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Θέμα :  Έκθεζη Λειηοςπγίαρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ  για ηο έηορ 2012    

 

ηα πιαίζηα ηνπ απνινγηζκνύ δξάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο  Γεληθήο Γηεύζπλζεο  

Αλάπηπμεο, παξαζέηνπκε βαζηθά ζηνηρεία  ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο , γηα ην έηνο 2012, γηα 

ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 185 ηνπ 

Ν. 3852/2010. 

 

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2012 

 

1. ΓΟΜΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ   

 

Η Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο έρεη ζηελ αξκνδηόηεηά ηεο δύν Δπιηελικέρ 

Γιεςθύνζειρ Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη πέληε Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο κηα ζε 

θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα. 

Οι  Δπιηελικέρ  Γιεςθύνζειρ με έδπα ηην έδπα ηηρ Πεπιθέπειαρ είναι: 

 

Α.  Γιεύθςνζη Βιομησανίαρ Δνέπγειαρ και θςζικών πόπυν  κε δύν ηκήκαηα. 

Β.  Γιεύθςνζη Για Βίος Μάθηζηρ, Απαζσόληζηρ, Δμποπίος και  Σοςπιζμού 

κε πέληε ηκήκαηα. 

 

   Κάζε Γιεύθςνζη Ανάπηςξηρ θαζεκηάο από ηηο πέληε Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο έρεη 

ηελ παξαθάησ ζπγθξόηεζε: 

 

α/α Σμήμα  

1. Υνξήγεζεο Αδεηώλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο & Φπζηθώλ Πόξσλ  

2. Δπαγγέικαηνο  

3. Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ  

4. Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Παηδείαο θαη Απαζρόιεζεο  

5. Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κνκνηελή, 08 / 01 / 2013  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  Αξ. Πξση. : ΟΙΚ  

  

 ΠΡΟ :  

      ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ  

Σαρ. Γηεύζπλζε : Φηιίππνπ 82     ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Σαρ. Κώδηθαο. : 69100 – Κνκνηελή             Γ. Καθνπιίδνπ 1 

Πιεξνθνξίεο : Γεκήηξηνο Μαλαλάο                    69100 Κνκνηελή 

Σειέθσλν : 2531354230   

Fax : 2531354231   

Δ-mail : mananas@pamth.gov.gr     
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    Ανθπώπινο δςναμικό (ζηιρ 31/12/2012) : ε όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο αξκνδηόηεηαο 

ηεο Γελ. Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ππεξεηνύλ ζπλνιηθά  83 ππάιιεινη (έλαληη 103 θαηά 

ην 2011), αληζνκεξώο θαηαλεκεκέλνη κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ. 

    Σν  επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ είλαη ηδηαίηεξα πςειό.  

 

     Υώποι Γπαθείυν - Τποδομέρ – Δξοπλιζμόρ :   

     Σν επηέκβξην ηνπ 2012 έγηλε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Τπεξεζίαο ζε λένπο ρώξνπο 

γξαθείσλ (αλαθαηληζκέλν θηίξην ηεο παιηάο ΤΔΒ ζηελ νδό Φηιίππνπ), ζύκθσλα κε 

γεληθόηεξν ζρεηηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Α Μ – Θ.  Η θαηάζηαζε ζηηο 

ππόινηπεο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο έρεη όπσο θαη ηελ πεξαζκέλε ρξνληά θαη  θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Σν επίπεδν ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ είλαη θαιό αιιά ην 

ινγηζκηθό είλαη απαξραησκέλν θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. 

Τπάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο.   

 

2. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ  ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ :  

 

2.1.  Ο αξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ  Αλάπηπμεο νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη κεηαμύ ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ησλ, ζύκθσλα κε  αλαιπηηθή  

θαηαγξαθή, κε βάζε ην Ν. 3852/2010, ην Π.Γ. 144/2010 θαη γεληθόηεξα ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία αλέξρεηαη ζηηο εκαηόν πενήνηα επηά (157).  

Η μεηαθοπά απμοδιοηήηυν ζηοςρ Γήμοςρ (Λαφκερ αγοπέρ , 

ζηεγνοκαθαπιζηήπια κ.λ.π. ) πος εππόκειηο να γίνει από 1-1-2013 αναβλήθηκε με 

ππάξη νομοθεηικού πεπιεσομένος μέσπι ηην έκδοζη Τποςπγικών αποθάζευν 

(ΦΔΚ 256 Α΄31-12-2012) καηά ζςνέπεια οι απμοδιόηηηερ ηυν Τπηπεζιών μαρ να 

παπαμένοςν υρ είσαν.  

