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Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ – ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Δ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Ξπκβνπιίνπ ΏΘ-Θ, ε δεχηεξε πνπ πξαγκαηψλεηαη 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο λέαο αηξεηήο δεπηεξνβάζκηαο Ώπηνδηνίθεζεο φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Ζαιιηθξάηε», απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, αλνηθηή, 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα πεπξαγκέλα ηεο Αηνίθεζεο ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ηεο Μεξηθέξεηαο. Βίλαη ελδερνκέλσο κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ λένπ ζεζκνχ, αθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζα παξνπζηαζηεί 

θαη ηαπηφρξνλα ζα αμηνινγεζεί ν απνινγηζκφο ηεο δξάζεο, ησλ πξσηνβνπιηψλ, ησλ 

πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλέιαβαλ ρψξα θαηά ην 2012 απφ ηε 

Αηνίθεζε θαη ηα Ξπιινγηθά ξγαλα ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο - Θξάθεο. 

Ον ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξφζεκν ζηνηρεηνζεηεί κία λέα, πξσηφγλσξε πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ βηψλεη ε ρψξα. Θία ακείιηθηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ νπνία, πξηλ απφ ιίγα κφιηο 

ρξφληα νπδείο δηαλνείην αθφκε θαη λα θαληαζηεί. Θία πξαγκαηηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα 

επηηάζεθε απφ ηνλ δηεζλή παξάγνληα, σζηφζν ηα αίηηά ηεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πνξεχηεθε ε ρψξα θαη ην πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα ηα ηειεπηαία ηξηάληα 

επηά ρξφληα. 

Ξήκεξα ληψζνπκε φηη ε αλάπηπμε πνπ ζεσξνχζακε φηη πεηπραίλακε δελ ήηαλ παξά κία 

θαληαζίσζε, κία καγηθή εηθφλα, έλα νηθνδφκεκα κε πήιηλα πφδηα, πνπ θαηέξξεπζε θαη 

ζπκπαξέζπξε καδί ηνπ ηα φλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο, ηελ αμηνπξέπεηα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.  

Θέζα ζε απηή ηε δίλε πνπ ζπκπαξαζχξεη ηα πάληα ζην πέξαζκά ηεο είλαη πξνθαλέο πσο 

ε θνηλσλία πξνρσξά, θαη δηθαίσο, ζε πεξηεθηηθέο ηαπηνπνηήζεηο νιφθιεξνπ ηνπ πνιηηηθνχ, 

αθφκε θαη ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαζεκαηίδνληαο επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ. Δ 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε επηδεηεί ηελ ηηκσξία. Ζαη ε Ιέκεζηο απηή δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη, 

αλ ηνχην δελ έρεη ήδε γίλεη γηα πνιινχο απφ εθείλνπο πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηήλ ηελ 

εζληθή ηξαγσδία. 

Δ απάληεζε ζε απηήλ ηελ θξίζε δελ κπνξεί λα είλαη ν ζπκφο θαη ε ιατθή νξγή θαη κφλν. 

Ώπηή είλαη ε παγίδα. Δ απάληεζε ζηελ θξίζε ζπλνςίδεηαη ζην εμήο ηξίπηπρν: αλαδηαλνκή 

ηνπ πινχηνπ, αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαη δίθαηε αλάπηπμε. Δ Αηνίθεζε ηεο 

Μεξηθέξεηαο βιέπεη ηελ θξίζε φρη σο ην ηέινο κίαο επνρήο αιιά σο ην γέλλεκα κίαο λέαο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία δσηηθφ ρψξν απνθηνχλ κφλν 

εθείλνη πνπ ηνικνχλ, πνπ πξνεηνηκάδνληαη, πνπ αμηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα κία ζπιινγηθή 

ιεηηνπξγία ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κία ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 
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Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΚ-Θ 

Δ ζεζκνζέηεζε ηεο αηξεηήο Μεξηθέξεηαο σο βαζηθνχ αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ ηεο ρψξαο 

απνηεινχζε επί ρξφληα ην «νλεηξεκέλν ηαμίδη» ηεο Ώπηνδηνίθεζεο. Δ «Ζαιιηθξαηηθή» 

αηξεηή Μεξηθέξεηα μεθίλεζε, φπσο θάζε ζπνπδαία δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε κε 

πξνβιήκαηα, ζπκπίπηνληαο δπζηπρψο κε ηελ απαξρή ηεο πξσηνθαλνχο, γηα ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα ηεο ρψξαο, δεκνζηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν 

ρξφλσλ ήξζακε αληηκέησπνη ηφζν κε δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο 

πξνζαξκνγήο ζηε λέα απηνδηνηθεηηθή αξρηηεθηνληθή φζν θαη κε ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ 

πφξσλ πξνο ηελ Ώπηνδηνίθεζε.  

Ξήκεξα ε Μεξηθέξεηα δηεθδηθεί κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζην βάζξν ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Όζηεξα απφ κηα ηξηαθνληαεηία πεξίπνπ άζθεζεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηφζν απφ ην εζληθφ θξάηνο φζν θαη απφ ηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε (Β.Β.), ε Μεξηθέξεηα Ώλ. Θαθεδνλίαο - Θξάθεο, παξά ηα φζα έρνπλ 

επηηεπρζεί, παξακέλεη κηα απφ ηηο πην αδχλακεο Μεξηθέξεηεο απηήο. Θεηά ηελ Ήπεηξν θαη 

ηε Απηηθή Βιιάδα, ε ΜΏΘ – Θ έρεη ην ρακειφηεξν θαηά θεθαιή ΏΒΜ ηεο ρψξαο. Δ 

θαηάζηαζε απηή ηζρχεη δηαρξνληθά θαη θαηά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη 

ρεηξνηεξεχζεη. Οα φπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο αζθεζείζεο θαηά ην παξειζφλ 

πνιηηηθέο, πεξηνξίδνληαη, αθφκα θαη αλαηξέπνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

αιιά θαη απφ ηηο ξαγδαίεο θαη νξηδφληηεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο. Λ 

παξαγσγηθφο ηζηφο βξίζθεηαη ζην ρείινο ηεο νιηθήο απνδηάξζξσζεο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ρεηκάδεηαη, ε αλεξγία θαη ηα αδηέμνδα απμάλνληαη θαζεκεξηλά. 

Ξηελ απαξρή ηεο ζεζκηθήο καο παξνπζίαο, σο λέα Αηνίθεζε έπξεπε λα δξάζνπκε γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ ήδε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε. Αελ αξθνχζε γηα εκάο ε απνηχπσζε 

κίαο θαηάζηαζεο. Ώπαηηνχληαλ ηαπηφρξνλα ζπιινγηθή εγξήγνξζε θαη αληαλαθιαζηηθά πνπ 

λα πξνβάινπλ ιχζεηο γηα ην άκεζν κέιινλ. 

Ώπφ ηελ πξψηε ζηηγκή δξνκνινγήζακε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα 

ηελ Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο. Ξην πιαίζην απηνχ ζπλαπνθαζίζακε 

φινη καδί πσο φξακα καο είλαη : 

Ζ ζηαδηαθή αλαζπγθξφηεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε δηαηήξεζε, θαη θαηά ην δπλαηφλ εκβάζπλζε, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ζε πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, χθεζεο θαη θξίζεο, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ 
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αιιά θαη λέσλ θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. 

Δ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ΜΏΘ-Θ ζπζρεηηδφκελε κε ηελ χπαξμε ππνδνκψλ, φπσο δχν 

δηεζλή αεξνδξφκηα (Ζαβάιαο θαη Ώιεμαλδξνχπνιεο), δχν εζληθήο ζεκαζίαο ιηκάληα 

(Ώιεμαλδξνχπνιεο θαη Ζαβάιαο), ε Βγλαηία Λδφο θαη νη θάζεηνη ζε απηή άμνλεο θαη 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ηε δηαζρίδεη, ζε ζπλδπαζκφ δε θαη κε ηελ επθαηξία ζχλαςεο 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο φκνξεο θαη γεηηνληθέο ρψξεο, πξνζδηνξίδνπλ σο πξσηεχνληα 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο Μεξηθέξεηαο ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν θαη θέληξν 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πξνζψπσλ θαη αγαζψλ ηεο ΐαιθαληθήο, Ιφηην-

αλαηνιηθνεπξσπατθήο θαη Ώζηαηηθήο ελδνρψξαο.  

Βπηπξφζζεηα ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδνγελψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο Μεξηθέξεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηδηαίηεξα πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα θχξηα 

αζηηθά θέληξα, νη πνιηηηζηηθνί πφξνη αιιά θαη ε επέλδπζε ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο φπσο ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο, κε ζπλεηή ρξήζε παξάιιεια αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

(γεσζεξκία) θαη κε ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ αλάπηπμε θαη ησλ ππφινηπσλ παξαγσγηθψλ 

ηνκέσλ, ζπληζηνχλ ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηεο 

ηθαλφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη λα αξρίζεη λα ζπγθιίλεη πξνο ην 

επίπεδν ησλ αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ Μεξηθεξεηψλ. 

Θε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ καο «νξθηζηήθακε» πάλσ ζε έλα αμηαθφ ηεηξάπηπρν 

πνπ ήηαλ, είλαη θαη ζα παξακείλεη ν νδεγφο ησλ επηινγψλ καο: 

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ 

ΑΜΗΝΘΟΑΡΗΑ 

ΗΠΝΡΖΡΑ 

ΗΠΔΠ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΡΝΞΟΑΓΚΑΡΥΠΖΠ ΓΗΑ ΝΙΝΠ ΡΝΠ 

ΞΝΙΗΡΔΠ ΣΥΟΗΠ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ 

Δ δηθή καο θαηεπζπληήξηα αξρή ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξφζζεζε ησλ δπλάκεσλ, 

ηελ αθαίξεζε ησλ αληηπαξαζέζεσλ γηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηελ 

αληίζηαζε ζε ινγηθέο δηαίξεζεο θαη απνθιεηζκψλ. 

Ππεξεηψληαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηηο παξαπάλσ αμίεο θαη αξρέο: 

 Πθπξειαηνχκε κία εληαία πεξηθεξεηαθή ζπλείδεζε ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

εληππσζηαθά πιένλ γηαηί ππεξεηείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ ζε απηή θαη 

ηελ ππεξαζπίδνληαη καθξηά θαη πέξα απφ ηνπηθηζκνχο, ιατθηζκνχο θαη 

κηθξνζπκθέξνληα. 
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 Κηιάκε γηα κία θαη εληαία Μεξηθεξεηαθή ρσξνηαμηθή – δηνηθεηηθή αλαπηπμηαθή 

ηαπηφηεηα ζηελ Ώλαηνιηθή Θαθεδνλία θαη Θξάθε, άξζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ κε ηζφξξνπε αλάπηπμε παληνχ.  

 Αζθνχκε κία αλζξσπνθεληξηθή πνιηηηθή 

Γηα καο ν πνιίηεο θαη νη αλάγθεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο καο: ε 

δξάζε καο ήηαλ, είλαη θαη ζα παξακείλεη βαζηά αλζξσπνθεληξηθή. Γηα καο 

δελ ππάξρνπλ σξάξηα, θιεηζηέο πφξηεο, κε αξκνδηφηεηεο. Αελ ππάξρνπλ πνιίηεο 

πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Αελ ππάξρνπλ «θνιιεηνί», θνκκαηηθά εκέηεξνη 

θαη θίινη. Γηα καο ν πνιίηεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ηνπ είλαη πξψηηζην 

κέιεκα. 

Μηζηεχνπκε φηη ε πξνζπάζεηα καο απηή ζα απνδψζεη ηφζν άκεζα φζν θαη  

κεζνκαθξνπξφζεζκα θαξπνχο. Βίκαζηε ζίγνπξνη φηη κία λέα Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο 

Θαθεδνλίαο - Θξάθεο γελληέηαη. Θία Μεξηθέξεηα πνπ αιιάδεη, ζηέθεηαη ζηα πφδηα ηεο θαη 

απνθηά δπλακηθή γηα ην κέιινλ. Θία Μεξηθέξεηα κε ζχγρξνλεο δνκέο θαη ππνδνκέο, πνπ 

αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη “ρηίδεη” ηελ αλάπηπμε ηεο άξα θαη ηηο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζε κία λέα βάζε.  

 

Γ. ΡΝΚΔΗΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

1. ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Δ Αηνίθεζε ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο αζθείηαη απφ ηνλ 

Μεξηθεξεηάξρε, ηνπο 5 Ρσξηθνχο Ώληηπεξηθεξεηάξρεο, ηνπο 3 Θεκαηηθνχο θαη ηα 

ινηπά πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ι.3852/2010 ξγαλα φπσο ν Βθηειεζηηθφο 

Γξακκαηέαο, νη Γεληθνί Α/ληέο θαη ε ππαιιειηθή ηεξαξρία. 

Λ Μεξηθεξεηάξρεο ακέζσο κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κεηαβίβαζε φιεο 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ππεξεζηψλ ησλ Μεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ ζηνπο Ρσξηθνχο 

Ώληηπεξηθεξεηάξρεο. 

Μαξάιιεια φξηζε ηξεηο Μεξηθεξεηαθνχο Ξπκβνχινπο σο Θεκαηηθνχο 

Ώληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Μξσηνγελνχο Ονκέα, ηεο Ζνηλσληθήο 

Θέξηκλαο, ηνπ Μνιηηηζκνχ θαη ηνπ Ονπξηζκνχ. 

Βπίζεο θαηά ην άξζξν 164 ηνπ Ι.3852/2010 ην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην 

ζπγθξφηεζε δπν Βπηηξνπέο. Θία γηα ηνλ Μξσηνγελή Ονκέα θαη κηα γηα ηνλ 

Ονπξηζκφ θαη ηνλ Μνιηηηζκφ, νη νπνίεο ζπλεδξίαδαλ ζπρλά θαη επηηέιεζαλ 

ζεκαληηθφ έξγν. 
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Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

Δ Βπηηξνπή απνηειείηαη απφ 63 κέιε θαη ζπζηήζεθε χζηεξα απφ πνιιά 

πξνβιήκαηα ηελ 26ε Ινεκβξίνπ ηνπ 2011. Ζαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, χζηεξα απφ 

αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο – κε δηαπίζησζε απαξηίαο αιιά θαη αλαβνιέο ιφγσ ησλ 

ζπλερφκελσλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, ε Βπηηξνπή ζπλεδξίαζε ηειηθψο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 28 Ώπγνχζηνπ κε παξφληα 12 κέιε φπνπ θαη ελέθξηλε ηνλ Ζαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζπδήηεζε γηα ην Βπηρεηξεζηαθφ Ξρέδην ηεο ΜΏΘ-Θ (Ώ‟ Φάζε). 

Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο  

Ξηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Βπηηξνπήο εληάζζνληαη ε ζχλδεζε ηεο ηζφηεηαο κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο Μεξηθέξεηαο, ε ελεκέξσζε γηα πνιηηηθέο πνπ αζθεί ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Εζφηεηαο (Γ.Γ.Ε.) θαη ην Ππνπξγείν Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ 

θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη 

ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζε απηά.  

Θεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Βπηηξνπήο θαηά ην 2012 ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Ξπλεξγαζία θαη δηθηχσζε κε ηνπο θνξείο θαη δνκέο ηζφηεηαο ζηελ ΜΏΘ-Θ 

πνπ πεξηειάκβαλαλ 

o Ζαηαγξαθή φισλ ησλ δνκψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο ή πνπ 

εμππεξεηνχλ γπλαίθεο κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία θαη δηθηχσζε. 

o Ζαηαγξαθή ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηηο γπλαίθεο ζηελ ΜΏΘ- Θ, 

ηεξάξρεζε, αμηνιφγεζε, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο  

o Βλεκέξσζε αηφκσλ θαη θνξέσλ γηα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ελδηαθεξνκέλσλ γηα έληαμε ζε απηά. 

 Βμεηδίθεπζε – πινπνίεζε ελεξγεηψλ απφ ηελ Ώπηνδηνίθεζε πνπ πξνσζνχλ 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ φπσο 

o Ξπλαληήζεηο κε αηξεηέο θαη Αεκάξρνπο γηα δεηήκαηα ηζφηεηαο, 

ζπγθξφηεζεο δεκνηηθψλ επηηξνπψλ ηζφηεηαο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

Ράξηα Εζφηεηαο. 

o Βλεκεξψζεηο γηα εκεξίδεο, ζεκηλάξηα πνπ απεπζχλνληαη ή αθνξνχλ ηηο 

γπλαίθεο.  

o Μξνψζεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο 

αιιά θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνχ 
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ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ π.ρ. "Ονπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα 

επάισηεο νκάδεο", «Ώλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ», θ.ά. 

 Αηελέξγεηα δξάζεσλ γηα ηελ 8ε Θάξηε 2012 σο εκέξα έθθξαζεο ησλ 

γπλαηθψλ. 

 Ξπκκεηνρή ζε εκεξίδεο – ζεκηλάξηα κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ φπσο «Δ Βπξσπατθή Ράξηα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο 

Μεξηθέξεηεο», «Βλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζε ζέζεηο πνιηηηθήο επζχλεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν», «Ναηζηζηηθή βία θαηά ησλ γπλαηθψλ» θιπ. 

α) Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 

Ον Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην ΏΘ-Θ ην δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηκεηψπηζε 

κε επηηπρία, ζηα πιαίζηα ησλ ζεζκηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

δπζθνιίεο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Λ κεγάινο θφξηνο εξγαζηψλ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα ππεξεζηαθήο 

δηεθπεξαίσζεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε φισλ, ηνλ απμεκέλν αξηζκφ 

γλσκνδνηήζεσλ επί κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ – ΘΜΒ θαζψο θαη 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θαηαλνκέο ζέζεσλ ζε ιατθέο αγνξέο, 

 Δ ηνπηθηζηηθή θαρππνςία θαη δηαθνξεηηθή απηνδηνηθεηηθή θνπιηνχξα, 

παξάγνληεο φκσο πνπ ζε ζρέζε κε ην 2011 είλαη ζαθέζηαηα ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ. 

Ον Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην πξαγκαηνπνίεζε 24 ζπλεδξηάζεηο θαη ειήθζεζαλ 513 

απνθάζεηο. Λ αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είλαη πάλσ απφ 

ην κέζν φξν ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Μεξηθεξεηαθψλ Ξπκβνχιησλ ηεο 

ρψξαο θαη ν αξηζκφο ησλ απνθάζεψλ ηνπ είλαη ν πξψηνο παλειιαδηθά. Βπίζεο, 

ζπδεηήζεθαλ εμήληα επηά (67) ζέκαηα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο έμε (6) 

επεξσηήζεηο θαη απαληήζεθαλ γξαπηψο πέληε (5) εξσηήζεηο. 

Ον ζπιινγηθφ φξγαλν ζπδήηεζε αθφκα θαη απνθάζηζε φρη κφλν γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηφηεηά ηνπ αιιά θαη γηα δεηήκαηα θνηλσλίαο 

πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο πνιίηεο ηεο Μεξηθέξεηάο καο. 

Οέινο, επέηπρε εμνηθνλφκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ (18.000 € θαηά ην 

2012) πηνζεηψληαο γηα 2ε ζπλερφκελε ρξνληά ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

κε ηα κέιε ηνπ θαη ηηο Ππεξεζίεο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ.  

http://195.167.92.155/aimages/Prosklisi_TOP_EKO.zip
http://195.167.92.155/aimages/Prosklisi_TOP_EKO.zip
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β) Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Λη δπζθνιίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη σο φξγαλν ε Ληθνλνκηθή Βπηηξνπή φρη κφλν 

ζπλερίζηεθαλ αιιά εληάζεθαλ θαηά ην 2012 ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ θφξηνπ 

εξγαζίαο, ηεο κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θαη βαξχηεηαο ησλ ζεκάησλ θαη ηεο απνπζίαο 

νπζηαζηηθήο λνκηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Μαξ‟ φια απηά θαηαβιήζεθε κία 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ φια ηα κέιε θαη ηε Γξακκαηεία ηεο Ληθνλνκηθήο 

Βπηηξνπήο, ψζηε λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ρσξίο λα παξαηεξεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 47 ζπλεδξηάζεηο θαη ειήθζεζαλ 1087 απνθάζεηο. 

Βπίζεο ζπλερίζηεθε ε ίδηα πνιηηηθή πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή εθαξκφζηεθε 

νκφθσλα απφ φια ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο, δειαδή ε πιήξεο δηαθάλεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο, ε απηνλφεηε πξνζπάζεηα γηα δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, θαη φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα 

πξνρσξά θαη πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, εθαξκφδνληαο 

δειαδή απζηεξφηεξνπο φξνπο θαη φξηα απφ απηά πνπ ζέηεη ν Ιφκνο.  

γ) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Δ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή ζπγθξνηείηαη θαηά ην άξζξν 173 ηνπ Ι. 3852/2010 θαη 

απνηειείηαη απφ ηνλ Μεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο Ώληηπεξηθεξεηάξρεο (Ρσξηθνχο θαη 

Θεκαηηθνχο). Ξηηο ζπλεδξηάζεηο ζπκκεηέρεη θαη ν Βθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο ρσξίο 

ςήθν. 

Λ ξφινο ηεο Βπηηξνπήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαη είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο θαη 

εηζεγεηηθφο πξνο ην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην φισλ ησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ 

ππνζέζεσλ, φπσο ε θαηάξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο, ν 

Μξνυπνινγηζκφο, ηα Ονκεαθά Μξνγξάκκαηα θαη νη Βθζέζεηο Μεπξαγκέλσλ. 

Βπίζεο ε Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ησλ Ππεξεζηψλ 

ηεο Μεξηθέξεηαο. 

