση στις
δύο τοπικές οικονομίες, αν προσεκτικά ενσωματωθούν σε μια αναπτυξιακή στρατηγική.

Προβλήματα & προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο Δήμοι είναι ανάλογης φύσης:1) τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και των γυναικών, 2) η έλλειψη εσωτερικών και ξένων επενδύσεων
3) τάσεις της μετανάστευσης και της γήρανσης του υπόλοιπου πληθυσμού, 4) η αγροτική γη είναι περίπου το 25-30 % του δήμου και στις δύο περιπτώσεις, και οι γεωργικές καλλιέργειες είναι μικρού μεγέθους και διάσπαρτες, 5) η κακή κατάσταση των περιφερειακών και αγροτικών δρόμων, 6) σημαντικός
αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού είναι ανειδίκευτο, 7) η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς για
τις τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις (που αποτελούν ένα σημαντικό αριθμό του συνολικού αριθμού
των επιχειρήσεων), 8) η έλλειψη ελεγχόμενου εμπορίου για τη διάθεση της αγροτικής παραγωγής.
Από την άλλη πλευρά οι δύο δήμοι έχουν ένα τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό με βάση τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά (καθαρός αέρας, χαμηλή ρύπανση), της εγγύτητάς τους σε φυσικές περιοχές
με οικολογικό ενδιαφέρον (π.χ. Δέλτα Έβρου) ή χώρους πολύ γνωστούς ως χειμερινά θέρετρα
(χιονοδρομικό κέντρο Παμπόροβο ), μεσαιωνικές - βυζαντινές - ρωμαϊκές και προϊστορικές τοποθεσίες
κλπ. Η παραπάνω περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η προσεκτική εξέταση των πιθανών διαδρομών ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τους κύριους εταίρους (Δήμος Αλεξανδρούπολης και Δήμος Σμόλυαν) να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη πρόταση, με στόχο:1) τη στήριξη της απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών στους πιο ενδιαφέροντες τομείς για τους δύο περιοχές
(τουρισμός, περιβάλλον) μέσα από τη Δημιουργία και Λειτουργία δύο Κέντρων για την κατάρτιση, την
Επιχειρηματικότητα και τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες, 2) τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εναλλακτικούς τομείς απασχόλησης για τους μακροχρόνια άνεργους, τους αγρότες και άλλες κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες μέσω της επαγγελματικής τους κατάρτισης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους,
ως
θερμοκοιτίδα
για
μια
νέα
γενιά
επιχειρηματιών
στην
πράσινη
οικονομία.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα του Έργου

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 306
Αλεξανδρούπολη
ΤΚ 681 00

Τηλέφωνο: 2551350100
Φαξ: : 2551350142
dimarxos@alexpolis.gr
www.alexpolis.gr

Δράσεις του
Έργου

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του
Δήμου
Αλεξανδρούπολης
www.aleχpolis.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2007 – 2013
«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - BECENET »
«BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH
COOPERATION, EDUCATION
AND NETWORKING -BECENET»
Άξονας Προτεραιότητας 3.
Ανταγωνιστικότητα
και Ανθρώπινοι Πόροι
Ειδικός Στόχος 3.1. Υποστήριξη και Ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού - Υποστήριξη
Προπαρασκευαστικών
Δράσεων εν όψει της
Ανοικτής Αγοράς Εργασίας

Τα αποτελέσματα που απορρέουν άμεσα από το έργο περιλαμβάνουν: την αυξημένη ευαισθησία των φορέων λήψης αποφάσεων, των τοπικών βασικών παραγόντων
και των πολιτών σχετικά με τους τρόπους για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της
υπο-ανάπτυξης, μέσα από την ενίσχυση των τοπικών ανθρώπινων πόρων και του
πνεύματος επιχειρηματικότητας σε σχέση με την επικείμενη ανοικτή αγορά εργασίας
στη διασυνοριακή περιοχή . Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων εταίρων, που θα οδηγήσει σε καλύτερη και κοινή κατανόηση της μεθοδολογίας που απαιτείται για την υποστήριξη συνθηκών που θα οδήγησαν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της κατάρτισης και της αξιοποίησης των πολιτιστικών, ιστορικών, φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής ΣμόλυανΑλεξανδρούπολης με καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της
εκπαίδευσης και της δικτύωσης. Τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας των γυναικών
και της νεολαίας και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, δίνοντάς τους προτεραιότητα στις διαδικασίες κατάρτισης. Την ενεργοποίηση των τοπικών πολιτών για να ξεκινήσουν τις νέες τους επιχειρήσεις στην περιοχή, στον τομέα της πράσινης οικονομίας και της ήπιας εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος (π.χ. οικο-και αγρο-τουρισμός).
Ο μεθοδολογικός οδηγός θα μεταφραστεί στα ελληνικά και βουλγαρικά και θα χρησιμοποιηθεί ως ένας πρακτικός οδηγός για αυτούς που θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στις περιοχές-στόχους.
1) δύο (2) Κέντρα Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητας και Διασυνοριακών Πρωτοβουλιών στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σμόλυαν. Το Κέντρο της Αλεξανδρούπολης θα ανακατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτυπωτές, σαρωτές , προτζέκτορα, εξοπλισμό επίπλων. Στο κέντρο του Smolyan θα
γίνει λεπτομερής σχεδιασμός εργασιών ανακατασκευής και θα έχει ένα εργαστήριο
που θα είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές , ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, εξοπλισμό
επίπλων, προτζέκτορα, 2) επεξεργασία ενός σχεδίου για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δύο Κέντρων για καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές και την υποστήριξη
της Επιχειρηματικότητα, για κάθε περιοχή παρέμβασης, 3) Σχεδιασμός μιας webbased πλατφόρμας πάνω στην οποία θα «φορτωθούν» (uploaded) οι εκπαιδευτικές
ενότητες και οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από τους τελικούς χρήστες μέσω διαδικτυακού κλειδιού, 4) Δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων, μια για κάθε δήμο, 5)
Δημιουργία ενός κοινού μεθοδολογικού οδηγού για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για τον (οικο - και αγρο-) τουρισμό, την «πράσινη» οικονομία, την
ήπια ανάπτυξη και εκμετάλλευση των πλούσιων Φυσικών Πόρων (Ελλάδα και Βουλγαρία). Τα συνδυασμένα αποτελέσματα θα έχουν τη μορφή εγχειριδίου το οποίο θα
περιέχει επίσης "καλές πρακτικές" και "πράγματα προς αποφυγή". Για την ελληνική
πλευρά δύο επιπλέον μελέτες θα εκπονηθούν: α) Μελέτη για την πιστοποίηση τοπικών (κυρίως γεωργικών) προϊόντων και β) Μελέτη σχετικά με τη στρατηγική αξιοποίησης των γεωθερμικών πόρων, 6) θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια για την
προώθηση μεθόδων Επιχειρηματικότητας, 7) τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου για τους
δύο εταίρους (μία ανά έτος) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων, 8)
δραστηριότητες προώθησης, 9) Κοινό Φόρουμ για τη δικτύωση των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης της διασυνοριακής περιοχής της Αλεξανδρούπολης.

«Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας»