 

 2.2. Η ςποζηελέσυζη ηυν δύο Πεπιθεπειακών Γιεςθύνζευν ( ζςνολικά      

5 ςπάλληλοι και για ηιρ δύο Γιεςθύνζειρ) και ηηρ Γιεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ 

Ροδόπηρ  (ζςνολικά  7 ςπάλληλοι) καθώρ  η έλλειτη σώπυν κέρξη ην επηέκβξην 

ηνπ 2012 ήηαλ ην ζεκαληηθόηεξν ιεηηνπξγηθό  πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε. Σν 

πξόβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνύ επηηείλεηαη κε ηελ απνρώξεζε ππαιιήισλ θαη αλ 

δελ βξεζεί ιύζε, κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζα είλαη αδύλαην λα εμππεξεηνύληαη 

εύξπζκα πνιίηεο θαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

 

2.3. Σα  Σμήμαηα Υοπήγηζηρ Αδειών Ανάπηςξηρ, Δνέπγειαρ και Φςζικών 

Πόπυν, ιόγσ ηεο ζπλέρεηαο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζρεηηθά 

ζηειέρσζεο, παξνπζίαζαλ ιίγα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ  αδεηνδνηήζεσλ  ελώ 

ζην ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ κεηαιιεπηηθώλ εξεπλώλ εκθαλίζηεθαλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ιόγσ  ηνπ ηδηαίηεξα αλαρξνληζηηθνύ Μεηαιιεπηηθνύ Κώδηθα. αιιά θαη 

ησλ παιαηώλ εθθξεκώλ αηηήζεσλ γηα άδεηεο Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ 

(αληηκεησπίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ννκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε 

Πεξηθεξεηαθό  επίπεδν κε ζηόρν ηελ εληαία αληηκεηώπηζε από όιεο ηηο Πεξηθ. 

Δλόηεηεο). 

2.4. Σα  Σμήμαηα Δπαγγέλμαηορ, πέξαλ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ, είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο νέαρ νομοθεζίαρ πεπί αδειοδόηηζηρ-εξεηάζευν 

ηεσνικών επαγγελμάηυν, κε ηελ αλακνλή έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ πξνβιεπόκελσλ 

Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ, πνπ αθόκε δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ( έσοςν εκδοθεί 4 Π.Γ. ανηί ηυν 6 και καμία Τποςπγική απόθαζη με 

αποηέλεζμα να ςπάπσει νομικό κενό). Αξθεηά ζεκεία ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο κε 
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ηηο δηαξθείο ηξνπνπνηήζεηο, ρξήδνπλ απνζαθελίζεσλ σο πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο  ( 

ανελκςζηήπερ και ζςνεπγεία ζςνηήπηζηρ αςηών, Δςπυπαφκά  μηηπώα 

επαγγελμαηιών κ.λ.π.) 

 Έσοςν ηεθεί ζσεηικά επυηήμαηα ζηα απμόδια Τποςπγεία και ζε απκεηέρ 

πεπιπηώζειρ οι απανηήζειρ μεηά παπέλεςζη ηπιμήνος και πλέον δεν έσοςν δοθεί. 

Παξά ηα  αλσηέξσ ζε όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ε ξνή ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή. 

 

2.5. ηα Σμήμαηα Δμποπίος και Σοςπιζμού, ππήξρε κηα νκαιή κεηάβαζε, 

ζηελ Καιιηθξαηηθή δνκή, παξά ην γεγνλόο όηη κεηά ην λόκν 3852/2010 

παξαηεξήζεθε ζύγρπζε αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Αηξεηήο 

Πεξηθέξεηαο θαη Γήκσλ ζε ζρέζε κε ηηο Λατθέο Αγνξέο θαη ηελ πάηαμε ηνπ 

παξεκπνξίνπ. ημανηική παπέμβαζη ηηρ Γεν. Γιεύθςνζηρ ζηον ηομέα αςηό ήηαν 

η θεζμοθέηηζη ενιαίαρ μοπιοδόηηζηρ ηυν κπιηηπίυν ηοποθέηηζηρ ζηιρ Λαφκέρ 

Αγοπέρ, με απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού ςμβοςλίος κε απνηέιεζκα ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπνζέηεζεο ζηηο Λατθέο Αγνξέο ηεο ΠΑΜ-Θ.  

πγθξνηήζεθαλ ηα ΚΔΛΑΤΔ ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη παξά ην 

γεγνλόο όηη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί πνιιά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ, ε δξάζε 

ηνπο έγηλε αηζζεηή θαη ππάξρεη κεηξήζηκν απνηέιεζκα ζηνλ ηνκέα πάηαμεο ηνπ 

παξεκπνξίνπ. 