Δ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο ην έηνο 

2012 ζπλεδξίαζε 19 θνξέο θαη εμέδσζε 86 απνθάζεηο.  
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2. ΑΠΘΖΠΖ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ 

α) Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο έξγσλ  

Πηνλ ηνκέα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ δηα ηεο Αηεχζπλζεο 

Ώλαπηπμηαθνχ Μξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΜΏΘ-Θ - Οκήκα Ξρεδηαζκνχ Μεξηθεξεηαθήο 

Μνιηηηθήο θαη ηεο Βλδηάκεζεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο ηεο ΜΏΘ-Θ – Θνλάδα Ώ‟: 

Μξνγξακκαηηζκνχ θαη Ώμηνιφγεζεο 

 Λινθιεξψζεθε ε ζχληαμε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ – ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, 

φπνπ κεηά απφ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο εγθξίζεθε απφ ην Μεξηθεξεηαθφ 

Ξπκβνχιην. Ξε θάζε νινθιήξσζεο είλαη θαη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

Μξνγξάκκαηνο, ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο απηνχ.  

 Μξνσζήζεθε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην βηψζηκεο αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ» κέζσ ηεο ζχλαςεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Βιιεληθή Βηαηξεία Ονπηθήο Ώλάπηπμεο θαη 

Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Β.Ο.Ώ.Ώ.) Ώ.Β. Ον πξψην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηάγλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο Μεξηθέξεηαο κε 

παξάιιειε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ παξαδίδεηαη 

άκεζα θαη ζα ηεζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε.  

 Λινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Νξνζεηξάο Ονδφπεο (ΛΜΐΏΛΝ), ε 

εθπφλεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαηήξεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

ηεο Ξαξάθηηαο Εψλεο νιφθιεξεο ηεο ΞΑΚ-Θ θαζψο θαη ε εθπφλεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ έληαμε ησλ ΟΝΚΑ θαη 

πιεζπζκψλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ. Δ πινπνίεζε θαη ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ 

Μξνγξακκάησλ είλαη ζε εμέιημε κε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο αξρηθά απφ πφξνπο 

ηνπ ΜΒΜ ΏΘ-Θ χςνπο 25 εθ. €, 38 εθ. € θαη 9 εθ. € αληηζηνίρσο. 

 Ξπλάθζεθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΜΏΘ-Θ θαη ηεο 

Μεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Αήκσλ (Μ.Β.Α.) Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «πνζηήξημε ησλ Γήκσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλ. 

Καθεδνλίαο - Θξάθεο ζηελ δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ», ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Μεξηθεξεηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο σο πξνο ηελ 
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δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

θαηά ηε ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013. 

 Κεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλ. Καθεδνλίαο – Θξάθεο 

ελφςεη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. Δ Μεξηθέξεηα 

ΏΘ-Θ αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζρεηηθή Βγθχθιην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε λέα πεξίνδν, πξνρψξεζε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

o Ξπγθξφηεζε ηελ Λκάδα Ξρεδηαζκνχ Μξνγξάκκαηνο (Λ.Ξ.Μ.) γηα ηελ 

Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζ απηήλ ζηειέρε ηεο 

Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ θαη ηεο Βλδηάκεζεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο, ηεο 

Ονπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο – ΜΒΑ ΏΘ-Θ θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο 

Θαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Μαξάιιεια ζπγθξφηεζε θαη ηηο αλαγθαίεο ππννκάδεο αλά ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηέο, πέξαλ ησλ ζηειερψλ 

απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο θαη ζηειέρε απφ θνξείο πνπ έρνπλ 

ζπλάθεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, κε ηα αληίζηνηρα 

ζέκαηα (Βπηκειεηήξηα, Α.Μ.Θ., Ο.Β.Ε., Βξεπλεηηθά Ζέληξα θ.ι.π.) 

o Αηαηχπσζε ηελ πξφηαζε ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα 

ηε δηακφξθσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ Βζληθήο Ώλαπηπμηαθήο Ξηξαηεγηθήο 

γηα ηε λέα Μξνγξακκαηηθή Μεξίνδν θαζψο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηα Μξνγξάκκαηα Βδαθηθήο 

Ξπλεξγαζίαο πεξηφδνπ 2014-2020. 

o Αηακφξθσζε ηηο απφςεηο ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο επί 

ηνπ θεηκέλνπ ζέζεσλ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ην Ζνηλφ 

Ξηξαηεγηθφ Μιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ αθνξά ζηελ Βιιάδα. 

o Ζηλεηνπνίεζε φινπο ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 

Μεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθσζεί ε αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Πηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ, δηα ηεο Αηεχζπλζεο Ώλαπηπμηαθνχ Μξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ΜΏΘ-Θ - Οκήκα Ξρεδηαζκνχ Μεξηθεξεηαθήο Μνιηηηθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο Ζεληξηθνχο Ώπηνηειείο Μφξνπο (Ζ.Ώ.Μ.) θαη 

δηαηππψζεθαλ εηζεγήζεηο πξνο ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. Ξπλνιηθά κέζα ζην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμε (6) 
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Μξνγξάκκαηνο. Λ ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

Μξνγξάκκαηνο θαζψο θαη βαζηθά ηνπ ζηνηρεία κέρξη ηελ 31.12.2012 εκθαλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ Μίλαθα: 

 Ξ/ 
ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ 

ΞΗΠΡΥΠΖ 
(31.12.2012) 

ΘΑΡΑΛΝΚΖ 
ΘΑΞ ΘΑΡΑ 
ΡΝ 2012 

ΞΝΙΝΗΞΝ 
ΛΝΚΗΘΥΛ 

ΓΔΠΚΔΠΔΥΛ 
(31.12.2012) 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΟΓΥΛ 

Ξ.Δ. ΓΟΑΚΑΠ 17.667.532,64 4.748.216,76 171.000,00 1.571.022,04 90 

Ξ.Δ. ΘΑΒΑΙΑΠ 19.308.373,92 9.251.141,24 149.000,00 2.333.535,03 116 

Ξ.Δ. ΜΑΛΘΖΠ 17.758.586,26 4.853.548,96 120.000,00 1.160.307,17 86 

Ξ.Δ. ΟΝΓΝΞΖΠ 11.490.959,74 4.693.814,69 134.000,00 4.256.138,78 83 

Ξ.Δ. ΔΒΟΝ 16.877.574,58 7.111.363,22 190.000,00 1.216.632,17 117 

ΞΑΚ-Θ 20% 14.691.849,49 7.342.450,20 191.000,00 4.020.665,51 78 

ΠΛΝΙΑ 97.794.876,63 38.000.535,07 955.000,00 14.558.300,70 570 

 

Δ ζεκαληηθή πεξηθνπή ηεο εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Μξνγξάκκαηνο απφ ηε κία 

αιιά θαη ην χςνο ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ άιιε, πεξηφξηζαλ 

ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε λέσλ 

παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην απηνχ.  

Έηζη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ρξνλνθαηακεξηζκφο ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ θαη 

κειεηψλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα νινθιεξσζνχλ νκαιά θαη λα κελ ππάξμεη 

πξφβιεκα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ελψ ιφγσ ηεο πεληρξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο νη λέεο παξεκβάζεηο ήηαλ ειάρηζηεο, κφλν θαη κφλν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθά επεηγνπζψλ αλαγθψλ.  

Δ πζηέξεζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο Ζ.Ώ.Μ. θαιχθζεθε, πξαγκαηηθά ηελ 

χζηαηε ζηηγκή – 31ε Αεθεκβξίνπ 2012, φηαλ κεηά απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 

Μεξηθεξεηαξρψλ θαηέζηε δπλαηή ε εγγξαθή ζρεηηθνχ έξγνπ ζην Μξφγξακκα 

Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ (Μ.Α.Β.) γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ ησλ έξγσλ πνπ 

είραλ εληαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Μεξηθεξεηψλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο 

Ζ.Ώ.Μ. Ον πνζφ γηα ηελ ΜΏΘ-Θ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 12.803.846,25 € θαη 

θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ησλ λνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ ζην ηέινο ηνπ 2012. 

Ξην επηζπλαπηφκελν απνινγηζηηθφ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Ώλαπηπμηαθνχ 

Μξνγξακκαηηζκνχ, Μεξηβάιινληνο θαη Ππνδνκψλ αλαθέξνληαη ηα πνζνηηθά κεγέζε 

ηνπ Μξνγξάκκαηνο. Σζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο παξεκβάζεηο 

πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μεξηθέξεηαο / Μεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ 

φπσο νη αθφινπζεο: 
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 Βλέξγεηεο Ζαηαπνιέκεζεο Ζνπλνππηψλ ζηελ Μεξηθέξεηα Ώλαη. Θαθεδνλίαο - 

Θξάθεο  

 Βμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο Ρηνλνδξνκηθνχ Ζέληξνπ (Ρ.Ζ.) Φαιαθξνχ κέζσ 

o Ξπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

o Ξπληήξεζεο ησλ αλαβαηήξσλ 

o Ώληηθαηάζηαζεο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη εθηέιεζεο ιεηηνπξγηθψλ 

ειέγρσλ ησλ αλαβαηήξσλ 

o Ξπληήξεζεο θαη εθρηνληζκνχ ηνπ δξφκνπ απφ δηαζηαχξσζε ΐψιαθα 

κέρξη Ρ.Ζ. Φαιαθξνχ 

 Ζαηαζθεπή 2νπ Γπκλαζίνπ Αξάκαο  

 Θειέηε αλαδαζκνχ αγξνθηεκάησλ αζάδσλ, Αηδπκνηείρνπ, Εζααθίνπ, 

Μξαγγίνπ Μ.Β. Έβξνπ  

 Ώλαβάζκηζε Ληθνηνπξηζηηθνχ Ζέληξνπ Ααδηάο κέζσ 

o Βπηζθεπήο θηεξίνπ Ζέληξνπ Βλεκέξσζεο 

o Βπηζθεπήο θηεξίνπ Κελψλα  

o Βθζπγρξνληζκνχ παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθψλ Αάζνπο Ααδηάο 

 Ώμηνπνίεζε γεψηξεζεο Ραιθεξνχ Ζαβάιαο - Ζαηαζθεπή δεμακελήο θαη 

αξδεπηηθνχ Αηθηχνπ  

 Βγγεηνβειηησηηθά έξγα πεξηνρήο Ζαβάιαο θαη Μαγγαίνπ 

 Θνλάδα επεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ Ινηίνπ Θάζνπ 

 Ώλαθαηαζθεπή ηζφπεδσλ θφκβσλ “roundabout” ζηελ ππ.αξηζκ.9 Βπ. 

Λδφ ζηε ΜΒ Κάλζεο 

 Θειέηε βειηίσζεο παξαιηαθήο νδνχ Εκέξνπ – Θαξψλεηαο  

 Θειέηε γέθπξαο Ζνζκίνπ 

 Θειέηε ηεο νδνχ Θαξψλεηαο – Μαξαιίαο Μεηξσηψλ – Λξίσλ Ι. Έβξνπ 

 Μξνκήζεηα- εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο κφληκεο Έθζεζεο ηνπ Θνπζείνπ Ώγξνηηθήο θαη Μνιηηηζηηθήο Ζιεξνλνκηάο 

Εάζκνπ  

Εδηαίηεξε κλεία ζηνλ ηνκέα ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ πξέπεη λα γίλεη ζηηο 

παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε 

ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, Άξδα, Δξπζξνπνηάκνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπο. 

Ώθελφο ε αλαγθαηφηεηα – ρξεζηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζε κηα θξίζηκε 
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απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ρξνληθή ζηηγκή θαη 

αθεηέξνπ ην γεγνλφο φηη θαηά θχξην ιφγν ηελ αξκνδηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηελ έρεη ε ΒΠΑΒ Έβξνπ, θαηέζηεζαλ ηελ 

πξνζπάζεηα απηή ζχλζεηε, επίπνλε θαη ρξνλνβφξα. Μαξφια απηά κέζσ ηεο 

ζχλαςεο ηξηψλ (3) πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ην αξκφδην Ππνπξγείν - Γεληθή 

Αηεχζπλζε Βγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ Α7, θαηέζηε δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Μεξηθέξεηαο κε ην πνζφ ησλ 2,896 εθ. € θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιεξσκαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Μξφγξακκα ΖΏΜ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ–Θ χςνπο 165 ρηι. € 

εθηεινχληαη (θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθαλ) ηα αθφινπζα έξγα1 

(εκθαλίδνληαη ζηελ ππνζεκείσζε). 

Μαξάιιεια νινθιεξψζεθε ε εμφθιεζε δηαηαγψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 

εθηέιεζαλ παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ 

Μεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Έβξνπ θαηά ην έηνο 2012, βάζεη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 896.393,51 €. 

Ώθνχ εμαζθαιίζηεθε ε απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ, φιε ε 

ππφινηπε πξνζπάζεηα εζηηάζηεθε ζηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα εληαρζνχλ ζην ΒΞΜΏ ή ζην μεκπινθάξηζκα κεγάισλ έξγσλ πνπ ήηαλ ήδε 

εληαγκέλα αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο παξνπζίαδαλ ζηαζηκφηεηα. 

Κε δηθαηνχρν ηε Ξεξηθέξεηα ΑΚ-Θ, εληάρζεθαλ θαηά ην 2012 ζην ΞΔΞ 

ΑΚ-Θ ηα αθφινπζα έξγα: 

                                                
1  Θαηαζθεπή δίδπκσλ νρεηψλ 2Σ2, 35Σ2, 35κ. κε ειεθηξνθίλεηα ζπξνθξάγκαηα ζην δπηηθφ αλάρσκα 

Ξπζίνπ Ξ.Δ. Έβξνπ, πξνυπνινγηζκνχ 165.000,00 € - ζχβαζεο 90.750,00 €, νινθιεξψζεθε 

 Θαηαζθεπή ηνηρείνπ πξνζηαζίαο ηεο θνηλφηεηαο Ξπζίνπ απφ πιεκκχξεο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, 
πξνυπνινγηζκνχ 134.000,00 € - ζχβαζεο 124.620,00 €, νινθιεξψζεθε 

 Δξγαζίεο πξνζηαζίαο κε ιηζνπιεξνχκελα ζπξκαηνθηβψηηα ηνπ δπηηθνχ κεζφβαζξνπ ηεο γέθπξαο Ξεηάινπ 
– Ξέπινπ, πξνυπνινγηζκνχ 12.000,00 € - ζχβαζεο 11.640,00 €, νινθιεξψζεθε 

 Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζηα αλαρψκαηα αγξνθηήκαηνο Θνξλνθσιηάο, πξνυπνινγηζκνχ 72.000,00 € - ζχβαζεο 
25.200,00 €, νινθιεξψζεθε 

 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αλαρψκαηνο Δξπζξνπνηάκνπ ζηελ πεξηνρή Θαξσηήο θαη Διαθνρσξίνπ,  
πξνυπνινγηζκνχ 53.000,00 € - ζχβαζεο 20.670,00 €, νινθιεξψζεθε 

 Αληηπιεκκπξηθά έξγα πεξηνρήο Ξφξνπ - Ξέπινπ θαη Κειηζζνθνκείνπ Φεξψλ, πξνυπνινγηζκνχ 600.000,00 € - 
ζχβαζεο 260.262,23 €, ππφ εθηέιεζε – πνζνζηφ νινθιήξσζεο 30% 

 Θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηελ θνηλ. Ξξαγγίνπ Γηδ/ρνπ, πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 € - ζχβαζεο 
235.953,86 €, ππφ εθηέιεζε – πνζνζηφ νινθιήξσζεο 20% 

 Απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη έξγα πξνζηαζίαο αλαρψκαηνο Ιπθφθεο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € - ζχβαζεο 
95.123,63 €, νινθιεξψζεθε 

 πεξχςσζε θπξίσο αλαρψκαηνο Ξφξνπ Φεξψλ, πξνυπνινγηζκνχ 105.000,00 € - ζχβαζεο 91.350,00 €, ππφ 
εθηέιεζε – πνζνζηφ νινθιήξσζεο 20% 

 Δπείγνπζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο άκεζεο πξνζηαζίαο ηνπ ζίθσλα θξάγκαηνο Θππξίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 
44.000,00 € - ζχβαζεο 42.833,52 €, νινθιεξψζεθε 

 Θαηαζθεπε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηα αλαρψκαηα Ξπζίνπ, πξνυπνινγηζκνχ 380.000,00 €, πξνο δεκνπξάηεζε 

 Ππληήξεζε ζπξνθξαγκάησλ Ακνξίνπ, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 €, πξνο δεκνπξάηεζε 

 Ππληήξεζε αλαρσκάησλ Ταζάδσλ, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 €, πξνο δεκνπξάηεζε 
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 ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΟΝΕΣΙ ΞΟΒΓΣΙ ΠΜΛΞΟΔΝΕΓΛΘΒΙΔΞ ΑΕΏΐΕΣΞΔΞ (Ξ.Π.Α.)- 

ΛΕΖΛΟΝΛΦΒΕΣΙ ΏΘΒΏ, ΘΒΝΏΜΒΠΟΔΝΕΛΠ ΡΝΛΙΕΣΙ ΜΏΘΔΞΒΣΙ ΑΝΏΘΏΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 1.640.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΒΜΏΝΡΕΏΖΛΠ ΑΝΛΘΛΠ ΑΕΑΠΘΛΟΒΕΡΛΠ-ΜΠΘΕΛΠ (Οκήκα 

Αηδπκφηεηρν - Μεηξάδεο), πξνυπνινγηζκνχ 4.950.000 € 

 ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΜΗΣΟΣΙ ΒΓΖΏΟΏΞΟΏΞΒΣΙ ΞΟΛ ΖΒΙΟΝΕΖΛ ΗΕΘΏΙΕ ΖΏΐΏΗΏΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 4.227.642,28 €  

 ΜΏΝΏΖΏΘΔ ΛΕΖΕΞΘΛΠ ΒΗΏΕΛΡΣΝΕΛΠ, πξνυπνινγηζκνχ 2.850.000 € 

 ΏΙΏΞΟΔΗΣΞΔ ΦΝΛΠΝΏΝΡΒΕΛΠ ΚΏΙΘΔΞ – ΛΕΖΕΏ ΡΏΟΓΔΑΏΖΕ (ΜΛΗΠΡΣΝΛΞ 

ΟΒΡΙΔΞ ΖΏΕ ΞΖΒΔΞ ΘΏΙΛΞ ΡΏΟΓΔΑΏΖΕΞ)» - ΐ΄ΦΏΞΔ, πξνυπνινγηζκνχ 

1.792.155,97 € 

 ΏΙΏΜΗΏΞΔ ΜΗΏΟΒΕΏΞ ΆΙΣ ΖΏΝΠΛΦΠΟΛΠ, πξνυπνινγηζκνχ 272.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΑΝΛΘΛΠ ΘΒΓΏΗΛΠ ΑΛΠΖΏΟΛΠ-ΕΞΏΗΛΠ, πξνυπνινγηζκνχ 

1.250.000 € 

 ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΖΏΕ ΏΞΦΏΗΟΛΞΟΝΣΞΔ ΛΑΛΠ ΙΒΑΏΞ–ΖΕΓΏΝΕ, πξνυπνινγηζκνχ 

1.330.000 € 

 ΏΜΛΜΒΝΏΟΣΞΔ ΙΒΏΞ ΜΟΒΝΠΓΏΞ ΟΔΞ ΘΛΙΏΑΏΞ ΏΙΛΕΡΟΔΞ ΦΝΛΙΟΕΑΏΞ 

ΔΗΕΖΕΣΘΒΙΣΙ ΖΛΘΛΟΔΙΔΞ, ΏΙΏΑΕΏΝΝΠΘΘΕΞΔ ΖΏΕ ΒΖΞΠΓΡΝΛΙΕΞΘΛΞ 

ΟΛΠ ΠΜΏΝΡΛΙΟΛΞ ΖΟΔΝΕΛΠ ΖΏΕ ΒΚΛΜΗΕΞΘΛΞ ΟΛΠ ΞΠΓΖΝΛΟΔΘΏΟΛΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 3.290.000 €.  