 Λόγσ αλεπάξθεηαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα εμεηδηθεπκέλνπο ειέγρνπο, 

πεξηνξηζκνύ κέζσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (πεξηνξηζκόο έσο κεδεληζκόο ηνπ 

αξηζκνύ εμόδσλ από ηελ Τπεξεζία, ), δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ζε όια ηα επίπεδα αξκνδηνηήησλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο. 

 

 2.6. ηα Σμήμαηα Για Βίος Μάθηζηρ, Παιδείαρ και Απαζσόληζηρ  

παξαηεξήζεθε από ηελ αξρή κηα αδπλακία πξνζδηνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ αθνύ 

αξθεηέο κεηαθέξζεθαλ από ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε θαη ην ζεζκηθό πιαίζην ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε αξθεηά ζεκεία αζαθέο. Δξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε δελ έρνπλ απαληεζεί θαη ζπλήζσο δίλνληαη ιύζεηο κέζα από 

ηε ζπλεξγαζία ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο, ηελ ηαθηηθή επίζθεςε ζηηο Π.Δ. 

θαη ηα ηκήκαηα ηνπ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο κε ζηόρν ην ζπληνληζκό ησλ έξγσλ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλήο ζύζθεςεο ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. πγθξνηήζεθαλ νη 

πξνβιεπόκελεο Δπηηξνπέο  θαη εθδόζεθαλ άδεηεο εξγαζίαο ζε αηηνύληεο άζπιν 

αιινδαπνύο. 

 εκαληηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο πνπ πινπνηήζεθε εληόο ηνπ 2012.  

ςγκποηήθηκε και ξεκίνηζε ηη λειηοςπγία ηηρ ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 3879/2010 άξζξν 7 παξ. 3α (λόκνο 

δηα βίνπ κάζεζεο) θαη κε αξκνδηόηεηεο ηε δηαηύπσζε εηζεγήζεσλ ζην Πεξηθεξεηαθό 

πκβνύιην γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζύλδεζήο ηεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηε δηεξεύλεζε θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

εηδηθνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΙΔΚ, ζηα ΚΔΚ θαη γεληθόηεξα ζηηο 

ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Ππαγμαηοποιήθηκε θαηαγξαθή ζεκάησλ ΙΔΚ όιεο ηεο ΑΜΘ, επίζθεςε ζε όια ηα 

ΙΔΚ ηεο ΑΜΘ θαη ζπλεξγαζία θαηά ηόπνπο κε Γηεπζπληέο θαη πξνζσπηθό γηα ζέκαηα 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά. 
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Τπογπάθηκε από ηον Πεπιθεπειάπση κ. Γιαννακίδη ηο ύμθυνο ςνεπγαζίαρ 
πνπ πξνβιέπεη ηελ απνθέληξσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ Γεκνζίσλ ΙΔΚ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 

3879/2010»  

ςζηήθηκε η Πεληακειήο Οκάδα Δξγαζίαο κεηαμύ Τπνπξγείνπ θαη Πεξηθέξεηαο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ησλ ΙΔΚ ζηελ Πεξηθέξεηα.. 

 

 ηα πλαίζια μεηαθοπάρ ηηρ απμοδιόηηηαρ λειηοςπγίαρ ηυν Γημοζίυν Ι.Δ.Κ. 

ζηιρ αιπεηέρ Πεπιθέπειερ έγιναν ζςνεδπιάζειρ ηηρ Π.Δ.Δ.ΚΑ. και καηαγπαθή ηηρ 

ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ ζε κάθε Πεπιθεπειακή Δνόηηηα 

 

3. ΓΡΑΔΙ  -   ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ  

            

 πκκεηνρή - ζπλδηνξγάλσζε  εκεξίδαο ηνπ Σ.Δ.Δ γηα ελεκέξσζε λέσλ 

κεραληθώλ πάλσ ζε ζέκαηα αδεηνδνηήζεσλ κε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ ιόγσ δήηεζεο θαη ζην 2013. 

 πκκεηνρή ζηειερώλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Αλάπηπμεο ζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα 

γηα ηνλ Γηαδξηαηηθό αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ. 

 πλαληήζεηο ελεκέξσζεο – θαηάξηηζεο, ππαιιήισλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηα κεηξώα ΚΔΛΑΤΔ ( κία ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα). 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ζπλαληήζεηο ησλ ζηειερώλ (Πξντζηάκελνη Γηεπζύλζεσλ 

θαη Σκεκάησλ)  ζηελ Ξάλζε θαη  ζηελ Κνκνηελή γηα ελεκέξσζε, αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη  αλάιπζε πξνβιεκάησλ ώζηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη θνηλή 

αληηκεηώπηζε αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Αλάπηπμεο κέζα από κηα 

κοινή Πεπιθεπειακή ανηίλητη ηηρ Γιοίκηζηρ . 

  Έθδνζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή,  νδεγνύ ζπλεξγαζίαο πνιηηώλ-

Τπεξεζηώλ ηεο Γ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Γηεύζπλζεο 

Αλάπηπμεο  Π.Δ  Ρνδόπεο  

 Δπηθαηξνπνηείηαη δηαξθώο θαη αλαδηαλέκεηαη ειεθηξνληθά, πιήξεο θαηάινγνο 

ηειεθώλσλ θαη ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ όισλ ησλ ππαιιήισλ ησλ 

Γηεπζύλζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο, γηα ηελ 

απξόζθνπηε επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ ππαιιήισλ κε ζηόρν ηελ εληαία 

αληηκεηώπηζε ησλ πνιηηώλ ζε επίπεδν ΠΑΜ-Θ θαη ηε δεκηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθήο αληίιεςεο. 

 Ππόγπαμμα ΣΟΠΔΚΟ «Σοπικέρ Γπάζειρ Κοινυνικήρ Ένηαξηρ για 

εςάλυηερ ομάδερ ζηην Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Έβπος» ην έξγν πνπ 

απεπζύλεηαη ζε 80 αλέξγνπο (Μαθξνρξόληα Άλεξγνη 45-64  εηώλ, Γπλαίθεο – 

Αξρεγνί Μνλνγνλετθώλ Οηθνγελεηώλ, Ρνκά θαη Άηνκα επξηζθόκελα ζε 

θαηάζηαζε θηώρεηαο / απεηινύκελα από θηώρεηα) ζπκκεηέρεη ε Π.Δ. Δβξνπ 

σο εηαίξνο κε αξκνδηόηεηα ηε Γηθηύσζε ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαηξώλ, 

νξγαληζκώλ, επηρεηξήζεσλ  θαη επσθεινύκελσλ. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πληνληζκόο ησλ ελεξγεηώλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθε από ηηο  Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο, Τγείαο 

θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Έβξνπ. Οξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ νκάδαο ηνπξηζκνύ. 

 Αειθόπο σολείο Η Π.Δ. Έβξνπ είλαη ε πξώηε Π.Δ. παλειιαδηθά πνπ 

πξνρώξεζε ζε ππνγξαθή πξσηνθόιινπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή 

Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ πνπ είλαη ππεύζπλε ζε εζληθό 

επίπεδν γηα ην πξόγξακκα πνπ ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 



 - 5 - 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ορηώ ζρνιεία ηνπ λνκνύ έιαβαλ 

κέξνο ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012. Σν 1ν 

ρνιηθό Δξγαζηεξηαθό Κέληξν (ΔΚ) Αιεμαλδξνύπνιεο απέζπαζε ην πξώην 

βξαβείν παλειιαδηθά, ελώ ην Γπκλάζην Νέαο Βύζζαο δηαθξίζεθε κε ηελ 8ε 

ζέζε. 

 σολικέρ εκδπομέρ 2012-2013. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο πνπ 

απεπζύλνληαλ ζηηο Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ ηνπ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Έβξνπ αληίζηνηρα θαη 

ζπδεηήζεθαλ πέξαλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ δεηήκαηα όπσο νη πξννξηζκνί 

ησλ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ.  

 Δπίδειξη πίτηρ Αλεξιπηυηιζηών για ηοςρ μαθηηέρ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνλ αεξνιηκέλα Αιεμαλδξνύπνιεο «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Διιεληθό ηξαηό ζηα πιαίζηα ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο   θαη απεπζπλόηαλ 

ζε 800 καζεηέο ηεο πεξηνρήο. 

 πκκεηνρή ζηειερώλ ηεο Γ. Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ζε εθζέζεηο ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο ΠΑΜ-Θ. (ΦΙΛΟΞΔΝΔΙΑ, ΔΚΘΔΗ ΛΟΝΓΙΝΟΤ Κ.Λ.Π.) 

 

            

4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ – ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ   

 

     Αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηα πξνβιήκαηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη  ηελ αλαιπηηθή  

δξαζηεξηόηεηα ησλ επί κέξνπο Γηεπζύλζεσλ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε θάζε 

ελδηαθεξόκελνπ.  

    Τπάξρεη δπλαηόηεηα βειηίσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ ηεο ΠΑΜ-Θ κεηά ηελ παξέιεπζε 

δηεηίαο από ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ελδηάκεζεο, 

πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε                        

(πεξηνξηζκόο Γεκόζηνπ ηνκέα, ζπληαμηνδνηηθό-εθεδξεία, αδπλακία πξνζιήςεσλ, 

θ.ι.π.).  

 

 

 

  Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ 

Ο αλ. Γελ. Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο 

 

 

 

 

       Γεκήηξηνο        Μαλαλάο    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