Μαξάιιεια δφζεθε πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο Ππεξεζίεο ηεο ΜΏΘ-Θ ζηελ 

κειεηεηηθή «σξίκαλζε» ησλ αθφινπζσλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε έληαμε απηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΠΞΑ - ΜΒΜ ΏΘ-Θ: 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΟΔΞ ΠΜ‟ ΏΝΕΘ. 2 ΒΜΏΝΡΕΏΖΔΞ. ΛΑΛΠ (ΓΒΦΠΝΏ ΜΛΗΠΞΕΟΛΠ), 

πξνυπνινγηζκνχ 5.630.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΖΏΕ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ ΜΝΛΞ ΟΛΙ ΛΕΖΕΞΘΛ 

ΜΔΓΏΑΕΣΙ (ΏΚΛΙΏΞ ΒΘΙΕΖΔ ΛΑΛΞ - ΛΕΖΕΞΘΛΞ ΜΔΓΏΑΕΣΙ), 

πξνυπνινγηζκνχ 4.900.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΖΏΕ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ ΜΝΛΞ ΟΕΞ ΜΏΝΏΗΕΒΞ ΟΛΠ 

ΑΔΘΛΠ ΏΐΑΔΝΣΙ (ΏΚΛΙΏΞ ΘΠΝΣΑΏΟΛ - ΜΏΝΏΗΕΏ ΘΠΝΣΑΏΟΛΠ), 

πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000 € 

 ΑΕΒΠΘΒΟΔΞΔ ΡΒΕΘΏΝΝΣΙ ΒΡΕΙΛΠ, πξνυπνινγηζκνχ 2.800.000 € 
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 ΏΙΏΞΟΔΗΣΞΔ ΦΝΛΠΝΏΝΡΒΕΛΠ ΚΏΙΘΔΞ – ΛΕΖΕΏ ΡΏΟΓΔΑΏΖΕ (ΜΛΗΠΡΣΝΛΞ 

ΟΒΡΙΔΞ ΖΏΕ ΞΖΒΔΞ ΘΏΙΛΞ ΡΏΟΓΔΑΏΖΕΞ) – ΜΝΛΘΔΘΒΕΏ ΒΚΛΜΗΕΞΘΛΠ» - 

Γ΄ΦΏΞΔ, πξνυπνινγηζκνχ 473.071,53 € 

 ΏΞΦΏΗΟΛΞΟΝΣΞΔ ΟΘΔΘΏΟΛΞ Β.Λ. 57 ΑΝΏΘΏΞ – ΖΏΟΣ ΙΒΠΝΛΖΛΜΕΛΠ ΏΜΛ 

Ρ.Θ. 37+000 (ΜΗΔΞΕΛΙ ΑΕΏΞΟΏΠΝΣΞΔΞ ΛΡΠΝΛΠ) ΘΒΡΝΕ ΞΠΙΛΝΕΏΖΔ 

ΑΕΏΐΏΞΔ ΒΚΛΡΔΞ, πξνυπνινγηζκνχ 3.500.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΒΜΏΝΡΕΏΖΔΞ ΛΑΛΠ ΑΝΏΘΏΞ – ΞΕΑΔΝΛΙΒΝΛΠ - ΑΏΞΕΖΛΠ 

ΡΣΝΕΛΠ ΏΜΛ ΟΔΙ Ρ.Θ. 11+800 ΒΣΞ ΑΏΞΕΖΛ ΒΝΓΛΟΏΚΕΛ ΒΗΏΟΕΏΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 2.700.000 € 

 ΏΙΒΓΒΝΞΔ ΑΕΣΝΛΦΛΠ ΖΟΕΝΕΛΠ ΜΛΗΕΟΕΞΟΕΖΣΙ ΑΝΏΞΟΔΝΕΛΟΔΟΣΙ ΟΛΠ 

ΘΛΠΞΕΖΛΡΛΝΒΠΟΕΖΛΠ ΞΠΗΗΛΓΛΠ ΜΝΛΞΛΟΞΏΙΔΞ “ΘΒΓΏΞ ΏΗΒΚΏΙΑΝΛΞ”, 

πξνυπνινγηζκνχ 805.507,54 € 

 ΏΜΛΜΒΝΏΟΣΞΔ ΖΟΕΝΕΛΠ ΜΙΒΠΘΏΟΕΖΛΠ - ΜΛΗΕΟΕΞΟΕΖΛΠ  ΖΒΙΟΝΛΠ 

ΜΏΙΔΜΒΕΝΣΟΕΖΔΞ ΒΙΣΞΔΞ ΙΛΘΛΠ ΑΝΏΘΏΞ, πξνυπνινγηζκνχ 430.744,98 € 

 ΏΙΏΐΏΘΘΕΞΔ – ΏΙΏΑΒΕΚΔ IΞΟΛΝΕΖΛΠ ΘΛΠΞΒΕΛΠ ΏΗΒΚΏΙΑΝΛΠΜΛΗΔΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 679.304,66 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ ΑΝΛΘΛΠ ΜΝΛΞΐΏΞΔΞ ΞΟΛΙ ΞΘΏ ΞΏΘΛΘΝΏΖΔΞ, 

πξνυπνινγηζκνχ 170.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ - ΑΕΏΜΗΏΟΠΙΞΔ ΟΔΞ ΒΜ. ΛΑΛΠ ΡΝΠΞΛΠΜΛΗΔΞ – ΜΏΝΏΖΏΘΔ 

ΒΝΏΟΒΕΙΛΠ ΖΏΕ ΖΛΘΐΛΠ ΘΒ ΒΜ. ΛΑΛ ΘΒ ΏΒΝΛΑΝΛΘΕΛ «ΘΒΓΏΞ 

ΏΗΒΚΏΙΑΝΛΞ» πξνυπνινγηζκνχ 2.200.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ – ΒΖΞΠΓΡΝΛΙΕΞΘΛΞ ΑΠΟΕΖΔΞ ΜΝΛΞΏΓΣΓΛΠ ΖΏΕ ΏΝΑΒΠΟΕΖΙ 

ΑΕΖΟΠΣΙ ΑΠΟ. ΜΒΑΕΏΑΏΞ ΙΒΞΟΛΠ Ι. ΖΏΐΏΗΏΞ πξνυπνινγηζκνχ 12.490.000 

€ 

 ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΟΏΘΕΒΠΟΔΝΏ ΞΒ ΟΝΕΖΏΙΏΗΛ ΦΕΗΕΜΜΣΙ ΖΏΕ ΟΏΘΕΒΠΟΔΝΏ ΞΒ 

ΟΝΕΖΏΙΏΗΛ ΖΝΔΙΕΑΣΙ πξνυπνινγηζκνχ 5.000.000 € 

 ΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΓΒΦΠΝΣΙ ΖΏΕ ΐΒΗΟΕΣΞΒΣΙ ΒΜ. ΛΑΛΠ ΏΝ. 9 

(ΜΏΙΒΜΕΞΟΔΘΕΛΠΜΛΗΔ – ΓΝΏΟΕΙΔ – ΏΝΝΕΏΙΏ), ΟΘΔΘΏ “ΓΒΦΠΝΏ 

ΘΏΖΝΛΜΛΟΏΘΛΠ ΘΒ ΟΕΞ ΜΝΛΞΐΏΞΒΕΞ ΟΔΞ” πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000 € 

θαη ΟΘΔΘΏ “ΓΒΦΠΝΏ ΟΝΒΗΛΡΒΕΘΏΝΝΛΠ ΘΒ ΟΕΞ ΜΝΛΞΐΏΞΒΕΞ ΟΔΞ ΒΣΞ ΟΔΙ 

ΞΠΘΐΛΗΔ ΘΒ ΟΔΙ Β.Λ. ΝΛΑΕΟΔ – ΓΝΏΟΕΙΔΞ” πξνυπνινγηζκνχ 5.000.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ Β.Λ. ΏΝ. 2 ΏΜΛ ΗΒΠΖΛΝΒΘΏ ΒΣΞ ΛΝΕΏ Ι. ΝΛΑΛΜΔΞ – ΈΐΝΛΠ, 

ΟΘΔΘΏ “ΓΒΦΠΝΏ ΗΒΠΖΛΝΒΘΏΟΛΞ - ΜΏΝΏΖΏΘΔ ΏΙΘΛΡΣΝΕΛΠ, ΏΝΏΟΛΠ- 
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ΒΚΛΑΛΞ ΏΝΕΞΐΔΞ” πξνυπνινγηζκνχ 16.000.000 € θαη ΟΘΔΘΏ “ΜΛΟΏΘΛΠ 

ΗΕΞΞΛΠ – ΜΏΝΏΖΏΘΔ ΞΏΜΣΙ” πξνυπνινγηζκνχ 14.000.000 € 

θαη ζην Β.Μ. «Βλίζρπζε ηεο Μξνζπειαζηκφηεηαο»: 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ Β.Λ. 14 ΑΝΏΘΏΞ – ΚΏΙΘΔΞ ΞΟΛ ΟΘΔΘΏ ΏΜΛ ΙΕΖΔΦΛΝΛ ΘΒΡΝΕ 

Ξ.Ξ. ΜΗΏΟΏΙΕΏΞ, πξνυπνινγηζκνχ 14.100.000 € 

 ΐΒΗΟΕΣΞΔ Β.Λ. 2 ΏΜΏΗΛΞ – ΗΛΠΟΝΛΞ, πξνυπνινγηζκνχ 21.050.000 € 

 ΏΙΏΖΏΟΏΞΖΒΠΔ ΒΜΏΝΡΕΏΖΔΞ ΛΑΛΠ ΏΜΛ ΛΝΕΏ ΙΛΘΣΙ ΝΛΑΛΜΔΞ – 

ΚΏΙΘΔΞ ΘΒΞΣ ΕΏΞΘΛΠ ΒΣΞ ΟΛ 5Λ ΡΗΘ. ΟΔΞ ΞΠΘΐΛΗΔΞ Β.Λ. Ιν 2 

ΖΛΘΛΟΔΙΔΞ – ΗΏΓΛΠΞ, ΟΘΔΘΏ ΏΜΛ ΛΝΕΏ ΙΛΘΣΙ ΚΏΙΘΔΞ – ΝΛΑΛΜΔΞ 

ΒΣΞ ΕΏΞΘΛ (Ρ.Θ. 00 ΒΣΞ Ρ.Θ. 11+000), πξνυπνινγηζκνχ 11.900.000 €. 

β) πνζηήξημεο Ξξσηνγελνχο ηνκέα 

Δ αμηνπνίεζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

χπαηζξν θαη ε ζηξνθή ζε έλα κνληέιν πνπ ζα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, ζα απαληά 

ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ζα ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηελ αγνξά, απνηέιεζε γηα 

ηε Αηνίθεζε ηεο Μεξηθέξεηαο πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ νπνία πξνσζήζακε κέζα 

απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Μξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ αξκφδηνπ 

Ώληηπεξηθεξεηάξρε. Ξηε θαηεχζπλζε απηή σο ζηφρνη πξνο επίηεπμε ηίζεληαη: 

 ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο ζε λέα δπλακηθά πξντφληα, 

 ε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία ε ρψξα παξνπζηάδεη 

έιιεηκκα,  

 ε ζηήξημε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ αγξνηηθψλ, θηελνηξνθηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ,  

 ε θαζεηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα, 

 νη δηαζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή. 

Ζαηά ην έηνο 2012, δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο αηξεηήο Μεξηθεξεηαθήο Ώξρήο, 

δηαπηζηψζεθε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ Ππεξεζηψλ ζηε λέα δνκή ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Λη 

Αηεπζχλζεηο Ώγξνηηθήο Ληθνλνκίαο θαη Ζηεληαηξηθήο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ παξά ηα 

εληνπηζκέλα δνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα, αληαπνθξίζεθαλ ζε κέγηζην βαζκφ ζηα 

θαζήθνληά ηνπο, έρνληαο σο πξψην ζηφρν, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ. 
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Ώπφ ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, ζηα πιαίζηα ησλ 

ππεξεζηαθψλ θαη φρη κφλν αξκνδηνηήησλ ηεο Μεξηθέξεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ήδε εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Μεξηθέξεηαο, παξαζέηνπκε σο 

ζεκαληηθφηεξεο ηηο παξαθάησ: 

1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Μεξηθέξεηαο, 

εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα επηζθνπήζεσλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, κε έγθαηξε δεκνζηνπνίεζε νδεγηψλ γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ δψσλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα θαη 

δσναλζξσπνλφζνπο. Αηελεξγήζεθαλ επίζεο νη έιεγρνη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ 

ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο, ζηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη θαηά ηε ζθαγή ηνπο 

θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο εμεηάζεηο ησλ δψλησλ δψσλ πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

εμαγσγέο. 

2. Ξηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ηνπ θαηαλαισηή, δηελεξγήζεθαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ησλ παξαγφκελσλ 

θαη δηαθηλεζέλησλ λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη δσηθήο 

πξνέιεπζεο (εζσηεξηθήο αγνξάο, εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ).  

3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζθεπαζκάησλ θπηνθαξκάθσλ θαη θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ησλ 

θαηαζηεκάησλ πψιεζεο, δεηγκαηνιεςίεο ζθεπαζκάησλ θαη φινη νη ζρεηηθνί 

εμεηδηθεπκέλνη έιεγρνη. 

4. Μξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Λέσλ Γεσξγψλ (2ε, 3ε δφζε ηεο ΖΠΏ 609/05 θαη 704/08) θαη πξνσζήζεθαλ 

νη θάθεινη γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ. 

5. Λινθιεξψζεθαλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο - ππαιιήινπο ηεο Μεξηθέξεηαο νη 

δηνηθεηηθνί έιεγρνη θαη ε ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε 403 ζρεδίσλ 

βειηίσζεο ζην πιαίζην ηνπ Θέηξνπ 1.2.1 ηνπ Μξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο (Μ.Ώ.Ώ.) 2007-2013 «Ώιέμαλδξνο Θπαιηαηδήο». 

6. Ξηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ αιηεπκάησλ 

δηελεξγήζεθαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη εθαξκφζηεθε ζπζηεκαηηθφο 

έιεγρνο ηεο πδάηηλεο ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο, κε ζπληνληζκέλεο 

δεηγκαηνιεςίεο χδαηνο, νζηξάθσλ, θαζψο θαη επηηφπηεο απηνςίεο ζε φιεο ηηο 

κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 
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Μαξάιιεια ε ΜΏΘ-Θ πινπνηεί ηα αθφινπζα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα Ώιηείαο 2007 – 2013: 

 ΐειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ Ερζπφζθαιαο Ζαβάιαο, πξνυπνινγηζκνχ 

1.863.357,65 € φπνπ κεηά ηελ έθδνζε άδεηαο επέκβαζεο απφ ην 

Ηηκελαξρείν κέζα ζην 2012, ην έξγν μεθίλεζε λα πινπνηείηαη θαλνληθά. 

 Ώιηεπηηθφ θαηαθχγην πξψελ Αήκνπ Λξθαλνχ (β‟ θάζε), 

πξνυπνινγηζκνχ 778.224 € φπνπ επίθεηηαη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κέζα 

ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013. 

7. Ζαηαξηίζηεθε ην πξφγξακκα αλαδαζκψλ έηνπο 2012 ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-

Θ ην νπνίν πεξηειάκβαλε είθνζη (20) αγξνθηήκαηα θαη 171.750 ζηξ. θαη ην 

νπνίν πξνρψξεζε σο εμήο:  

 Έγηλε ε θιήξσζε ζην αγξφθηεκα Ρξπζνθέθαινπ ηεο Μ.Β. Αξάκαο. 

 Έρεη γίλεη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη ε επηινγή αλαδφρνπ θαη αλακέλεηαη 

λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθηέιεζεο ησλ παξάιιεισλ έξγσλ ηνπ 

αλαδαζκνχ Γξαβνχλαο – Βξαηεηλνχ ηεο Μ.Β. Ζαβάιαο κε πξνυπνινγηζκφ 

550.000 €. 

 Λινθιεξψζεθε ν αλαδαζκφο, δηελεκήζεζαλ ηα λέα ηεκάρηα θαη ήδε 

εθδφζεθε ε απφθαζε έληαμεο ζην ΜΏΏ 2007-2013 ησλ παξάιιεισλ 

έξγσλ ζην αγξφθηεκα Μέπινπ ηεο Μ.Β. Έβξνπ. 

 Μξνθεξχρζεθαλ νη κειέηεο «Βθνχζηνο Ώλαδαζκφο αγξνθηήκαηνο 

Ζνπηζνχ Μ.Β. Κάλζεο» θαη «Βθνχζηνο Ώλαδαζκφο  αγξνθηήκαηνο Ι. 

Βξαζκίνπ, Μ. Βξαζκίνπ θαη Γεισηήο Μ.Β. Κάλζεο» κε πξνυπνινγηζκνχο 

αληίζηνηρα 346.299 € θαη 481.299,65 € ρσξίο ΦΜΏ (νη πξνζθνξέο 

θαηαηέζεθαλ ζηηο 6-11-2012 θαη γίλεηαη ε αμηνιφγεζε). 

 Μξνθεξχρζεθε ε κειέηε «Θειέηε αλαδαζκνχ αγξνθηεκάησλ Γξαηηλήο - 

Θξπινξίνπ – Ώλζνρσξίνπ - Ζαιιηζέαο» ηεο Μ.Β. Ννδφπεο κε 

πξνυπνινγηζκφ 130.000 € ρσξίο ΦΜΏ (ζηηο 20 Ινεκβξίνπ θαηαηέζεθαλ 

νη πξνζθνξέο). 

 Θεηά απφ πξνηάζεηο καο ζην ΜΏΏ 2007-2013 νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί 

θαη αμηνινγεζεί ζεηηθά,  

o δφζεθε πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηα παξάιιεια έξγα ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Ζνπδνπλίσλ ηεο Μ.Β. Αξάκαο (8.500 ζηξ. κε 
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πξνυπνινγηζκφ 2.600.000 €) θαη ζπληάζζνληαη ηα ζρεηηθά ηεχρε 

ηνπ δηαγσληζκνχ 

o δφζεθε έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηα παξάιιεια έξγα ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Γεληζέαο ηεο Μ.Β. Κάλζεο (29.500 ζηξ. κε 

πξνυπνινγηζκφ 3.750.000 €). 

8. Ξηα πιαίζηα αμηνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηαγσληζκνί γηα ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε δέθα 

(10) αγξνηεκαρίσλ ζε ηδηψηεο ζηηο Μ.Β. Αξάκαο, Ννδφπεο θαη Έβξνπ θαη 

δεκνζηεχζεθαλ πξνθεξχμεηο γηα άιια νθηψ (8) ζηηο Μ.Β. Ννδφπεο θαη 

Αξάκαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ (Ι.4061/2012).  

Μξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα επαιήζεπζε (εληνπηζκφο) 1.087 αγξνηεκαρίσλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ θαη ππεγξάθεζαλ δεθαηξία (13) 

ζπκβφιαηα κίζζσζεο κε ρακειφ ηίκεκα.  

9. Έγηλαλ ζπζθέςεηο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο ΜΏΘ-Θ θαη ηνπ 

Ππνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Οξνθίκσλ (ΠΜ.Ώ.Ώ.Ο.) θαη ηνπ 

Λξγαληζκνχ Μιεξσκψλ θαη Βιέγρνπ Ζνηλνηηθψλ Βληζρχζεσλ 

Μξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ (Λ.Μ.Β.Ζ.Β.Μ.Β.) γηα λα ραξαρζεί 

ζηξαηεγηθή πνπ ζε εχινγν ρξφλν ζα έδηλε ιχζεηο ζε πνιιά θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ παξαγσγνί (αγξφηεο, θηελνηξφθνη, αιηείο, 

ηρζπνθαιιηεξγεηέο θιπ), φπσο πξάζηλν ζθνπιήθη ηνπ βακβαθηνχ, ζέκαηα 

Μνιηηηθήο Γεο (εθαξκνγή ηνπ Ι.4061/2012), ζέκαηα Λξγαληζκψλ Βγγείσλ 

ΐειηηψζεσλ θιπ. 

10. Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ (αγξνηψλ, θηελνηξφθσλ, αιηέσλ), 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκεξίδεο κε εηζεγεηέο ζηειέρε ππεξεζηψλ ηεο 

Μεξηθέξεηαο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ Ππνπξγείσλ. Ξηφρνο κεηαμχ άιισλ ήηαλ 

θαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ζέκαηα αδεηνδνηήζεσλ ζηα πθηζηάκελα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ, γηα ηηο δπλαηφηεηεο έληαμεο ζρεδίσλ ζην 

Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα Ώιηείαο (Β.Μ.ΏΗ.), θ.α.  

11. Λινθιεξψζεθε απφ ηελ Γεληθή Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Ληθνλνκίαο θαη 

Ζηεληαηξηθήο ε ζπγγξαθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηα Ξξντφληα 

ηνπ Θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

2013 ζα πξνηαζεί γηα έγθξηζε απφ ην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην. 

12. Ξπλερίζακε ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ εκπιέθνληαη, άκεζα ή έκκεζα, 

ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, κε ηα δχν Μαξαξηήκαηα ηνπ ΓΒΣΟΒΒ θαη ην Οκήκα 
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Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο ηνπ Α.Μ.Θ. κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κέζα απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. 

Βηδηθφηεξα κε ην Ρκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Ξ.Θ. ζπλάςακε 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 

νπνίν έρεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ ζηελ 

θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή αμηνπνηψληαο θαη παξαπξντφληα ηεο Μεξηθέξεηαο 

ΏΘ-Θ. 

13. Ξηειέρε ηεο Μεξηθέξεηαο ζπκκεηείραλ ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ηνπ ΠΜ.Ώ.Ώ.Ο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Πηξαηεγηθψλ Πηφρσλ ηνπ λένπ Ξξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 

ελψ ελεξγή ππήξμε ε Μεξηθέξεηα θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο γηα 

ην λέν Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ ηνπ Ρακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

αθνχ ζπκκεηείρε κε ηελ θαηάζεζε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ. 

14. Ξηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη κε ζηφρν ηελ εμσζηξέθεηα, ε 

Μεξηθέξεηα ζπκκεηείρε κε επηηπρία (φπνπ θαη θαηέθηεζαλ ζεκαληηθά βξαβεία 

επηρεηξήζεηο ηεο Μεξηθέξεηαο) ζηηο παξαθάησ εθζέζεηο, θεζηηβάι, θαη 

παξνπζηάζεηο πξντφλησλ: 

 Ξηελ 24ε Αηεζλή Έθζεζε AGROTICA 2012 (Θεζζαινλίθε), 

 Ξηελ Μαξνπζίαζε Βιιεληθψλ Μξντφλησλ Λλνκαζίαο Μξνέιεπζεο 

(Μ.Λ.Μ.) ζην Βπξσπατθφ Ζνηλνβνχιην (ΐξπμέιεο),  

 Ξην 3ν Φεζηηβάι Βιαηνιάδνπ (Ώζήλα),  

 Ξηελ 1ε Έθζεζε πξντφλησλ θξέαηνο MEAT DAYS (Ώζήλα), 

 Ξηε Αηεζλή Έθζεζε ηξνθίκσλ SIAL (Μαξίζη), 

 Ξηηο Ώγξνηηθέο Βθζέζεηο Φσηνιίβνπο θαη Φεξψλ. 

15. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

θξαγκάησλ θαη ηακηεπηήξσλ έγηλαλ αξθεηέο ζπζθέςεηο θαη παξαζηάζεηο ζηα 

αξκφδηα Ππνπξγεία ψζηε λα επαλεθθηλεζνχλ νη εξγαζίεο ζε φζα έρνπλ 

ζηακαηήζεη θαη λα επηηεπρηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ. Γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώλαηνιηθνχ 

Αέιηα ηνπ πνηακνχ Ιέζηνπ εθπνλείηαη κειέηε κέζσ πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο κε ην Α.Μ.Θ. γηα ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε αξδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 
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Ια ζεκεησζεί φηη έξγα φπσο ηα θξάγκαηα ηνπ Θαξκαξά ζηελ Ζαβάια2, ηνπ 

Εαζίνπ ζηελ Ννδφπε3, ε αξδεπηηθή ιηκλνδεμακελή Κεξνπνηάκνπ ζηε 

Ξακνζξάθε4, ην αξδεπηηθφ δίθηπν δπηηθήο πεδηάδαο Ιέζηνπ (Ρξπζνχπνιεο)5, 

ε αληηθαηάζηαζε θαη ππνγεηνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπ ΟΛΒΐ 

Βξπζξνπνηάκνπ6 θαη ην κεγάιν έξγν ηεο κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηνλ Ιέζην 

γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα θαη ηελ άξδεπζε ηνπ θάκπνπ ηεο 

Κάλζεο7, απνηεινχλ ηεξάζηηαο εκβιεκαηηθήο αμίαο έξγα ππνδνκήο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ ζα ζθξαγίζεη ηελ λέα καο ηαπηφηεηα. 

γ) πνζηήξημεο – πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

Δ δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο επλντθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

απνηειεί απφιπηε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Αηνίθεζε ηεο Μεξηθέξεηαο. Ξηε 

θαηεχζπλζε απηή, ηεο ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο 

ζηφρνη πξνο επίηεπμε, κεηαμχ άιισλ ηίζεληαη: 

 Δ ελίζρπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ηεο κεηαπνίεζεο 

(ΐηνκεραληθψλ θαη Βπηρεηξεκαηηθψλ Μεξηνρψλ (ΐ.Β.ΜΒ.)),  

 Δ βειηίσζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ γηα ηε 

κείσζε ηνπ πςεινχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, 

 Δ ππνζηήξημε - ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπηθψλ 

θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν,  

 Δ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ, 

 Δ πξνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

Ώ.Μ.Β. θαη ε αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ,  

 Δ πξνψζεζε ηεο απνζαθήληζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ. 

                                                
2  Φξάγκα Καξκαξά: Ον έξγν πξνρσξά ζε λέα δεκνπξάηεζε κεηά ηελ κε έγθξηζε απφ ην Βιεγθηηθφ Ξπλέδξην ηεο 2εο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
3  Φξάγκα Ηαζίνπ: Βληάρζεθαλ σο έξγν γέθπξα ζην Μ.Ώ.Ώ. 2007 – 2013 «Ώιέμαλδξνο Θπαιηαηδήο» νη ππνιεηπφκελεο 

επηιέμηκεο εξγαζίεο χςνπο πεξίπνπ 4 εθ. € θαη εμαζθαιίζηεθαλ νη απαηηνχκελνη πξφζζεηνη πφξνη χςνπο 3,5 εθ. € απφ 
εζληθή ρξεκαηνδφηεζε. 

4  Ιηκλνδεμακελή Μεξνπνηάκνπ: Γηα ην ππνέξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηακηεπηήξα δηελεξγείηαη πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο 
θαη αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ππνέξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ησλ αγσγψλ άξδεπζεο εθθξεκεί 
ε έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ην ΠΜΏΏΟ γηα λα αθνινπζήζεη ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

5  Αξδεπηηθφ δίθηπν δπηηθήο πεδηάδαο Λέζηνπ: Έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
επίθεηηαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

6  Αληηθαηάζηαζε θαη ππνγεηνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπ ΡΝΔΒ Δξπζξνπνηάκνπ: Αηεθδηθείηαη ε 
εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ πφξνπο ηνπ ΠΜ.Ώ.Ώ.Ο. 

7  Κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηνλ Λέζην γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα θαη ηελ άξδεπζε ηνπ θάκπνπ ηεο 

Μάλζεο: Βθθξεκεί ε εθδίθαζε πξνζθπγήο ζην ΞΟΒ θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία αλακέλεηαη λα εθδηθαζζεί 
ηνλ Ενχλην. 
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Ώπφ ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, ζηα πιαίζηα ησλ 

ππεξεζηαθψλ θαη φρη κφλν αξκνδηνηήησλ ηεο Μεξηθέξεηαο, παξαζέηνπκε σο 

ζεκαληηθφηεξεο ηηο παξαθάησ: 

1. Δ Μεξηθέξεηα ΏΘ–Θ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαη κεηά απφ δηαξθή δηαβνχιεπζε ελφο έηνπο 

πεξίπνπ, δηακφξθσζε ηηο πξνηάζεηο ηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαιχηεξα 

ζηνρεπκέλε δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ αιιά θαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ 

ελίζρπζεο ζε θιάδνπο πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. Λ 

ζπγθεξαζκφο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ πεξηειήθζε ζηνλ Λδεγφ ηνπ 

Μξνγξάκκαηνο, ην νπνίν πιενλεθηεί έλαληη πξνεγνχκελσλ αθνχ δεκηνπξγεί 

έλα επέιηθην πεξηβάιινλ γηα ηνλ ππνςήθην επελδπηή κε πνιιέο 

δηεπθνιπληηθέο παξεκβάζεηο. Ήδε έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαη δηελεξγείηαη 

θχθινο ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζε νιφθιεξε ηε Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ. 

2. Αηεθδίθεζε θαη πέηπρε ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Ππνπξγείνπ Ππνδνκψλ ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θφκβνπ ζχλδεζεο ηεο Δγλαηίαο 

νδνχ κε ηε ΒΗ.ΞΔ. Θνκνηελήο θαη ζπληφληζε ηεο ζπλαξκφδηεο Ππεξεζίεο 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο έληαμε ζην Β.Μ. «Βλίζρπζε ηεο 

Μξνζπειαζηκφηεηαο». Ρν έξγν δεκνπξαηήζεθε θαη ζχληνκα 

αλακέλεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ. 

3. Ξην πιαίζην ηεο απφιπηεο πξνηεξαηφηεηάο ηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ παξαθνινπζεί ζηελά φιε ηε δηαδηθαζία 

εθκίζζσζεο ηκεκάησλ απηψλ κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη επηζπεχδεη, φηαλ θαη φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ην 

επηηξέπνπλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. γλσκνδφηεζε Μ.Ξ. γηα ηελ παξαρψξεζε εθηάζεσλ, 

εγθξίζεηο ΘΜΒ θιπ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξψηεο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο ΞΔ Μάλζεο έρνπλ αξρίζεη θαη 

επνδψλνληαη. 

4. Θε πξσηνβνπιία ηεο ΜΏΘ-Θ αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιαηνκείσλ ζην Θνπθφβνπλν. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε κηαο λφκηκεο ιχζεο γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπληφληζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
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θνξείο (Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, Αηεπζχλζεηο ΜΏΘ-Θ., ζπλαξκφδηα 

Ππνπξγεία, Βλδηαθεξφκελνπο Αήκνπο θαη Ζνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ 

Ι. Έβξνπ) κε απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ζε άκεζν ρξφλν ζρεηηθήο 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

5. Θέζσ ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Ώλάπηπμεο αληηκεησπίζζεθαλ κε επηηπρία 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Ηατθέο Ώγνξέο θαη ηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ 

παξά ην γεγνλφο φηη κεηά ην Ι.3852/2010 παξαηεξήζεθε ζχγρπζε 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο, Ώηξεηήο Μεξηθέξεηαο θαη 

Αήκσλ ζηα αληηθείκελα απηά. Ξεκαληηθή παξέκβαζε ηεο Γελ. Αηεχζπλζεο 

ήηαλ ε ζεζκνζέηεζε εληαίαο κνξηνδφηεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

ηνπνζέηεζεο ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, κε απφθαζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ 

Ξπκβνπιίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπνζέηεζεο 

ζηηο Ηατθέο Ώγνξέο ηεο ΜΏΘ-Θ.  

Γηα ηε πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ ζπγθξνηήζεθαλ ηα Ζιηκάθηα Βιέγρνπ 

Ηατθψλ Ώγνξψλ θαη Ππαίζξηνπ Βκπνξίνπ - ΘΔΙΑΔ ζε θάζε Μεξηθεξεηαθή 

Βλφηεηα θαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί πνιιά πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο ην πξφβιεκα ηεο κε ακνηβήο ησλ κειψλ ηνπο - γηα ην 

νπνίν κεηά απφ παξέκβαζε καο αλακέλεηαη ζεηηθή εμέιημε, ε δξάζε ηνπο 

έγηλε αηζζεηή θαη ππάξρεη κεηξήζηκν απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ ηπγράλεη 

αλαγλψξηζεο θαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γξακκαηεία Βκπνξίνπ. 

6. Δ ΜΏΘ-Θ κέζσ ηνπ Οκήκαηνο Ζηλήηξσλ Μεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο πξνέβε 

θαηά ην 2012 ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

 Έθδνζε 51 απνθάζεσλ νινθιήξσζεο επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Ι.3299/2004, 

 Αηελέξγεηα 60 ειέγρσλ απφ ηα Μεξηθεξεηαθά ξγαλα Βιέγρνπ (ΜΛΒ) ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ι.3299/2004, 

 Λινθιεξψζεθαλ 25 εμεηάζεηο αηηεκάησλ γηα ππαγσγή ζηα πιαίζηα ηνπ 

λένπ επελδπηηθνχ Ιφκνπ 3908/2011,  

 Έθδνζε 7 απνθάζεσλ ππαγσγήο ζηνλ Ι.3908/2011, 

 Έθδνζε 10 ηξνπνπνηήζεσλ απνθάζεσλ ππαγσγήο ζηνλ Ι.3299/2004, 

 Μξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 69 πιεξσκέο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ζπλνιηθνχ χςνπο 13.344.739,18 € εθ ησλ νπνίσλ: 
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o 9 ζε έξγα πνπ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα κε πνζφ πιεξσκήο 

1.529.076,79 € θαη 

o 60 ζε έξγα απφ εζληθνχο πφξνπο κε πνζφ πιεξσκήο 11.815.662,39 

€, 

 Έιεγρν ηήξεζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζηνλ επελδπηηθφ Ιφκν 3299/2004 θαη 68 έξγσλ εληαγκέλσλ ζην 

ΒΞΜΏ, 

 Έληαμε 42 λέσλ έξγσλ ζην ΒΞΜΏ, 

 Βμέηαζε απφ ηελ Βπηηξνπή Βλζηάζεσλ ηνπ Ι.3908/2011 δεθαηξηψλ (13) 

ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά απφξξηςεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

γηα φξνπο λνκηκφηεηαο, 

 Ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ι.3908/2011 θαη ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Μξνγξάκκαηνο ΘΘΒ ηνπ ΒΞΜΏ. 

7. Ξηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ηνπηθά 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ, ε Μεξηθέξεηα 

απφ θνηλνχ κε ηα Βπηκειεηήξηα ζπκκεηείρε κε επηηπρία ζηηο αθφινπζεο 

εθζέζεηο: 

 Αηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο,  

 Έθζεζε KAVALA-EXPO, 

 Έθζεζε "ΏΙΏΟΛΗΕΖΔ ΘΏΖΒΑΛΙΕΏ - ΘΝΏΖΔ". 

δ) Αλάδεημεο - Ξξνψζεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ - ηνπξηζκνχ 

Δ λέα Μεξηθεξεηαθή Ώξρή ζεσξεί φηη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο ζπληζηά 

έλα απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κνριφ ελίζρπζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Μαξάιιεια ε 

Μεξηθέξεηα εθηηκά φηη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα επηδέρεηαη πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πθηζηάκελε δελ αληηζηνηρεί ζηνπο αμηφινγνπο 

θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο πφξνπο ηεο θαη ζηηο επξχηαηεο δπλαηφηεηέο ηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  

Ώπφδεημε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνκέσλ 

απηψλ απνηέιεζε ε επηινγή ηεο Αηνίθεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Βπηηξνπήο κε 

Ώπφθαζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Ξπκβνπιίνπ (άξζξν 164 ηνπ Ι.3852/2010) κε ηνκέα 
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αξκνδηφηεηαο ην ζέκα απηφ αιιά θαη ηνλ νξηζκφ αξκφδηνπ Θεκαηηθνχ 

Ώληηπεξηθεξεηάξρε.  

Θε βάζε ηε πξναλαθεξφκελε θαηεπζπληήξηα αξρή, σο ζηφρνη πξνο επίηεπμε 

κεηαμχ άιισλ ηίζεληαη: 

 Δ θαηνρχξσζε ηεο Μεξηθέξεηαο κε επδηάθξηην θαη αλαγλσξίζηκν brand 

name, 

 Δ επέλδπζε ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πξντφληνο (ήιηνο- ζάιαζζα) κε ζηφρν ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, αμηνπνηψληαο θαη ζπλδπάδνληαο ηνλ νξεηλφ φγθν, ηελ παξάιηα 

δψλε, ηα λεζηά καο, ηνπο ζπάληνπο νηθνηφπνπο αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο Μεξηθέξεηάο καο, 

 Δ αλάδεημε σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

 Δ αμηνπνίεζε φισλ ησλ αλεθηίκεησλ πνιχηηκσλ αξραηνινγηθψλ πφξσλ θαη 

κλεκείσλ, ε αλάδεημε ησλ νπνίσλ δελ είλαη κφλν ηζηνξηθή επζχλε αιιά θαη 

αλαπηπμηαθή πξφηαζε.  

Ον 2012, δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο αηξεηήο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, ήηαλ κηα ρξνληά δχζθνιε θαζψο βξεζήθακε αληηκέησπνη κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ζηε δίλε ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ονπο 

ζηφρνπο πνπ νη ίδηνη ζέζακε, είρακε ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο 

βιέπνπκε λα πινπνηνχληαη. 

Δ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ, 

ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο, καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη θάλακε αθφκε έλα βήκα κπξνζηά. 

Ώπφ ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, ζηα πιαίζηα ησλ 

ππεξεζηαθψλ θαη φρη κφλν αξκνδηνηήησλ ηεο Μεξηθέξεηαο ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ 

πνιηηηζκνχ - ηνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ε Αηνίθεζε 

έζεζε, παξαζέηνπκε σο ζεκαληηθφηεξεο ηηο παξαθάησ: 

1. Ξξνζπαζήζακε λα έρνπκε κία αμηνπξεπή παξνπζία ζε γεγνλφηα 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Βίρακε ζπκκεηνρή ζηα ΐαιθάληα, αιιά θαη 

ζηελ Βπξψπε θαη ζηεξίμακε δξάζεηο ηεο Ονπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, αιιά θαη 

ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  



ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2012 

 

 

 
29 

 Ξπκκεηείρακε ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ ζηηο ρψξεο ησλ ΐαιθαλίσλ 

("Holiday and Spa expo" - Ξφθηα, "International Fair of Tourism" – 

ΐειηγξάδη, "T.T.R. " – ΐνπθνπξέζηη), ηελ Γεξκαλία ("Ε.Ο.ΐ" - ΐεξνιίλν) 

θαη ηελ Ώγγιία ("World Travel Market" – Ηνλδίλν) αιιά θαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά κε παξνπζία ζηελ Ώζήλα ("NEXUS" – ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Μεξηθέξεηαο) θαη ηε 

Θεζζαινλίθε ("Φηινμέληα"). 

 Μαξάιιεια θαη κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο καο, 

ζπκκεηείρακε ζε κηα ζεηξά εθδειψζεσλ φπσο ζηε Γαιιία - Θνπζείν ηνπ 

Ηνχβξνπ ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο γηα ηνλ «Θέγα Ώιέμαλδξν», ζηελ Ώγία 

Μεηξνχπνιε ζηελ Έθζεζε «Lentravel 2012» θαη ζηε Ξφθηα ζην 

Ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη ζην Inter- Expo Center. Θέινληαο λα 

επελδχζνπκε θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ ζπκκεηείρακε ηφζν ζηηο 

εθδειψζεηο ηεο Λλεηξνχπνιεο ζηε Αξάκα φζν θαη ηνπ Forum Μαξαγσγήο 

θαη Βμνηθνλφκεζεο Βλέξγεηαο ζηελ Ζαβάια. 

2. Πηεξίμακε θαη αλαδείμακε πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά γεγνλφηα θαη ζηηο 

πέληε Μεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο πξνσζψληαο δξάζεηο αλάδεημεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη πξνβνιήο ηαπηφρξνλα ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. Ζχξην κέιεκά καο ήηαλ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε ζηήξημε δξάζεσλ κε 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ Μεξηθέξεηά καο, πνπ επηπξφζζεηα 

ελδπλακψλνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλείδεζε αιιά θαη ηαπηφρξνλα 

αλαδεηθλχνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. 

Ξην πλεχκα απηφ, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπηθψλ εθδφζεσλ, πξνρσξήζακε ζηε δσξεά βηβιίσλ ζε 

βηβιηνζήθεο (Αεκφζηεο – Αεκνηηθέο), ζρνιεία, ηδξχκαηα θαη ζπιιφγνπο. 

Βλψζακε ηηο δπλάκεηο πνιηηηζκνχ ηεο Μεξηθέξεηαο ζε θνηλή δξάζε 

μεθεχγνληαο απφ ηε ινγηθή ηνπ παξειζφληνο πνπ δεκηνπξγνχζε ρακεινχ 

θχξνπο θαη ακθίβνιεο απφδνζεο δξάζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κηθξνπνιηηηθψλ 

αλαγθψλ.  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, επηζεκαίλνληαη: 

 Δ δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ βνπλνχ Μαξζέλνπ Αάζνπο Μαξαλεζηίνπ 

(Ππεξκαξαζψληνο Μαξαλεζηίνπ), ε ελίζρπζε ηεο δξάζεο «Ον Φεζηηβάι 

ηαμηδεχεη» ηνπ Φεζηηβάι ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο Αξάκαο θαη ηεο 
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εθδήισζεο ηεο Λλεηξνχπνιεο, αιιά θαη ε ζπκβνιή ζηε δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ φπσο ηα «ΏΕΛΗΒΕΏ» θαη ην 20ν Αηεζλέο Φεζηηβάι 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Κεξνπνηάκνπ, ζηελ Μ.Β. Αξάκαο. 

 Δ ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ φπσο ην 13ν Μαλειιήλην Φεζηηβάι 

Βξαζηηερληθνχ Θεάηξνπ ζηελ Λξεζηηάδα, ηα «ΖΏΐΒΕΝΕΏ 2012» θαη ην 

«Οξέλν ηνπ Μνιηηηζκνχ», ε δηνξγάλσζε απφ θνηλνχ κε ηελ ΕΘ' ΒΜΖΏ 

Θξάθεο ζπλαπιίαο ζηνλ Ώξραηνινγηθφ Ρψξν ηεο Γψλεο κε ηίηιν 

«Ζνληζέξην ζηελ παλζέιελν», ε ζπκβνιή ζηε δηεμαγσγή ηνπ 25νπ 

Μαλειιαδηθνχ Ξπλεδξίνπ Λκνζπνλδίαο Ζηλεκαηνγξαθηθψλ Ηεζρψλ 

Βιιάδαο αιιά θαη ηνπ Εζηηνπιντθνχ αγψλα «International Summer 

Regatta Alexandroupolis 2012» θαζψο θαη ζηε 18ε Ξπλάληεζε Ιέσλ 

«Άξδαο 2012», ζηελ Μ.Β. Έβξνπ. 

 Δ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Αηεζλνχο Ξθαθηζηηθνχ Φεζηηβάι πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θαινθαίξη ζηελ Ζαβάια, ε ζπκβνιή ζηε 

δηνξγάλσζε απφ ην ΟΒΕ Ζαβάιαο ηνπ Φεζηηβάι ΐηνκεραληθήο 

Μιεξνθνξηθήο, ε δηνξγάλσζε απφ θνηλνχ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηεο 

Ζαβάιαο ηνπ «2νπ KAVALA AIR SHOW» πνπ ζπλδπάζηεθε κε ζεηξά 

παξάιιεισλ δξάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην λεζί ηεο Θάζνπ, ζηελ Μ.Β. 

Ζαβάιαο. 

 Δ ζπκβνιή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνχ φπσο ε 

εθδήισζε «Δ Κάλζε ηνπ Θάλνπ Ραηδηδάθη», ην Φεζηηβάι Μαγθφζκηαο 

Μνιηηηζηηθήο Ζιεξνλνκηάο ζηα πιαίζηα ηεο 6εο Μαηδηθήο Biennale 2012-

2013, νη εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ «Θνπζηθνχ Μνιηηηζηηθνχ 

Ζαινθαηξηνχ» θαη ησλ «Αεκνθξίηεησλ», ε ππνζηήξημε γηα ηε δηνξγάλσζε 

ηνπ Βηήζηνπ Φεζηηβάι Μνδειαηηθψλ Αηαδξνκψλ «1st Rodopi - Nestos 

Open Bike Festival» αιιά θαη ε ελίζρπζε ησλ Θξαθηθψλ Ηανγξαθηθψλ 

Βνξηψλ θαη ηεο εθδήισζεο «Δ γεηηνληά ηνπ Ώε ΐαζίιε 2012», ζηελ Μ.Β 

Κάλζεο.  

 Δ ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ αλάδεημεο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

θαη ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζηήξημε ζηε 

δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 2νπ Φεζηηβάι ζην Αήκν Θαξψλεηαο – 

Ξαπψλ, ζηελ Μ.Β Ννδφπεο. 
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3. Ππλδηνξγαλψζακε απφ θνηλνχ κε ηελ Μεξηθεξεηαθή Έλσζε Αήκσλ ΏΘ-Θ 

θαη ην Γεξκαληθφ Μξνμελείν Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηνπ 

ΒΗΗΔΙΛΓΒΝΘΏΙΕΖΛΠ FORUM δηεκεξίδα κε ζέκα «ΟΛ ΙΒΛ ΜΝΛΞΣΜΛ ΟΛΠ 

ΟΛΠΝΕΞΘΛΠ - ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΜΝΛΤΛΙΟΣΙ ΠΔΗΣΙ ΜΝΛΑΕΏΓΝΏΦΣΙ ΖΏΕ 

ΜΛΗΗΏΜΗΣΙ ΒΘΜΒΕΝΕΣΙ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ζαβάια, ζηηο 28 θαη 

ζηηο 29 ΘαΎνπ 2012.  

4. Μξνσζήζακε ηελ αμηνπνίεζε – αλαβάζκηζε ζεκαληηθψλ γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ππνδνκψλ. Ξηε θαηεχζπλζε απηή 

επαλαιεηηνπξγήζακε κε επηηπρία ην Ρηνλνδξνκηθφ Ζέληξν ηνπ Φαιαθξνχ (ην 

νπνίν σο Αηνίθεζε ην παξαιάβακε θιεηζηφ), κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ον Ρηνλνδξνκηθφ Ζέληξν θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

νξεηλνχ φγθνπ απνηεινχλ πξσηαξρηθφ καο ζηφρν. 

Ξεκαληηθή εμέιημε απνηειεί επίζεο ε εμεχξεζε ηδηψηε επελδπηή γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Εακαηηθψλ Ηνπηξψλ Βιεπζεξψλ. Θέζα ζην 2012 

πξνθεξχρζεθε θαη νινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ηδηψηε 

αλαδφρνπ – επελδπηή πνπ ζα αλαιάβεη λα αλαθαηλίζεη ην ζχλνιν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Εακαηηθψλ Ηνπηξψλ ησλ Βιεπζεξψλ θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ηε λέα κνλάδα. Ον αξρηθφ εθηηκψκελν χςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 8,0 

εθ. €. 

5. Δπηδηψμακε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη πεηχρακε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ έληαμεο 

 ζην Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα», ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή Θαηαθπγίνπ 

Ρνπξηζηηθψλ Πθαθψλ Ιηκελαξίσλ Θάζνπ», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 7,1 εθ. €, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

ππνδνκήο φρη κφλν ηεο Θάζνπ αιιά νιφθιεξεο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ,  

 ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, ηνπ έξγνπ «Ρνπξηζηηθή Ξξνβνιή Ξεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο 2012-2013»8, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 735.000,00 €, 

                                                
8  «Ρνπξηζηηθή Ξξνβνιή Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ 2012-2013». Ον έξγν έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 735.000,00 €. Ζαηά 

ην 2012 δεκνπξαηήζεθαλ ηα εμήο ππνέξγα: 
o Ξπκκεηνρή ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε 13 ζπλνιηθά εθζέζεηο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ γηα 

ηα έηε 2012-2013 κε θαη ρσξίο ηελ εζληθή παξνπζία (ΒΛΟ). Μνζφ: 350.000,00 € 
o Αεκηνπξγία Αεκνζηνγξαθηθνχ Φαθέινπ. Μνζφ: 55.000,00 € 

o Φηινμελία Αηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο ζηελ Μεξηθέξεηα Ώ.Θ.Θ. Μνζφ: 105.000,00 € 
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 ζην Μξφγξακκα Βδαθηθήο Ξπλεξγαζίαο «ΒΗΗΏΑΏ-ΐΛΠΗΓΏΝΕΏ», ηνπ 

έξγνπ "JTI TARGET - Ακνηβαία ηνπξηζηηθή πξσηνβνπιία κε ζηφρν 

ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά" ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

1.260.950,00 € εθ ησλ νπνίσλ 630.910,00 € αθνξνχλ ηελ ΜΏΘ-Θ, ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ θνηλή πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαίξσλ απφ ηελ Βιιάδα θαη ΐνπιγαξία.  

6. Γεζκεπηήθακε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε εθφζνλ είλαη εθηθηφ θάζε 

αξραηνινγηθή αλαζθαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ΏΘ-Θ αμηνινγψληαο ην 

κέγεζνο θαη ηελ αμία ηεο ηζηνξία θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο ζηελ δηακφξθσζε 

ηεο κειινληηθήο καο αλαπηπμηαθήο πξφηαζεο. Έξγα φπσο ε αλάδεημε ηνπ 

Ώξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Θαξψλεηαο θαη ην Εεξφ ηνπ Αηνλχζνπ, ε απνθάιπςε 

ηνπ Ώξραίνπ Θεάηξνπ Ώβδήξσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ Ώξραίνπ Θεάηξνπ ηεο 

Θάζνπ, ε αλάδεημε – αμηνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Γψλεο – 

Θεζεκβξίαο θαη ηνπ Εεξνχ ησλ Θεγάισλ Θεψλ ηεο Ξακνζξάθεο, ε ζηήξημε 

ησλ αλαζθαθψλ ηεο Μισηηλφπνιεο ζην Αηδπκφηεηρν, ε αλαζηήισζε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεκέλνπο ηνπ ΐαγηαδήη, απνηεινχλ απφδεημε ηεο 

αμίαο πνπ έρεη γηα ηελ Μεξηθέξεηα ε ζηήξημε ηεο Μεξηθεξεηαθήο απηνγλσζίαο 

θαη ε αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηεο, σο κνριφο αλάπηπμεο θαη 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ απφ ηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

7. Αλαδείμακε ηελ Δπηηξνπή Ξνιηηηζκνχ – Ρνπξηζκνχ σο φξγαλν 

δηαβνχιεπζεο κε θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ξε θάζε ζπλεδξίαζή ηεο, ζε θάζε 

πφιε ηεο Μεξηθέξεηαο, θαζηεξψζακε λα θαινχκε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο Μεξηθέξεηαο (μελνδφρνη - ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο), κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Βπηδηψθνπκε πάληα ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη βηψλνπλ ην γίγλεζζαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην 

Κελνδνρεηαθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδαο, λα ζπλδέζνπκε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

θαη εθείλνλ ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ξηφρνο είλαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην ειιεληθφ πξσηλφ ησλ μελνδνρείσλ, ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2013 λα δεκηνπξγεζνχλ δπν Ονπηθά Ξχκθσλα («Ονπηθφ 

Ξχκθσλν Θξάθεο» θαη «Ονπηθφ Ξχκθσλν Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο») θαη νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Μεξηθέξεηάο καο λα ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηνπηθά 

πξντφληα γηα ην πξσηλφ. 

8. ινπνηήζακε ελέξγεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ΜΏΘ-Θ.  
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 Ξε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θάζε Μεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο 

πξνρσξήζακε ζε ελέξγεηεο κε απψηεξν ζθνπφ λα θαηαζηίζνπκε ηελ 

Μεξηθέξεηα καο ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ξηε θαηεχζπλζε απηή 

επηθεληξψλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ καο κε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Βπίζεο ε ζπλεξγαζία κε ηα Γξαθεία ηνπ ΒΛΟ, ε 

πιεξνθφξεζε θαη ε επηθνηλσλία κε δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο, ε καδηθή δηάζεζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο (φπσο π.ρ. ζε ζρνιεία, ζπιιφγνπο θαη θνξείο ηεο 

Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ, ζηνπο επηβάηεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, ζηνπο μέλνπο 

εηαίξνπο καο ζε Βπξσπατθά Μξνγξάκκαηα, ζηνλ Ξχλδεζκν ησλ ελ 

Βιιάδη Ονπξηζηηθψλ θαη Οαμηδησηηθψλ Γξαθείσλ (HATTA)), απνηεινχλ 

ελέξγεηεο πνπ έδξαζαλ πξνζζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ελδπλάκσζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο.  

 Μξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο θπζηνγλσκίαο, ε 

Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ 

o έγηλε ηφπνο γλσξηκίαο θαη θηινμελίαο απφ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 

δεκνζηνγξάθσλ – δηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο απφ ηελ Γεξκαλία, 

Λιιαλδία, Λπθξαλία αιιά θαη ρψξεο ησλ ΐαιθαλίσλ. Γηα ηελ 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή θηινμελίαο ππήξμε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη μελνδφρνπο απφ 

νιφθιεξε ηελ ΜΏΘ-Θ. 

o ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε πιηθφ ελεκέξσζεο γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ 

θαη ηνπηθέο γηνξηέο πνπ γίλνληαη ζηε Μεξηθέξεηα, έλα ρξεζηηθφ 

εξγαιείν πξνβνιήο ηνπ ηφπνπ καο πξνζβάζηκν ζ‟ φινπο, κέζα απφ 

ηελ  

 Αεκηνπξγία Ράξηαο Μνιηηηζκνχ πνπ αθνξά ζε έλα πιήξε 

θαηάινγν φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο 

πέληε Μεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ, κε 

δπλαηφηεηα επαξθνχο επηθαηξνπνίεζεο θαη δηαδξαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

εθδειψζεηο θαη ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηεο Μεξηθέξεηαο (www.pamth.gov.gr) ζηελ Βλφηεηα Ονπξηζκφο. 

 Αεκηνπξγία εκεξνινγίνπ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ γηνξηψλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο γηνξηέο αλάδεημεο ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε φιν 

http://www.pamth.gov.gr/
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ην εχξνο ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη 

είλαη ηαμηλνκεκέλν αλά Μεξηθεξεηαθή Βλφηεηα.  

 Αηαρείξηζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook, 

φπνπ ζηε ζειίδα κε ηίηιν «Μνιηηηζκφο – Ονπξηζκφο» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100004328617418) 

παξνπζηάδεηαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πιεξνθνξίεο γηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, κνπζεία, ζξεζθεπηηθά κλεκεία, ηνλ θπζηθφ 

πινχην, ηα ηνπηθά πξντφληα φπσο θαη δξάζεηο πξνβνιήο ηεο 

Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. Βίλαη ζεκαληηθφ φηη έρεη κεηαθξαζηεί ζε 

αγγιηθά, γαιιηθά, ηνχξθηθα θαη ξψζηθα. 

ε) Δλίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο / αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 

Ώπφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο ε παξνχζα Μεξηθεξεηαθή Ώξρή, ζηα δεδνκέλα 

πιαίζηα ηεο πξσηφγλσξεο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κία 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή πνπ ζα ζηνρεχεη ζπγρξφλσο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ξηελ θαηεχζπλζε 

απηή: 

1. Δ ΜΏΘ-Θ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ Μξνγξάκκαηνο Ζνηλσθεινχο Βξγαζίαο. Θέζσ ηνπ Μξνγξάκκαηνο απηνχ 

εγθξίζεθε ε δεκηνπξγία 8.000 ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, γεγνλφο πνπ αλαθνχθηζε ρηιηάδεο λένπο θπξίσο αλέξγνπο 

ζπκπνιίηεο καο. Ξηε Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ, σο λνκηθφ πξφζσπν, εγθξίζεθαλ 800 

ζέζεηο θαη νη άλεξγνη απαζρνιήζεθαλ ζε ηνκείο δξάζεο φπσο είλαη ην θπζηθφ 

θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ, ν θνηλσληθφο ηνκέαο, νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

ν πνιηηηζκφο θιπ.  

2. Δ ΜΏΘ-Θ θαηά ην 2012 ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ αξκφδηα 

Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Ππ. Βξγαζίαο θαη Ζνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, ζπλέβαιε 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Ονπηθψλ Ξρεδίσλ γηα ηελ 

Ώπαζρφιεζε (Ονπ.Ξ.Ώ.). Οα Ονπ.Ξ.Ώ. ζηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ πξνθεξχρζεθαλ 

απφ ηελ Βλδηάκεζε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή, ζηελ νπνία εθρσξήζεθαλ απφ ηελ 

Βηδηθή Ππεξεζία Αηαρείξηζεο Β.Μ. «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ» ηνπ 

Ππνπξγείνπ Βξγαζίαο θαη Ζνηλσληθήο Ώζθάιηζεο νη πφξνη, ζπλνιηθά 8 εθ. € 

αιιά θαη ε δηαρείξηζή ηνπο. Οα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα γηα νιφθιεξε ηελ 

Μεξηθέξεηα είλαη ζπλνιηθά είθνζη νθηψ (28), επηδηψθεηαη δε κέζσ ησλ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004328617418
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δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Μαξάιιεια ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΜΏΘ-Θ δηα ησλ Μεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ σο 

ζπκπξαηηφλησλ θνξέσλ, ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Βπξσπατθφ Ζνηλσληθφ Οακείν ζην πιαίζην ηνπ 

Μξνγξάκκαηνο ΟΛΜ-ΒΖΛ «Ονπηθέο Αξάζεηο Ζνηλσληθήο Έληαμεο γηα επάισηεο 

νκάδεο».  

3. Ξπγθξνηήζεθε θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Μεξηθεξεηαθή Βπηηξνπή 

Βπαγγεικαηηθήο Ζαηάξηηζεο (Μ.Β.Β.ΖΏ.) κε αξκνδηφηεηεο ηε δηαηχπσζε 

εηζεγήζεσλ ζην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζχλδεζήο ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηεξεχλεζε θαη 

εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο 

Μεξηθέξεηαο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΕΒΖ, ζηα ΖΒΖ θαη γεληθφηεξα ζηηο Ξρνιέο 

Βπαγγεικαηηθήο Ζαηάξηηζεο. Ξηα πιαίζηα κεηαθνξάο ηεο αξκνδηφηεηαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ Ε.Β.Ζ. ζηηο αηξεηέο Μεξηθέξεηεο έγηλαλ 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Μ.Β.Β.ΖΏ. θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε 

θάζε Μεξηθεξεηαθή Βλφηεηα. 

4. Ζαηά ην 2012, ε Βπηηξνπή γηα ηελ Ώληηκεηψπηζε ηεο Ληθνλνκηθήο Ζξίζεο 

ζηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κέηξσλ 

παξέκβαζεο πνπ είραλ εγθξηζεί απφ ην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην θαηά ην 

2011. Πινπνίεζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο κε ηηο Βπηηξνπέο Μνιηηηζκνχ – 

Ονπξηζκνχ, Εζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο & 

Ζαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ησλ 

Βπηηξνπψλ, αιιά θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ησλ κέηξσλ 

παξέκβαζεο. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο αθηεξψζεθε ζηελ 

εθπφλεζε κίαο πξφηαζεο – πιαίζην γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Δ Βπηηξνπή ζπλέηαμε 

έλα πξφηππν Ονπηθφ Ξχκθσλν Ώλάθακςεο, πνπ ζα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2013, ην νπνίν αθνξά ζηε δηθηχσζε θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηε δηαζχλδεζε 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη απαζρφιεζεο. Βπίζεο, ε Βπηηξνπή εθπφλεζε κία 

πξφηαζε – εηζήγεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη απνηειεζκάησλ 

ησλ έξγσλ ΟΛΜ/ΒΖΛ θαη ΟνπΞΏ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ε εκπεηξία πνπ ζα απνθηεζεί απφ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα λα 
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κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζεί ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη ακέζσο κεηά ηε 

ιήμε ηνπο. Λ άμνλαο δξάζεο ηεο Βπηηξνπήο ζα επηθεληξσζεί ζηελ πινπνίεζε 

απηψλ ησλ δχν παξεκβάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. 

5. Ώμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ πξσηνβνπιίεο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ κε ηηο νπνίεο 

παξεκβαίλεη ζεηηθά θαη ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ φπσο είλαη  

 ε ίδξπζε θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ ζηελ Νξεζηηάδα,  

 ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ιαραλφθεπσλ ζηε Γξάκα δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα ζε 220 πνιίηεο λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα παξάμνπλ 

νπσξνθεπεπηηθά πξνο ίδηα θαηαλάισζε αιιά θαη λα απαζρνιεζνχλ 

δεκηνπξγηθά, 

 ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ 

απφ ην Γίθηπν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο Λνκαξρίαο Μάλζεο 

«Ζ ΠΡΖΟΗΜΖ» φπνπ εηδηθφηεξα: 

o νινθιεξψζεθε κηα πξψηε θαηαγξαθή νηθνγελεηψλ πνπ ρξήδνπλ 

ππνζηήξημεο, 

o ηνπνζεηήζεθαλ ζπζθεπέο ηειεεηδνπνίεζεο ζε αλζξψπνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, 

o έγηλε δηαλνκή θαπζφμπισλ, ξνπρηζκνχ, ηξνθίκσλ θαη παηρληδηψλ ζε 

νηθνγέλεηεο πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο. 

Οέινο επηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο πξφζθιεζεο γηα «Μξνηάζεηο Ξηξαηεγηθψλ 

Έξγσλ» (Μξφγξακκα Βδαθηθήο Ξπλεξγαζίαο «ΒΗΗΏΑΏ – ΐΛΠΗΓΏΝΕΏ»), 

ππνβιήζεθε πξφηαζε κε ηίηιν «JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL 

PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS /“GIMMIE SHELTER”». Δ 

πξφηαζε κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζε 

δηαζπλνξηαθφ επίπεδν κέζσ δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είλαη 

πξνυπνινγηζκνχ 598.000 € θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο. 

ζη) Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο 

Δ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε αξρή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο ππήξμε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Μεξηθέξεηαο. 

1. Δ Αηεχζπλζε Μεξηβάιινληνο θαη Ρσξηθνχ Ξρεδηαζκνχ ηεο ΜΏΘ-Θ θαηά ην 

2012 εμέδσζε 1033 Ώπνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή απαιιαγέο, 



ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2012 

 

 

 
37 

επηιήθζεθε ζε 167 θαηαγγειίεο θαη επέβαιε πξφζηηκα 635.300 € γηα 

παξάβαζε ηεο Ινκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Μεξηβάιινληνο. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη πινπνηήζεθε απφ ην Οκήκα Μεξηβάιινληνο θαη Πδξννηθνλνκίαο 

Μ.Β. Αξάκαο ε δξάζε «Αηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ 

Μ.Β. Αξάκαο - Λινθιήξσζε εθαξκνγήο επηζήκαλζεο πεξηνρψλ πνπ 

απεηινχληαη θαη αλάδεημεο απεηιψλ, κε ηελ ρξήζε γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ (GIS)», θαηά ηελ νπνία ςεθηνπνηήζεθαλ θαη απνηππψζεθαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 3.000 έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ Ι. Αξάκαο.  

Ον Οκήκα Ρσξηθνχ Ξρεδηαζκνχ, παξά ηελ ερεξή ππνζηειέρσζή ηνπ 

δηεθπεξαίσζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ππνζέζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 

πεξηζζφηεξεο αθνξνχζαλ θπξψζεηο εθαξκνγήο ζρεδίνπ πφιεσο.  

2. Δ αλαζεψξεζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Μιαηζίνπ Ρσξνηαμηθνχ Ξρεδηαζκνχ θαη 

Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο ηεο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο απνηέιεζε κείδνλ 

δήηεκα γηα ηελ Μεξηθέξεηα. Μξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο επί ηεο 

πξνηεηλφκελεο αλαζεψξεζεο θαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο ζπλαληίιεςεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνέβε ζε ζεηξά δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο (ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο κε Ονπηθή Ώπηνδηνίθεζε, 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο, αλάξηεζε 1εο θάζεο κειέηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Μεξηθέξεηαο).  

3. Δ Μεξηθέξεηα πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε δχν εθπξνζψπνπο ζηα Αηνηθεηηθά 

Ξπκβνχιηα ησλ Φνξέσλ Αηαρείξηζεο (Αέιηα Έβξνπ, Λξνζεηξάο Ννδφπεο, 

Αέιηα Ιέζηνπ - ΐηζησλίδαο – Εζκαξίδαο, Αάζνπο Ααδηάο – Ηεπθίκεο – 

Ξνπθιίνπ), ζηεξίδεη ηελ δξάζε απηψλ, παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο 

ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ9, ζπκβάιεη ζηελ έληαμή ηνπο ζε 

                                                
9  Μξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Μάξθνπ Λξνζεηξάο Ννδφπεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

«Νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο Νξνζεηξάο Ονδφπεο θαη ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο – πνέξγν “Πρέδην δηαρείξηζεο – θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Δζληθνχ Ξάξθνπ Νξνζεηξάο 
Ονδφπεο”», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € - ρξεκαηνδφηεζε απφ EΜΜΒΝΏΏ 

 Μξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Μάξθνπ Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο- Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο- 

Θξάθεο – πνέξγα “ Κειέηε σξίκαλζεο θαη έξγν ξχζκηζεο νηθνινγηθήο παξνρήο Λέζηνπ / Κειέηε 
σξίκαλζεο πηινηηθνχ έξγνπ δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ πγξνηφπνπ / Θαηαζθεπή πγξνηφπνπ πεξηκεηξηθά ηεο 
ιηκλνζάιαζζαο Βάζζνβα”», πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € - ρξεκαηνδφηεζε απφ EΜΜΒΝΏΏ 

 Μξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Μάξθνπ Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο- Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο- 
Θξάθεο – πνέξγα “Κειέηε θαη έξγα εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη νηθνηνπξηζηηθήο ππνδνκήο”», 
πξνυπνινγηζκνχ 426.000,00 € - ρξεκαηνδφηεζε απφ EΜΜΒΝΏΏ 

 Μξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Μάξθνπ Αάζνπο ΑΏΑΕΏΞ - ΗΒΠΖΕΘΔΞ – ΞΛΠΦΗΕΛΠ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή Θηεξίνπ Θέληξνπ Δλεκέξσζεο Γαδηάο», πξνυπνινγηζκνχ  165.000,00 € - 
ρξεκαηνδφηεζε απφ πξφγξακκα ΖΏΜ ηεο ΜΏΘ-Θ 

 Μξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Μάξθνπ Αάζνπο ΑΏΑΕΏΞ - ΗΒΠΖΕΘΔΞ – ΞΛΠΦΗΕΛΠ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή Θηεξίνπ Μελψλα Νηθνηνπξηζηηθνχ Θέληξνπ Γαδηάο», πξνυπνινγηζκνχ  

330.000,00 € - ρξεκαηνδφηεζε απφ πξφγξακκα ΖΏΜ ηεο ΜΏΘ-Θ 
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πξνγξάκκαηα θαη πξνάγεη ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ νηθνηφπσλ κε 

απφιπηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. 

4. Δ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ, έρνληαο ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Μεξηθεξεηαθνχ Ξρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ (ΜΒ.Ξ.Α.Ώ.), ζπλέρηζε ηε 

παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΛΟΏ θαη ζηνλ Φνξέα Αηαρείξηζεο 

Ώπνξξηκκάησλ (ΑΕ.Ώ.Ώ.ΘΏ.Θ. Ώ.Ώ.Β.) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ - απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη πξνκεζεηψλ ψζηε λα 

θαηαζηεί νιφθιεξν ην ζχζηεκα ιεηηνπξγηθφ θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ. 

Ζαηά ην 2012 ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο θξίλεηαη ε ππνγξαθή 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ θαη ηεο 

ΑΕ.Ώ.Ώ.ΘΏ.Θ. Ώ.Ώ.Β. γηα ηελ πινπνίεζε κε δηθαηνχρν ηε Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ ηνπ 

έξγνπ ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. Ον έξγν ην 

νπνίν εληάρζεθε θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΜΒΜ ΏΘ-Θ πεξηιακβάλεη δχν 

ππνέξγα ησλ νπνίσλ νη δηαγσληζκνί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη είλαη 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 17.403.307 €.  

δ) Βειηίσζεο Ξνηφηεηαο Εσήο 

Ξηνλ ηνκέα ηεο Πγείαο θαη ηεο Ζνηλσληθήο Θέξηκλαο, ε Μεξηθέξεηα κε ηηο επηηειηθέο 

θαη ηηο απνθεληξσκέλεο Ππεξεζίεο ηεο ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο απνδφζεθαλ.  

1. Ξπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο 

 Ρνξεγήζεθαλ εθαηνληάδεο άδεηεο άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο, άδεηεο 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ηαηξείσλ, θαξκαθείσλ θαη θιηληθψλ, 

 Έγηλαλ έιεγρνη θαη απηνςίεο ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο κε έκθαζε ζηα θπιηθεία ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

 Βιέγρζεθαλ πνιπθαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο γηα αθαηάιιεια ηξφθηκα θαη 

δεζκεχηεθαλ πνζφηεηεο, 

 Μαξαζρέζεθαλ νδεγίεο θαη ππεξεζίεο ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο ζε πνιίηεο 

πνπ ηαμίδεπζαλ ζε ρψξεο κε κνιπζκαηηθέο λφζνπο, 

 Λη ππεξεζίεο καο παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλζήθεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα καο θαη πξνβαίλνπλ ζε ππνδείμεηο 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 
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2. Απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο 

απνηέιεζε ην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ δηα ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Αεκφζηαο Πγείαο θαη Ζνηλσληθήο 

Θέξηκλαο εθπνλήζεθε ην αλαγθαίν πξφγξακκα φπνπ κέζσ δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο πινπνηήζεθε κε επηηπρία ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γηα ην ίδην ιφγν, 

έγηλαλ νη αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζεί λένο δηαγσληζκφο πνπ ζα αθνξά ηα έηε 2013-2014.  

3. Άμηεο αλαθνξάο θξίλνληαη νη ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ Ππεξεζηψλ ηεο ΜΏΘ-Θ 

πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηελέξγεηα ελεκεξψζεσλ/ζπλαληήζεσλ γηα 

ζέκαηα φπσο ην AIDS, ν ηφο ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ, ε εινλνζία αιιά 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο θαη ηνπ 

επηδεκηνινγηθνχ ράξηε. 

Βπηπξφζζεηα, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ε Μεξηθέξεηα δηα ησλ Ππεξεζηψλ Ώγξνηηθήο Ληθνλνκίαο θαη Ζηεληαηξηθήο 

δηελήξγεζε κεγάιν αξηζκφ  

 πνηνηηθψλ ειέγρσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα πηζαλή χπαξμε 

ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ,  

 ειέγρσλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ζε απνζήθεο θαη θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο,  

 θξενζθνπηθψλ ειέγρσλ (ζε ζθάγηα βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ 

θαη πηελψλ) ζε φια ηα ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Μεξηθέξεηα 

 αζηπθηεληαηξηθψλ ειέγρσλ ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο θαη παξαζθεπαζηήξηα πψιεζεο θξέαηνο 

(θξενπσιεία) κε ιήςεηο δεηγκάησλ γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο 

 ειέγρσλ ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαη ζε ιατθέο αγνξέο γηα ηε 

ζσζηή δηαθίλεζε ησλ αιηεπκάησλ. 

4. Δ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ δηα ησλ Ππεξεζηψλ ηεο ιεηηνχξγεζε πξνσζεηηθά γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ ελ γέλεη σξίκαλζε έξγσλ 

αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ πγείαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ώπηά αθνξνχλ 

ζηελ: 

 Ζαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ Μεξηθεξεηαθνχ Εαηξείνπ Φεξψλ, πξνυπνινγηζκνχ 1.127.407 

€ - εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, 



ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2012 

 

 

 
40 

 Ζαηαζθεπή Μνιπδχλακνπ Μεξηθεξεηαθνχ Εαηξείνπ ζην Ανμάην, 

πξνυπνινγηζκνχ 650.000 € - εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, 

 Ζαηαζθεπή Μνιπδχλακνπ Μεξηθεξεηαθνχ Εαηξείνπ ζηε παξαιία 

Λθξπλίνπ, 664.000 € - εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, 

 Ζαηαζθεπή ησλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ Ζέληξσλ Πγείαο 

Μαξαλεζηίνπ, Μξνζνηζάλεο, Ζάησ Ιεπξνθνπίνπ, Ξηαπξνχπνιεο, Βρίλνπ, 

Ώβδήξσλ, Ξαπψλ θαη Εάζκνπ, πξνο έληαμε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ. 

5. Ξηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ε αξκφδηα επηηειηθή Αηεχζπλζε 

παξά ηελ ππνζηειέρσζή ηεο, έρεη κέρξη ζήκεξα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

απξφζθνπηε επηρνξήγεζε φισλ ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο ΜΏΘ-Θ, γηα 

ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ λεθξνπαζψλ, γηα ηε λφκηκε δηεμαγσγή 

ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ θαη εξάλσλ, ελψ κεξηκλά θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ ε Μεξηθέξεηά καο νξγαλψλεη ή 

ζπλδηνξγαλψλεη κε άιινπο θνξείο. 

6. Δ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ιεηηνχξγεζε κε 

ακεζφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ 

ζηε πεξηνρή ηνπ Λξκελίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 φπνπ πξνθιήζεθαλ 

ζνβαξέο δεκηέο ζε θαηνηθίεο νηθνζθεπέο, εκπνξηθέο βηνηερληθέο κνλάδεο, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, εθκεηαιιεχζεηο γεσξγηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο. Λ επίπνλνο ζπληνληζκφο θαη νη ζπλερείο 

ελέξγεηεο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο, είραλ σο 

απνηέιεζκα - ζήκεξα δέθα κήλεο κεηά - λα έρεη δνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ (πξψην επίδνκα έλδεηαο άκεζσλ 

αλαγθψλ - πξνλνηαθφ επίδνκα, επίδνκα έλδεηαο γηα νηθνζθεπέο, ζηεγαζηηθή 

ζπλδξνκή ππφ κνξθή δσξεάλ θξαηηθήο αξσγήο γηα απνθαηάζηαζε θηηξίσλ, 

απνδεκίσζε θαιιηεξγεηψλ) ελψ αλακέλεηαη αθφκε ε απνδεκίσζε θαη ησλ 

ππνινίπσλ (αγξνηηθψλ απνζεθψλ, εμνπιηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη βηνηερληθψλ 

κνλάδσλ). 

7. Δ Μεξηθέξεηα Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο κε δηθαηνχρν ηε Αηεχζπλζε 

Ώλαπηπμηαθνχ Μξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ην Οκήκα Ξρεδηαζκνχ 

Μεξηθεξεηαθήο Μνιηηηθήο πινπνίεζε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ: 

 «Ξπλέξγεηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη‟ νίθνλ 
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βνήζεηαο ζηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

637.202,64 €. Ον 2012 απεζηάιεζαλ ζην ΜΟΏ πξνο πιεξσκή 

275.779,41 €. Θε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο εμππεξεηήζεθαλ 45 

Βπηρεηξήζεηο θαη 63 Ανκέο.  

 «Μξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

δνκψλ - ΐνήζεηα ζην Ξπίηη», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.690.250,00 

€. Ον ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ θνξέσλ έρεη ιάβεη ηελ πξψηε δφζε 

ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ 1.804.827,65 €. Θε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

εμππεξεηήζεθαλ 23 Φνξείο θαη 66 Ανκέο. 

8. Οέινο ζε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ηεο Μξσηνβάζκηαο 

θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο ηεο 

επηηπρνχο αληηκεηψπηζήο ηνπ ζε φιεο ηηο Μεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο, παξφηη ηε 

ηειεπηαία ζηηγκή θαη ρσξίο πφξνπο καο παξαρσξήζεθε εθ λένπ ε 

αξκνδηφηεηα. Δ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ πξνέβε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (ζπλαληήζεηο κε γνλείο - καζεηέο, ηνπο κεηαθνξείο 

(ΖΟΒΗ-ΟΏΚΕ) θαζψο θαη επαθέο θαη ζπλελλνήζεηο κε ην αξκφδην Ππνπξγείν 

γηα ηηο αλαγθαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εμαζθάιηζε ηελ αδηάθνπε θαη 

απξφζθνπηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο.  

ε) Ξνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Ξ.Ξ.) 

Δ Αηεχζπλζε Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο ζπληφληζε θαη επέβιεςε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο Μ.Μ. γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε 

θαηαζηξνθψλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. 

Ζαηά ην έηνο 2012 ζεκαληηθφ ζπκβάλ γηα ηελ δξάζε ηεο Μ.Μ. ζηελ ΜΏΘ-Θ ήηαλ 

ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηνλ πνηακφ Έβξν θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη 

Ενχλην φπνπ πεξηνρέο ηεο Μ.Β. Έβξνπ θεξχρζεθαλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Βπίζεο ζεκαληηθή απφ πιεπξάο δηαζπλνξηαθφηεηαο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Μ.Μ. ζηε 

δαζηθή ππξθαγηά ζηε πεξηνρή Φξαθηφ - Μαξζέλν Αάζνο (Ενχιηνο, θαήθαλ 100 

ζηξέκκαηα) αιιά θαη ζηε Μιαηαληά (Ενχιηνο, θάεθαλ 150 ζηέκκαηα) θαη ΐαζχξεκα 

(Ώχγνπζην, θάεθαλ 52 ζηξέκκαηα). 

Ζαηά ην έηνο 2012 ε Αηεχζπλζε Μ.Μ. πξνζάξκνζε ην ζρέδην Κελνθξάηεο ηεο ΜΏΘ-

Θ γηα ηηο Ααζηθέο Μπξθαγηέο θαη επεμεξγάζηεθε θαη επηθαηξνπνίεζε ην ζρέδην γηα ηηο 

Ρηνλνπηψζεηο ελψ έγηλαλ Ξπληνληζηηθά Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο γηα φιεο ηηο θπζηθέο 
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θαηαζηξνθέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο. Βπίζεο θαηαζθεχαζε mini gis γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

Οέινο ε Αηεχζπλζε Μ.Μ. θαηά ην έηνο 2012 

 ζπκκεηείρε ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο (Civpro, 

Monitor, Report θαη Tosca) κε ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ φθεινο γηα ηελ 

Ππεξεζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο,  

 ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ δηαθηλψληαο έληππν ηεο Γ.Γ.Μ.Μ. «Κέξεηο πψο λα 

πξνζηαηεπηείο;», 

 ζπκκεηείρε ζε πηινηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (ζπλεξγαζία κε ην Οερληθφ 

Βπηκειεηήξην Βιιάδαο – Μαξάξηεκα Ώλαηνι. Θαθεδνλίαο θαη ην Γεσδπλακηθφ 

Ελζηηηνχην ηνπ Βζληθνχ Ώζηεξνζθνπείνπ Ώζελψλ) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη 

πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε 

πνιπκεξψλ – δηεπηζηεκνληθψλ ζρέζεσλ,  

 δηνξγάλσζε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ ΛΏΞΜ φπνπ ζπκκεηείραλ ζηειέρε 

Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο Ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ εθηάθησλ 

αλαγθψλ γηα ζεηζκφ, 

 ζπλδηνξγάλσζε κε ην Μεξηθεξεηαθφ Οκήκα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο ηνπ 

Οερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο εκεξίδα κε ζέκα “Μξφιεςε – Ώληηκεηψπηζε 

Φπζηθψλ θαη Οερλνινγηθψλ Ζαηαζηξνθψλ”, 

ελψ ελεκέξσζε θαη αλαβάζκηζε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://civilprotection.pamth.gov.gr. 

ζ) ινπνίεζεο Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

Ώπφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο αηξεηήο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο 

Θαθεδνλίαο - Θξάθεο ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί Γξαθείν Βπξσπατθψλ 

Μξνγξακκάησλ & Αηεζλψλ Ξρέζεσλ ην νπνίν έρεη έδξα ζηε Ζνκνηελή θαη ζηειέρε 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο „αληέλεο‟ ζε θάζε Μεξηθεξεηαθή Βλφηεηα. Μαξάιιεια 

ιεηηνπξγνχλ νκάδεο εξγαζίαο γηα θάζε έλα απφ ηα πινπνηνχκελα έξγα ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε απφ δηάθνξεο Ππεξεζίεο φισλ ησλ Μεξηθεξεηαθψλ 

Βλνηήησλ. 

http://civilprotection.pamth.gov.gr/
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Ον Γξαθείν δηαζέηεη δηθή ηνπ ηζηνζειίδα (www.pamth.eu), πιήξσο ελεκεξσκέλε, 

ζηελ νπνία αλαξηάηαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, πξνθεξχμεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

ησλ έξγσλ. 

Ζαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ εληφο ηνπ 2012 εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά έμε (6) 

λέα έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα έλα (1) έξγν Αηαπεξηθεξεηαθήο Ξπλεξγαζίαο 

INTERREG IVC θαη πέληε (5) έξγα ηνπ Β.Μ. «Βιιάδα-ΐνπιγαξία 2007-2013». 

Μαξάιιεια έρνπλ ήδε πξνθξηζεί ζηε δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο άιια ηέζζεξα (4) 

έξγα απφ ηα νπνία αλακέλνπκε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (δχν έξγα Αηαθξαηηθήο 

Ξπλεξγαζίαο MED STRATEGIC θαη δχν έξγα ηνπ Β.Μ. «Βιιάδα-ΐνπιγαξία 2007-

2013»). 

Ξπλνιηθά ε Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ πινπνηνχζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2012, είθνζη ηέζζεξα 

(24) έξγα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο, απφ ηα νπνία: 

 δψδεθα (12) αθνξνχλ ζε έξγα Γηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο (Β.Μ. 

«Βιιάδα-ΐνπιγαξία 2007-2013»), 

 ηέζζεξα (4) αθνξνχλ ζε έξγα Γηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(INTERREG IVC), 

 πέληε (5) αθνξνχλ ζε έξγα Γηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλαιπηηθφηεξα 

δχν (2) έξγα ζην ρψξν ηεο Ινηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο (SEE) θαη ηξία (3) έξγα 

ζην ρψξν ηεο Θεζνγείνπ (MED) εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζηξαηεγηθνχ 

ραξαθηήξα, 

 έλα (1) απνηειεί έξγν ηνπ Δληαίνπ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Β.Λ.Ρ.),  

 έλα (1) απνηειεί έξγν ηνπ ESPON, 

 έλα (1) έξγν είλαη απεπζείαο εληαγκέλν ζηελ DG Employment & Social 

Inclusion (Learning and Developing our Skills) ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. 

Έηζη ην έηνο 2012 έθιεηζε θαη πάιη κε 24 έξγα, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 40 εθ. €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 20 εθ. € είλαη 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ΞΑΚ-Θ, θαηαηάζζνληαο έηζη ηελ Μεξηθέξεηα καο, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ επίζεκε αιιεινγξαθία ηεο Βηδηθήο Ππεξεζίαο Αηαρείξηζεο 

δξάζεσλ Βπξσπατθήο Βδαθηθήο Ξπλεξγαζίαο, σο ηνλ πξψην δηθαηνχρν ζηε 

ρψξα καο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο πφξσλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ 

Πηφρνπ ΗΗΗ ηνπ ΔΡΞΑ. 

http://www.pamth.eu/
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Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ ε Μεξηθέξεηα καο έρεη ζηαζεξή 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εηαίξνπο ησλ Μξνγξακκάησλ, δειαδή κε πεξηζζφηεξεο 

απφ πελήληα Μεξηθέξεηεο θαη Φνξείο παλεπξσπατθά. 

Αμηνζεκείσην γεγνλφο θαηά ην 2012 απνηειεί θαη ε βξάβεπζε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο Βξπμέιιεο κε ζέκα ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ παλεπξσπατθψλ 

πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαηαζηξνθψλ (Ξνιηηηθή 

Ξξνζηαζία). Ον βξαβείν θαιχηεξεο πξαθηηθήο θέξδηζε ε Μεξηθέξεηά καο, κεηά 

απφ αλνηρηή ςεθνθνξία πνπ δηεμήρζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Θεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηα 

Μξνγξάκκαηα απηά θαηά ην 2012 ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Ζαηαζθεπή ππνδνκψλ (ηδηαίηεξα ζηνπο θάζεηνπο δηαζπλνξηαθνχο άμνλεο), 

 Θειέηεο θαη νινθιεξσκέλα ζρέδηα απφ ηα νπνία παξήρζε σξηκφηεηα γηα 

κειινληηθή έληαμε έξγσλ ζην ΒΞΜΏ ή θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014-2020, 

 Εδηαίηεξα ζεκαληηθφο ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηηο Ππεξεζίεο ηεο ΜΏΘ-Θ φπσο 

π.ρ. ηξία (3) ηεηξαθίλεηα εηδηθά νρήκαηα κε δπλαηφηεηα ππξφζβεζεο ζε 

δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο, εηδηθέο θάκεξεο αλνηρηήο επφπηεπζεο γηα ην δάζνο 

ηεο Ααδηάο, δέθα (10) κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θαη ζπζηήκαηα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ην πξνζηαηεπφκελν δάζνο ηεο Λξνζεηξάο Ννδφπεο ζηελ 

Κάλζε θιπ, 

 Μξνσζεηηθφ πιηθφ θαη δξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη πξνβνιήο. 

η) Γηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ 

Δ Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο - Θξάθεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

εμσζηξέθεηαο θαη αλάπηπμεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, ζπκκεηέρεη σο ηαθηηθφ κέινο 

ζε κηα ζεηξά δηθηχσλ, ηα νπνία παξεκβαίλνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ Βπξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξάιιεια αλαπηχζζνπλ 

ζπλεξγαζίεο, εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη αληαιιαγέο ηερλνγλσζίαο γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε.  

Ώλαιπηηθφηεξα ηα δίθηπα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Μεξηθέξεηά καο είλαη ηα εμήο: 

 Έλσζε ησλ Ξαξάθηησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (CRPM) 
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Δ Έλσζε ησλ Μαξάθηησλ Μεξηθεξεηψλ ηεο Βπξψπεο (CRPM) απνηειεί ζήκεξα 

ην κεγαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν δίθηπν Μεξηθεξεηαθψλ Ώξρψλ ζηελ Βπξψπε θαη 

άκεζν ζπλνκηιεηή – ζπλδηακνξθσηή ησλ Βπξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ.  

Μην ζπγθεθξηκέλα ε CPMR απνηειείηαη, πέξα απφ ηελ θεληξηθή νξγάλσζε ζε 

επίπεδν Βπξψπεο θαη απφ έμε (6) γεσγξαθηθέο Βπηηξνπέο, κε ηελ Μεξηθέξεηά 

καο λα είλαη κέινο ζε δχναπφ απηέο, ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, ζηε 

Αηακεζνγεηαθή Βπηηξνπή θαη ζηελ Βπηηξνπή ησλ ΐαιθαλίσλ θαη ηεο Θαχξεο 

Θάιαζζαο. 

Θέζα ζην 2012 ε Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο - Θξάθεο, φρη κφλν 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ δηθηχνπ, αιιά δηαηήξεζε θαη ηνλ εγεηηθφ 

ηεο ξφιν εληφο ηεο CPMR. Μην ζπγθεθξηκέλα δηαηήξεζε ηελ Μξνεδξία ηεο 

Βπηηξνπήο ΐαιθαλίσλ θαη Θαχξεο Θάιαζζαο θαη ηηο ζέζεηο ηεο ζην Ζεληξηθφ 

Μνιηηηθφ Γξαθείν θαη ζην Μνιηηηθφ Γξαθείν ηεο Αηακεζνγεηαθήο Βπηηξνπήο. 

 Πχλδεζκνο ησλ Ππλνξηαθψλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (AEBR) 

 Γίθηπν Ξεξηθεξεηψλ ησλ Αλαηνιηθψλ Δμσηεξηθψλ Ππλφξσλ ηεο Δ.Δ. 

(NEEBOR) 

 Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. (CoR) 

Δ Βπηηξνπή ησλ Μεξηθεξεηψλ απνηειεί ζεζκηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ θαηέρεη ζέζε αλαπιεξσκαηηθνχ 

κέινπο 

 Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο (ΔΝΔΠ) 

Δ Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο - Θξάθεο έρεη ήδε μεθηλήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία Βπξσπατθνχ Λκίινπ Βδαθηθήο Ξπλεξγαζίαο 

(Β.Λ.Β.Ξ.) ζε ζπλεξγαζία κε Μεξηθεξεηαθέο θαη Ονπηθέο Ώξρέο απφ ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο ηηο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Λ Β.Λ.Β.Ξ. απνηειεί έλα λέν θαη ζχγρξνλν φξγαλν δηαζπλνξηαθήο θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Ζνηλφηεηα ή ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ ηνπηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε πξσηνβνπιία ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Δ αίηεζε (ζρέδην θαηαζηαηηθνχ θαη ζπκβάζεσο) γηα ηε δεκηνπξγία Β.Λ.Β.Ξ. 

έρεη ήδε θαηαηεζεί θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ ΠΜ.ΒΞ. ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 

ζχζηαζε Β.Λ.Β.Ξ. 

ηα) Γηαβαζκηδηθήο Ππλεξγαζίαο 

Δ ζρέζε ησλ δχν βαζκψλ Ώπηνδηνίθεζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. 

Θαθεδνλίαο – Θξάθεο απφ ηελ αξρή δνκήζεθε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ν Ι. 

3852/2010 - άξζξν 4 πεξηγξάθεη, δειαδή φηη ¨κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ 

απηνδηνίθεζεο δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιειίαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ, 

θνηλψλ ζπκθσληψλ θαζψο θαη κε ηνλ ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ¨. 

Ζαζνξηζηηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο απνηειέζαλ νη 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ θαη ησλ δχν βαζκψλ, πνιιέο θνξέο κε 

ηελ παξνπζία θαη ινηπψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ελψ βαζηθή ζεζκηθή 

κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ απνηέιεζε ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ή θαη ζπκβάζεσλ δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Ξεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεζκηθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο Μεξηθεξεηαθήο Βπηηξνπήο Αηαβνχιεπζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη είθνζη 

δχν (22) Αήκαξρνη ηεο Μεξηθέξεηαο. 

Δ ζπλεξγαζία Μεξηθέξεηαο θαη Αήκσλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ ηνπο 

αξκνδηνηήησλ, ζε ζπλέρεηα απηήο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, είρε σο αληηθείκελν ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 

 Ξπληνληζκφ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ¨σξίκαλζε¨ έξγσλ θαη ππνβνιή ηνπο 

πξνο έληαμε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, 

 Ξρεδηαζκφ, εθπφλεζε θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο εηδηθψλ ρσξηθψλ ζπλφισλ φπσο ην Λινθιεξσκέλν Μξφγξακκα 

ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο Λξνζεηξάο Ννδφπεο, ην πξφγξακκα Αηαηήξεζεο θαη 

ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο ηεο Μαξάθηηαο Γψλεο ζηελ ΜΏΘ-Θ θαζψο θαη ην 

Μξφγξακκα αληηκεηψπηζεο αλαγθψλ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ νηθηζκψλ ηεο 

Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ, 

 Ππνζηήξημε ησλ ΛΟΏ Ώ‟ βαζκνχ γηα ηε αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ ηνπο αδπλακηψλ (δηάζεζε κεραλεκάησλ, θάιπςε δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε θιπ.), 
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 Ώλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κέζσ θνηλψλ δξάζεσλ 

πξνβνιήο απηψλ θαη δηελέξγεηαο θαηά ηφπνπο δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, 

 Ώληηκεηψπηζε απφ θνηλνχ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο πνπ πξνέθπςαλ θαη αθνξνχζαλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ππξθαγηέο, 

πιεκκχξεο), πξνβιήκαηα παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ θιπ. 

Μέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, θαηά ην 2012 ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ έηπραλ 

αληηθείκελν ηεο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ Ώπηνδηνίθεζεο 

ήηαλ: 

 Δ απνηίκεζε πινπνίεζεο ηνπ ΜΒΜ ΏΘ-Θ θαηά ηε ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θαη ην πιαίζην αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απνθαζίζζεθε λα παξαζρεζεί ζηνπο 

ΛΟΏ α‟ βαζκνχ ε αλαγθαία επηζηεκνληθνηερληθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο 

ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο10 κεηαμχ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ θαη ηεο 

Μεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Αήκσλ (Μ.Β.Α.) Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

 Δ πνξεία εθαξκνγήο – παξαθνινχζεζεο ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Ξρεδηαζκνχ 

Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ (ΜΒ.Ξ.Α.Ώ.) κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ (Λινθιεξσκέλν Ξχζηεκα Αηαρείξηζεο 

Ώπνξξηκκάησλ – Έξγν Οακείνπ Ξπλνρήο) αιιά θαη παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο 

ηφζν ζε επηκέξνπο Αήκνπο φζν θαη ζηνλ Φνξέα Αηαρείξηζεο – ΑΕ.Ώ.Ώ.ΘΏ.Θ. 

Ώ.Ώ.Β. γηα ηελ σξίκαλζε θαη έληαμε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ 

έξγσλ. Θεηαμχ ησλ άιισλ σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε ππνγξαθή 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο11 κεηαμχ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ θαη ηεο 

ΑΕ.Ώ.Ώ.ΘΏ.Θ. Ώ.Ώ.Β. γηα ηελ πινπνίεζε κε δηθαηνχρν ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ 

                                                
10  Ξχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΥΛ ΓΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ- ΘΟΑΘΖΠ ΠΡΖΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ» κε ηελ νπνία 
επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε ησλ Αήκσλ ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο - Θξάθεο ζηελ πινπνίεζε ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Μεξηθεξεηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013. 

11  Ξχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΟΝΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΘΑΗ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΑΠΡΗΘΥΛ ΠΡΔΟΔΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΠΔ ΔΞΗΞΔΓΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΚ-Θ» ην νπνίν έρεη δχν 
ππνέξγα:  

 ππνέξγν 1: πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα 35 απνξξηκκαηνθφξσλ 16θ.κ., 4.000 πιαζηηθνχο θάδνπο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 4 
ζρίζηεο ζάθσλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηα ΖΑΏΠ Αξάκαο, Κάλζεο, Ζνκνηελήο θαη Αηδπκνηείρνπ ψζηε λα θαιπθζεί ην 
ζχλνιν ηεο Μεξηθέξεηαο απφ ζχζηεκα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ 

ππνέξγν 2: πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα 6 ηεκαρηζηψλ, 6 δηαρσξηζηψλ απνξξηκκάησλ δχν ξεπκάησλ, 3 κνλάδσλ ζπκπίεζεο 
– δεκαηνπνίεζεο, 3 ειαζηηρνθφξσλ θνξησηψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεκάησλ, 6 ηεκαρηζηψλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, 6 
ζπζηεκάησλ αεξφβηαο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζε) θαη 6 ειαζηηρνθφξσλ θνξησηψλ κε θάδν γεληθήο ρξήζεσο. 
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ηνπ έξγνπ ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. 

 Δ πξνεηνηκαζία ελφςεη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ έγθαηξε 

αληαπφθξηζε ηεο Μεξηθέξεηαο ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ 1ε 

Βγθχθιην ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηεπζχλζεσλ αλάπηπμεο γηα 

ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ ζην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020, 

 Δ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Βπξσπατθνχ Λξγαληζκνχ Βδαθηθήο Ξπλεξγαζίαο 

(Β.Λ.Β.Ξ.) ζηελ πξννπηηθή κηαο ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο παξνπζίαο 

φισλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Μεξηθέξεηαο ζηα δεηήκαηα ηεο 

δηαζπλνξηαθήο/δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, 

 Δ απφ θνηλνχ πξνζέγγηζε κεηδφλσλ ζρεδηαζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα φξηα ηεο 

Μεξηθέξεηαο, φπσο απηή ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Μιαηζίνπ 

Ρσξνηαμηθνχ Ξρεδηαζκνχ θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο ηεο Ώλαηνιηθήο 

Θαθεδνλίαο – Θξάθεο αιιά θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Θαθξνπξφζεζκν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην βηψζηκεο αλάπηπμεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ» πνπ έρεη 

αλαηεζεί κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζηελ Β.Β.Ο.Ώ.Ώ. Ώ.Β., 

 Δ ζπλεξγαζία (ζχκθσλα θαη κε ηελ Ππ. Ώπφθαζε ηνπ ΠΜΒΞΏΔΑ κε αξ. 

74754/30.12.2010) ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

Μξνγξάκκαηνο ηεο Μεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο 

ηνπ ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη λα 

πξνσζεζνχλ ηπρφλ δξάζεηο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο.  

ηβ) Ιεηηνπξγίαο - Αλαδηάξζξσζεο πεξεζηψλ  

Ζαηά ην 2012 ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαζηήζνπκε ηηο Ππεξεζίεο καο 

έλα εξγαιείν θαη κέζν γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

θαη λα δηακνξθψζνπκε έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα πνπ ζα θηλείηαη θαη 

ππεξεηεί ηνλ πνιίηε κε ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα. Μαξά ηε βειηίσζε πνπ 

παξαηεξήζεθε, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρακε ζηνπο πνιίηεο απέρεη 

αθφκε απφ ην επηζπκεηφ, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ε νπνία 

κάιηζηα επηδεηλψζεθε θαηά ην 2012, ηεο θαθήο λννηξνπίαο νξηζκέλσλ ππαιιήισλ 

θαη ηνπ κε εθζπγρξνληζκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. Ζαη φια απηά παξά ην γεγνλφο 

φηη ιχζεθαλ θαη δηεπθξηλίζηεθαλ αξθεηά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ 
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ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαηά ην αξρηθφ ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ 

λένπ ζεζκνχ, θαη έγηλαλ βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ζηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

1. Λ Λξγαληζκφο ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο 

θαζνξίζηεθε κε ην Μ.Α. 144/2010 θαη βάζεη απηνχ ιεηηνπξγνχκε κέρξη 

ζήκεξα. 

Ξχκθσλα κε ηνλ Λξγαληζκφ: 

 Ξηελ Έδξα ηεο Μεξηθέξεηαο, ηελ Ζνκνηελή, ιεηηνπξγνχλ ηα γξαθεία 

o Έμη (6) Γεληθψλ Α/ησλ  

o Αέθα ηεζζάξσλ (14) Βπηηειηθψλ Α/ζεσλ 

o Θηάο (1) Ώπηνηεινχο Α/ζεο Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο 

o Αχν (2) Ώπηνηειψλ Οκεκάησλ  

o Βλφο (1) Ώπηνηεινχο Γξαθείνπ 

o Μέληε (5) Α/ζεσλ ηεο Μεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Ννδφπεο  

 Ξηηο πφιεηο  

o Αξάκα, Ζαβάια, Κάλζε θαη Ώιεμαλδξνχπνιε ιεηηνπξγνχλ απφ έμη (6) 

Α/ζεηο 

o Ξηελ Λξεζηηάδα ιεηηνπξγνχλ δχν (2) Α/ζεηο 

o Ξε θσκνπφιεηο ιεηηνπξγνχλ Ώγξνηηθά Ζηεληαηξεία θαη Γξαθεία 

Ώγξνηηθήο Ληθνλνκίαο. 

Λη Ππεξεζίεο ηεο Μεξηθέξεηαο ζηειερψζεθαλ αξρηθά κε ππαιιήινπο ησλ 

πξψελ Ινκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη απφ ηελ 01-07-2011 πξνζεηέζεζαλ 

θαη νη ππάιιεινη απφ ηηο ππεξεζίεο ΑΕΞΏ, ΑΒΖΒ, ΑΑΒ θαη ΑΒΞΒ ηεο πξψελ 

θξαηηθήο Μεξηθέξεηαο.  

Ξπλνιηθά ζηελ Μεξηθέξεηα ζήκεξα (31.12.2012) κεηά απφ ζσξεία 

ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη εθεδξεηψλ ππεξεηνχλ 1.298 ππάιιεινη (έλαληη 1.395 

πξηλ έλα έηνο), σο αθνινχζσο: 

Ξηηο επηηειηθέο Ππεξεζίεο ζηελ 

Ζνκνηελή  

153 Ππάιιεινη  απφ 165 ην 2011   

Ξηελ Μ.Β. Ννδφπεο  90 Ππάιιεινη απφ 98 ην 2011  

Ξηελ Μ.Β. Αξάκαο 259 Ππάιιεινη απφ 287 ην 2011  
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Ξηελ Μ.Β. Ζαβάιαο 204 Ππάιιεινη απφ 217 ην 2011  

Ξηελ Μ.Β. Κάλζεο  220 Ππάιιεινη απφ 231 ην 2011  

Ξηελ Μ.Β. Έβξνπ  372 Ππάιιεινη απφ 397 ην 2011  

Ώπφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ην 2012 

ζε ζρέζε κε ην 2011 αξηζκεί ζε 97 ππαιιήινπο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

πξνθχπηεη δε ηα ζπκπέξαζκα φηη, εάλ έρνπκε ξπζκνχο κείσζεο πξνζσπηθνχ 

φπσο ην 2012 θαη δελ ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξφζιεςε ή ηελ κεηαθίλεζε 

πξνο ηελ ΜΏΘ-Θ ηθαλνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ, ε ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηα επφκελα ρξφληα ζα απνβεί ζρεδφλ κνηξαία γηα ηελ ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ππεξεζηψλ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ. 

2. Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ππάξρεη κε ηνλ κηθξφ αξηζκφ ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ ζηηο Βπηηειηθέο Ππεξεζίεο θαη ηηο Ππεξεζίεο ηεο ΜΒ Ννδφπεο ζηελ 

Ζνκνηελή. Δ πιήξεο ππνζηειέρσζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δπζιεηηνπξγία απηψλ ησλ Ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα 

ζηειέρσζε ηνπο πξνέθπςε θπξίσο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ηέσο Ινκαξρίαο 

Ννδφπεο πνπ ήηαλ ε κηθξφηεξε ζε αξηζκφ Ππαιιήισλ Ινκαξρία ηεο 

Μεξηθέξεηαο. Λη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο καο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο 

(κεηάηαμε ή απφζπαζε ππαιιήισλ απφ ηελ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ππαιιήισλ κε δηθά καο κέζα απφ άιιεο πφιεηο) επί 

δχν ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζεζκνχ, απέβεζαλ άθαξπεο κε απνηέιεζκα 

νη Ππεξεζίεο (Βπηηειηθέο θαη ΜΒ Ννδφπεο) λα ιεηηνπξγνχλ ράξηλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη αξθεηνί εξγαδφκελνη ηεο έδξαο έρνπλ ππεξβεί ηνπο εαπηνχο 

ηνπο.  

Γηα ηελ «πξφζθαηξε» αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ πξνζπαζήζακε 

λα απνθεληξψζνπκε αξκνδηφηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

καο έδηλε ν Ιφκνο, κε ην ζχζηεκα ησλ παξάιιεισλ θαζεθφλησλ θαη δψζακε 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Βλ 

θαηαθιείδη ε θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ καο ζηελ έδξα ηεο ΜΏΘ-Θ 

(Βπηηειηθέο θαη ΜΒ Ννδφπεο), εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην αδχλαην ζεκείν ηεο 

πξνζπάζεηαο καο, πιήηηεη ηε ζπλνιηθή καο εηθφλα θαη απνηειεί δηθαίσο 

ζεκείν αξλεηηθήο θξηηηθήο απφ ηνπο πνιίηεο. 

Βίλαη θαλεξφ απφ ηα πξναλαθεξφκελα φηη παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

πνπ πξάγκαηη ππάξρνπλ (ειάρηζην πξνζσπηθφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 
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εξγαζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αηξεηή 

Μεξηθέξεηα), ρξεηάδεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πην 

ηνικεξή πξνζέγγηζε γηα ην 2013 κε ζεκαληηθέο αιιαγέο, φπσο αιιαγή ηνπ 

Λξγαληζκνχ Βζσηεξηθήο Ππεξεζίαο (Λ.Β.Π.), θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε 

Ππεξεζηψλ κε ειάρηζην αληηθείκελν θαη κεηαθνξά πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ 

απφ άιιεο Ππεξεζίεο ηεο ΜΏΘ-Θ. 

3. Δ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνχ ηεο αηξεηήο Μεξηθέξεηαο. Απζηπρψο φκσο, ε 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε κεραληζκνχ 

ειέγρνπ (Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, Ππεξεζίεο Βιεγθηηθνχ Ξπλεδξίνπ), ελψ ε 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πιήηηεηαη απφ ηε δπζθακςία ησλ θεληξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ ιαβχξηλζν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

επηβάιινληαη. Βπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα 

επηπξφζζεηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη θαη απφ ηηο Ππεξεζίεο νηθνλνκηθνχ 

ειέγρνπ, νη νπνίεο παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ Ππεξεζηψλ ηεο ΜΏΘ-Θ 

γηα αγαζηή ζπλεξγαζία, κε ηελ αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

πξνθαιείηαη πνιιέο θνξέο θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Αηνίθεζεο (θπξίσο ηεο Ληθνλνκηθήο Βπηηξνπήο) ε νπνία απνβαίλεη εηο 

βάξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δνκψλ ηνπ λένπ 

ζεζκνχ.   

4. Ξηηο πξνζπάζεηεο ηεο Μεξηθέξεηαο θαηά ην 2012 γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ζηεγάδνληαη νη Ππεξεζίεο ηεο θαη γηα βειηίσζε ηεο 

νξγαλσηηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο, αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Ώπνπεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο επί ηεο νδνχ Φηιίππνπ ζηελ Ζνκνηελή φπνπ 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ δχν (2) Γεληθνί Αηεπζπληέο, ηξεηο (3) Βπηηειηθέο 

Αηεπζχλζεηο θαη ηξεηο (3) Αηεπζχλζεηο ηεο ΜΒ Ννδφπεο. Βπίζεο 

νινθιεξψζεθαλ νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζην θηίξην ηεο νδνχ 

Ξηζκάλνγινπ ζηελ Ζνκνηελή φπνπ ηειηθψο εγθαηαζηάζεθαλ δχν (2) 

Βπηηειηθέο Αηεπζχλζεηο, 

 Ώληηκεησπίζηεθε απνηειεζκαηηθά ε αλεπαξθήο ιεηηνπξγία ηεο 

Αηεχζπλζεο Θεηαθνξψλ ηεο ΜΒ Ννδφπεο, ε νπνία εκθάληδε θαη ηε 

ρεηξφηεξε εηθφλα, κε ηε κεηαθνξά ηεο ζε λέα γξαθεία, ηελ νξγάλσζε 
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θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ησλ 

εμεηάζεσλ, ζε λένπο, αμηνπξεπείο θαη θηιηθνχο γηα ηνλ πνιίηε ρψξνπο, 

 Ηεηηνχξγεζε κε κεγάιε επηηπρία ην Γξαθείν Ζίλεζεο Λρεκάησλ ζηε 

Α/ζε Οερληθψλ Έξγσλ ΜΒ Κάλζεο κε ζηφρν ηε ζσζηφηεξε δηαρείξηζε 

νρεκάησλ – νδεγψλ ζε εκεξήζηα βάζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ, ηε κείσζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ service ηνπο θιπ, 

 Ππήξμε απφ ηηο Αηεπζχλζεηο Θεηαθνξψλ ησλ Μεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηελ έγθαηξε πηζηνπνίεζε ησλ 

κεραλεκάησλ ησλ ΖΟΒΛ ηεο Μεξηθέξεηαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

κεηά ηελ 30/6/2013, 

 Ξπλέρηζε ε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο - αλακφξθσζεο θαη εκπινπηηζκνχ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Μεξηθέξεηαο θαη ησλ Μ.Β. πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ελεκεξψλνληαη κε πηζηφηεηα γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ΜΏΘ-Θ θαη ησλ Μεξηθεξεηαθψλ 

Βλνηήησλ αιιά θαη λα πιεξνθνξνχληαη γηα θάζε ηη πνπ δηαδξακαηίδεηαη 

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλ. Θαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

5. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πφιεηο έγηλε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ή θαη θαηάξγεζε κηζζσκέλσλ ρψξσλ θαη 

γηα ηελ ζηέγαζε ησλ Ππεξεζηψλ κε νξζνινγηθφηεξε ρσξηθή θαηαλνκή.  

 Ξηε Αξάκα πέξαλ ηεο πεξζηλήο κεηαθνξάο φισλ ησλ Ππεξεζηψλ ηεο 

Μεξηθέξεηαο θαζψο θαη άιισλ ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο θαη 

ζηέγαζήο ηνπο εληφο ηνπ Αηνηθεηεξίνπ ηεο Μεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο 

Αξάκαο, κεηαθέξζεθαλ επηπιένλ θέηνο ε Ζηεκαηηθή Ππεξεζία Αξάκαο 

θαζψο θαη ηα Γεληθά Ώξρεία ηνπ Ζξάηνπο. 

 Ξηελ Ώιεμαλδξνχπνιε κεηαθέξζεθαλ θαη ζπζηεγάζζεθαλ ζην θεληξηθφ 

θηίξην φιεο νη Ππεξεζίεο ηνπ Ώγξνηηθνχ Ονκέα θαη ηεο Αηεχζπλζεο 

Ώλάπηπμεο πνπ ζηεγάδνληαλ ζε κηζζσκέλν θηίξην ελψ κηα αληίζηνηρε 

πνιηηηθή εθαξκφζηεθε θαη γηα ηε  Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Ληθνλνκίαο θαη 

Ζηεληαηξηθήο ζηελ Λξεζηηάδα. Μαξφια απηά ε χπαξμε Αηνηθεηεξίνπ  

ηφζν ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε φζν θαη ζηελ Λξεζηηάδα παξακέλεη 

επηηαθηηθή αλάγθε ηφζν γηα ιεηηνπξγηθνχο φζν θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε, δεηήζακε ηελ 
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παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ Γ (θηίξην Θνξηαθήο ΐηνινγίαο) ζηελ νδφ 

Αήκεηξαο. Ον αίηεκά καο είρε ζεηηθή εμέιημε θαη είκαζηε ζε αλακνλή ηεο 

έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 Ξηελ Ζαβάια απφ ην 2012 ε Μεξηθέξεηα δελ κηζζψλεη θαλέλα θηίξην γηα 

ηε ζηέγαζε Ππεξεζηψλ ηεο ελψ παξαρσξεί ζεκαληηθνχο ζε εκβαδφλ 

ρψξνπο γηα ηελ ζηέγαζε Ππεξεζηψλ άιισλ θνξέσλ (Ζεληξηθήο 

Αηνίθεζεο, Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο, Αήκνπ Ζαβάιαο θιπ).  

 Ξηελ Κάλζε κεηαθέξζεθαλ επί πιένλ Ππεξεζίεο εληφο ηνπ Αηνηθεηεξίνπ 

αμηνπνηψληαο ρψξνπο πνπ επί δηεηία ήηαλ θελνί ιφγσ απνκάθξπλζεο ηεο 

ΑΛΠ Κάλζεο. 

Θε ηηο ελέξγεηεο απηέο έγηλε πεξαηηέξσ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην 2012, θάηη πνπ πξνζδνθνχκε φηη ζα επηηχρνπκε θαη 

θαηά ην ηξέρνλ έηνο 2013. 

ηγ) Δπνπηεπνκέλσλ πεξεζηψλ  

Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Δ Βλδηάκεζε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή (Β.Α.Ώ.) Μεξηθέξεηαο ΏΘ- Θ ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ 

Ι.3614/2007-άξζξν 6 θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο θαζνξίζηεθε απφ ηελ ΖΠΏ αξ. πξση. 

97657/ΒΠΞ/29-2-2008 πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ 41543/ΓΖΜΞ/ΖΠΏ/8-12-2000 (ΦΒΖ 

1501/ΐ). Ξθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη θπξίσο ε δηαρείξηζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θαζψο θαη ινηπψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη απφ 

01.07.2011 ππάγεηαη ζηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απ‟ επζείαο ζηνλ 

Μεξηθεξεηάξρε. 

Θε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, ν Μεξηθεξεηάξρεο πξνήδξεπζε ηεο 4εο Βπηηξνπήο 

Μαξαθνινχζεζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Μξνγξάκκαηνο «ΘΏΖΒΑΛΙΕΏ - ΘΝΏΖΔ 2007-

2013» πνπ ζπλήιζε ζηηο 9 Ινεκβξίνπ 2012 ζηε Αξάκα θαη ε νπνία είρε σο θχξηα 

ζέκαηα ζπδήηεζεο ηελ απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

Μξνγξάκκαηνο, ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζή ηνπ αιιά θαη ηα ζηνηρεία αλαζεψξεζεο 

απηνχ. Δ Βπηηξνπή Μαξαθνινχζεζεο κε ηελ Ώπφθαζή ηεο επηβεβαίσζε ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ έληαμε πξφζζεησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΜΏΘ-Θ 

ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 109 εθ. € θαη 100 εθ. € αληίζηνηρα ζηα ηνκεαθά Β.Μ. 

"Βλίζρπζε ηεο Μξνζπειαζηκφηεηαο" θαη Β.Μ. “Μεξηβάιινλ θαη Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε”, 

φπσο απηά έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηηο Ώξκφδηεο Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο. 
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Ξεκαληηθφ ζέκα ζηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ ε αλαθνξά ζην πιαίζην ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 φπνπ παξνπζηάζζεθαλ νη πξνηάζεηο ησλ 

Μεξηθεξεηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ Βζληθήο Ώλαπηπμηαθήο 

Ξηξαηεγηθήο θαη ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Μαξαθνινχζεζεο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε 

γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ πφξσλ, γηα φια ηα Αηαξζξσηηθά 

Οακεία (Μεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, Γεσξγηθήο Ώλάπηπμεο, Ώιηείαο, Ζνηλσληθφ 

Οακείν) κε ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ Μεξηθεξεηαθψλ Βπηρεηξεζηαθψλ 

Μξνγξακκάησλ αλά δηνηθεηηθή Μεξηθέξεηα θαζψο θαη ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο 

απηψλ ησλ πφξσλ απφ ηηο Μεξηθέξεηεο.  

Λ Μεξηθεξεηάξρεο ζπκκεηείρε επίζεο ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο φισλ ησλ 

Μεξηθεξεηαξρψλ κε ηνλ Βπξσπαίν Βπίηξνπν αξκφδην γηα ηελ Μεξηθεξεηαθή 

Μνιηηηθή θ. Johannes Hahn, ζηελ Ώζήλα ζηηο 19 Λθησβξίνπ 2012, φπνπ 

παξνπζηάζζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ ηφζν νη ζηξαηεγηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020 φζν θαη ε 

πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΜΒΜ ΏΘ-Θ θαη εηδηθφηεξα ησλ έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο.  

Δ Β.Α.Ώ. Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε πέληε (5) έξγσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 199,1 εθαη. €. Οα δχν εμ‟ απηψλ είλαη 

έξγα κεηαθνξψλ12 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 118 εθαη. €, έλα αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηνκέα δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ13 πξνυπνινγηζκνχ 17,5 εθαη. €, 

έλα έξγν πγείαο14 πξνυπνινγηζκνχ 55 εθαη. € θαη έλα έξγν πηινηηθήο αμηνπνίεζεο 

γεσζεξκηθνχ πεδίνπ15 πξνυπνινγηζκνχ 8,6 εθαη. €. 

                                                
12  Αλαβάζκηζε ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αιεμ/πνιεο -Νξκελίνπ, κεηαμχ Π.Π. Γηδπκνηείρνπ – Π.Π. Καξαζίσλ 

πξνυπνινγηζκνχ 12.986.732 € κε δηθαηνχρν θνξέα ηνλ ΒΘΙΕΖΛ ΑΕΏΡΒΕΝΕΞΟΔ ΞΕΑΔΝΛΑΝΛΘΕΖΔΞ ΠΜΛΑΛΘΔΞ 
ΏΙΣΙΠΘΔ ΒΟΏΕΝΒΕΏ - Β.ΑΕ.Ξ.Π. Ώ.Β.. Ον έξγν έρεη νινθιεξσζεί. 

Θάζεηνο άμνλαο Δγλαηίαο Νδνχ Αξδάλην - Νξκέλην: ηκήκαηα Αξδάλην - Κάλδξα & Κάλδξα - Ταζάδεο 
πξνυπνινγηζκνχ αληηζηνίρσο 75.900.000 € θαη 29.369.105 € κε δηθαηνχρν θνξέα ηελ ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β. Δ εμέιημε ησλ 

έξγσλ απνθιίλεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ - αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο 
ηνπ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

13  Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν 
Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ πξνυπνινγηζκνχ 17.403.307 € κε δηθαηνχρν θνξέα ηε ΜΒΝΕΦΒΝΒΕΏ ΏΘ-Θ. Ον έξγν πεξηιακβάλεη 
δχν ππνέξγα ησλ νπνίσλ νη δηαγσληζκνί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ον έξγν εμειίζζεηαη νκαιά. 

14  Θαηαζθεπή θαη εμνπιηζκφο λνζνθνκείνπ Θνκνηελήο ζε λέεο θηηξηαθέο δνκέο 200 θιηλψλ πξνυπνινγηζκνχ 
55.000.000 € κε δηθαηνχρν θνξέα ηε ∆ΒΜΏΙΛΘ Ώ.Β. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο πξνο έληαμε ζην ΒΞΜΏ εθθξεκεί ε 
έθδνζε Ππνπξγηθήο Ώπφθαζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζηε ΑΒΜΏΙΛΘ Ώ.Β., ε έγθξηζε Μεξηβαιινληηθψλ ξσλ (έρεη 

δξνκνινγεζεί) θαη ε ππνβνιή απφ ηε ∆ΒΜΏΙΛΘ Ώ.Β. αίηεζεο πξνο ηελ Α/λζε Μνιενδνκίαο Αήκνπ Ζνκνηελήο γηα ηελ 
ρνξήγεζε Έγθξηζεο Αφκεζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο Ζ.Π.Ώ. ησλ Ππνπξγψλ Πγείαο θαη ΠΜΒΖΏ κε αξηζκφ 62756/17-12-
2012 πεξί θαζνξηζκνχ θαηά παξέθθιηζε φξσλ δφκεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

15  Ξηινηηθή αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Δξαηείλνπ ζην Γήκν Λέζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 10.600.000 € κε 
δηθαηνχρν θνξέα ηνλ ΑΔΘΛ ΙΒΞΟΛΠ. Λ δηαγσληζκφο έρεη εθηειεζζεί θαη εθθξεκνχλ ε Ώπφθαζε ηεο Γεληθήο Α/λζεο 
Ώληαγσληζκνχ (DG COMP) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαζεζηψηνο θξαηηθήο ελίζρπζεο. ε άδεηα δηαλνκήο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο θαη ε ππνγξαθή Ξχκβαζεο κε ηνλ Ώλάδνρν. 

 



ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2012 

 

 

 
55 

Δ πξφνδνο ηνπ Μξνγξάκκαηνο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθή 

παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ εμέιημήο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο 

παξνπζηάδνληαη ζην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηεο Β.Α.Ώ. 

Ξην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηα αθφινπζα: 

 Ζαηά ην 2012 εγθξίζεθε ε ΐ‟ αλαζεψξεζε ηνπ Μξνγξάκκαηνο κεηά ηελ νπνία 

ην ζχλνιν ησλ εθρσξήζεσλ ζην ΞΔΞ ΑΚ-Θ αλέξρεηαη πιένλ ζην 

πνζφ ησλ 601,8 εθ. €. 

 Ον ΜΒΜ ΏΘ-Θ ζεκείσζε πεξαηηέξσ ζεκαληηθή πξφνδν θαηά ην 2012 ζε 

επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο – φπνπ αλήιζε ζην 

222,28%, εληάμεσλ λέσλ πξάμεσλ θαη ζπκβαζηνπνηήζεσλ. 

 Ρν πνζνζηφ πξνυπνινγηζκνχ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζε ζρέζε κε ην 

εθρσξεζέλ πνζφ αλέξρεηαη ηελ 31/12/2012 ζην 152,26% φηαλ 

αληίζηνηρα ηελ 31/12/2011 ήηαλ 104,59% θαη ηελ 31/12/2010 ήηαλ 73,66%. 

 Ρν πνζνζηφ ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην εθρσξεζέλ πνζφ 

αλέξρεηαη ηελ 31/12/2012 ζην 80,50% φηαλ αληίζηνηρα ηελ 

31/12/2011 ήηαλ 48,92% θαη ηελ 31/12/2010 ήηαλ 28,69%. 

 Ρν πνζνζηφ ησλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηα εθρσξεζέληα πνζά 

αλέξρεηαη ηελ 31/12/2012 ζην 44,35% φηαλ αληίζηνηρα ηελ 

31/12/2011 ήηαλ 29,79% θαη ηελ 31/12/2010 ήηαλ 21,00%. 

 Ρν ζχλνιν ησλ λέσλ πξάμεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα θαηά 

ην 2012 αλέξρεηαη ζηηο 97 θαη είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

169,2 εθ. €. Βπηπιένλ απηψλ εληάρζεθαλ ζε Μξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

εθρσξήζεη πνζά ζηελ Β.Α.Ώ. ΜΏΘ-Θ (ΡΝΞηθά Πρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε) 

28 λέεο πξάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 21,2 εθ. €. Ον ζχλνιν 

ησλ λέσλ πξάμεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην Μξφγξακκα θαηά ην 2012 

παξαηίζεληαη ζην Μαξάξηεκα. 

ιεο νη εληαγκέλεο πξάμεηο ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θαζψο θαη θάζε 

πξφζζεηε πιεξνθνξία γη‟ απηφ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Β.Α.Ώ. ΏΘ-Θ ζηελ 

δηεχζπλζε www.eydamth.gr.  

Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο 

Ον Μεξηθεξεηαθφ Οακείν Ώλάπηπμεο (Μ.Ο.Ώ.) Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο – Θξάθεο 

είλαη Ι.Μ.Ε.Α. θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190-193 
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ηνπ Ι.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Βιεγθηή Ινκηκφηεηαο. 

Οα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην έηνο 2012 ζπλνςίδνληαη θχξηα ζηνπο δχν 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ Μ.Ο.Ώ., ήηνη ζηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ Μξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ (Μ.Α.Β.) θαη ζηελ δηαρείξηζε θαη 

πινπνίεζε ησλ Βπξσπατθψλ Μξνγξακκάησλ ζηα νπνία εηαίξνο είλαη ε Μεξηθέξεηα 

ή ην Μεξηθεξεηαθφ Οακείν. 

Ξε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε πηζηψζεσλ Ξ.Γ.Δ. ην ζχλνιν ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα νιφθιεξν ην 2012 θαη φιεο ηηο Ξπιινγηθέο Ώπνθάζεηο 

αλήιζε ζην πνζφ ησλ 53.593.730,11 € θαη αληίζηνηρα ησλ πιεξσκψλ ζην 

πνζφ ησλ 50.860.461,73 €. Λη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ΜΑΒ έηνπο 2012, γηα 

πιεξσκέο έξγσλ θαη κειεηψλ ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ, εθηακηεχζεθαλ ζην 100%, 

εθηφο απφ νξηζκέλεο ζπιινγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο θαηά ηελ 1-1-2013 

παξνπζηάδνπλ ππφινηπν είηε γηαηί 

 αθνξνχλ έξγα πνπ ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνληαη κεηά ηελ 1-1-2013 ή πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπλ θη επίθεηηαη ε πιεξσκή ηνπο, είηε γηαηί 

 αθνξνχλ θαηαλνκέο έξγσλ γηα ηα νπνία δελ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Ξξνγξακκάησλ, επί ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ δξάζεσλ ζηηο 

νπνίεο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ε ΞΑΚ-Θ / Ξ.Ρ.Α. 3.552.191,58 € έρνπλ 

απνπιεξσζεί δαπάλεο χςνπο 1.532.593,33 €, επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο φηη 

γηα ηα Βπξσπατθά Μξνγξάκκαηα, νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ ήδε έρνπλ ιήμεη εληφο ηνπ 

έηνπο 2012, ε απνξξφθεζε αγγίδεη ζρεδφλ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο.  

Ώλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε πηζηψζεσλ Μ.Α.Β. φζν θαη απηψλ ησλ 

Βπξσπατθψλ Μξνγξακκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηνπ 

Μ.Ο.Ώ. 
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3. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

Δ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ γηα ην έηνο 2012 

απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Αηεχζπλζεο Ληθνλνκηθνχ ηεο ΜΏΘ-Θ πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην Μαξάξηεκα. 

ΐαζηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία είλαη: 

 Δ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εηζπξαρζέλησλ πνζψλ – θαηά θχξην ιφγν θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ, επί πξνυπνινγηζζέλησλ πνζψλ πνπ είλαη κεησκέλα αθφκε 

πεξηζζφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 2011. 

Δ κείσζε γηα ην 2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 26,1 εθ. €. Ώληίζηνηρα κείσζε 

ππάξρεη θαη ζηα πιεξσζέληα πνζά αλάκεζα ζηα έηε (45,4 εθ. € ην 2011 έλαληη 

34,1 εθ. € ην 2012) ε νπνία αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 11,3 εθ. €. 

 Ον ζχλνιν ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ θαηά ην 2012, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2011) αλέξρεηαη ζηα 41,97 

εθ. €. Ξην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα ηεο Μεξηθέξεηαο απφ ηνπο 

ΖΏΜ γηα επελδχζεηο φπνπ γηα ην 2012 αλήιζαλ ζην εμαηξεηηθά απαμησηηθφ γηα ην 

ζεζκφ πνζφ ηνπ 1.136.424,61 €.  

Ζαη θαηά ην 2012 βαζηθή αξρή ηεο Αηνίθεζεο ήηαλ ε εθαξκνγή κηαο ζπλεηήο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Λ 

ζηφρνο απηφο επηηεχρζεθε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε 

ζρέζε κε ην 2011 θαη κε ηδηαίηεξε απφδνζε ζηηο δαπάλεο θχιαμεο θηηξίσλ, 

κηζζσκάησλ, πξνκεζεηψλ γξαθηθήο χιεο, θαπζίκσλ θαη ηειψλ επηθνηλσλίαο. Δ εηθφλα 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηηο Μ.Β., δεδνκέλσλ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Ππεξεζηψλ ζε θάζε κία απφ απηέο. 

 

Γ. «ΔΚΒΙΖΚΑΡΗΘΔΠ» ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΝΟΔΗΑ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Ώπφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο ε λέα Μεξηθεξεηαθή Ώξρή επηθέληξσζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

αθελφο ζηελ αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζεο ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη αθεηέξνπ 

ζηελ πξνψζεζε ηεο σξίκαλζεο αιιά θαη εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο νξηζκέλσλ εμ΄ 

απηψλ. Βίλαη έξγα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Μεξηθέξεηαο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο ηεο 

πεξηβάιινληνο, ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη αλάδεημήο ηεο σο ρψξνπ 



ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2012 

 

 

 
58 

αλάπηπμεο αιιά θαη δηακεηαθφκηζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηέινο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο νιφθιεξεο ηεο Μεξηθέξεηαο. 

Οέηνηα έξγα είλαη ηα αθφινπζα:  

- Νδηθνί άμνλεο  

 Ζαηαζθεπή θάζεηνπ άμνλα ηεο Βγλαηίαο Λδνχ Ώξδάλην – Λξκέλην (ππφ εθηέιεζε 

ηα ηκήκαηα Ώξδάλην - Θάλδξα θαη Θάλδξα - αζάδεο),  

 Ζαηαζθεπή θάζεηνπ άμνλα ηεο Βγλαηίαο Λδνχ “Ζνκνηελή – Ιπκθαία – Βιιελν-

βνπιγαξηθά ζχλνξα” (ππφ εθηέιεζε),  

 Θειέηε θάζεηνπ άμνλα “Κάλζε – Ξκίλζε – Βρίλνο – Βιιελν-βνπιγαξηθά ζχλνξα” 

(ζε εμέιημε απφ ηελ «ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β.»), 

 Θειέηε θάζεηνπ άμνλα “Αξάκα – Ζαβάια” (ηκήκαηνο νδηθνχ άμνλα Β61) (ζε 

εμέιημε απφ ηελ «ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β.»),  

 Λινθιήξσζε παξάθακςεο Αξάκαο (ππφ εθηέιεζε – νινθιεξψλεηαη κέρξη 

30.06.2013),  

 Ζαηαζθεπή παξάθακςεο Ιεπξνθνπίνπ (ππφ εθηέιεζε), 

 Μεξηκεηξηθή νδφο Ζαβάιαο (ζε εμέιημε ε κειέηε απφ ηελ «ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β.»), 

 Ώλαβάζκηζε νδηθήο ζχλδεζεο Αξάκαο – Θεζ/λίθεο κέζσ Ώκθίπνιεο (ην ηκήκα 

εληφο ηεο Μεξηθέξεηαο εληάζζεηαη ζηε κειεηεηηθή σξίκαλζε ηνπ νδηθνχ άμνλα 

Β61 απφ ηελ «ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β.»).  

- Ιηκάληα  

 Αηακφξθσζε ρεξζαίαο δψλεο θαη εθβάζπλζε ιηκαληνχ Ώιεμαλδξνχπνιεο θαη 

δηαζχλδεζεο ηνπ κε Βγλαηία θαη ζηδεξφδξνκν (πξνο έληαμε ζην ΒΞΜΏ ην 

ππφινηπν ηκήκα ηεο εθβάζπλζεο, εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ ε ζχλδεζε κε ηνλ 

ζηδεξφδξνκν), 

 Βμσηεξηθή ζσξάθηζε πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο πξνζήλεκνπ κψινπ Ζεληξηθνχ 

Ηηκέλα Ζαβάιαο θαη επέθηαζε πξνζήλεκνπ κψινπ Ζεληξηθνχ Ηηκέλα Ζαβάιαο 

(ππφ εθηέιεζε),  

 Βπέθηαζε θξεπηδσκάησλ ΐφξεηνπ Οκήκαηνο Βκπνξηθνχ Ηηκαληνχ Ζαβάιαο 

«ΦΕΗΕΜΜΛΞ ΐ‟» (ππφ εθηέιεζε),  

 Ξηδεξνδξνκηθή δηαζχλδεζε ιηκαληνχ Ζαβάιαο κε Ονμφηεο (ζε εθπφλεζε ε κειέηε 

απφ ηελ «ΒΝΓΛΞΒ Ώ.Β.»), 
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 Ξχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Μφξην Ηάγνπο κε ηελ Βγλαηία Λδφ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο θφκβνπ ζηνλ Μνιχζηην Κάλζεο (θαηαηέζεθε ζρεηηθφ αίηεκα ζην Ππ. 

Ππνδνκψλ θαη ζηελ «ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β.»). 

- πνδνκέο αλάδεημεο – πξνψζεζεο Ρνπξηζκνχ/Ξνιηηηζκνχ  

 Ζαηαζθεπή πισηήο καξίλαο ζηελ Ζαβάια (εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, ππφ 

δεκνπξάηεζε),  

 Ζαηαζθεπή θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηα Ηηκελάξηα Θάζνπ (εληάρζεθε 

ζην ΒΞΜΏ, ππφ θαηαζθεπή). 

- πνδνκέο αλάδεημεο πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο  

 Πινπνίεζε αλαδαζκψλ θαη Μαξάιιεισλ έξγσλ ζε νιφθιεξε ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-

Θ (αλαιπηηθή παξνπζίαζε γίλεηαη ζηελ Βλφηεηα Α.2.β: Ππνζηήξημε πξσηνγελνχο 

ηνκέα) 

 Λινθιήξσζε θξάγκαηνο Θαξκαξά (ην έξγν πξνρσξά ζε λέα δεκνπξάηεζε κεηά 

ηελ κε έγθξηζε απφ ην Βιεγθηηθφ Ξπλέδξην ηεο 2εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο) 

θαη Εαζίνπ (εληάρζεθαλ σο έξγν γέθπξα ζην Μ.Ώ.Ώ. 2007-2013 νη ππνιεηπφκελεο 

επηιέμηκεο εξγαζίεο),  

 Λινθιήξσζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ Απηηθήο πεδηάδαο πνηακνχ Ιέζηνπ (εληάρζεθε 

ζην Μ.Ώ.Ώ. 2007-2013, έρεη δεκνπξαηεζεί θαη επίθεηηαη ε ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο),  

 Ώλαθαηαζθεπή (ππνγείσζε) αξδεπηηθήο δηψξπγαο εληφο νηθηζκνχ Ρξπζνχπνιεο 

(ππφ εθηέιεζε), 

 Θεηαθνξά αξδεπηηθνχ χδαηνο απφ ην πνηακφ Ιέζην ζηελ πεδηάδα Κάλζεο (ππφ 

εθδίθαζε πξνζθπγή θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ). 

- Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο  

 Ζαηαζθεπή λένπ Ινζνθνκείνπ Ζνκνηελήο (ππφ «σξίκαλζε» γηα έληαμε ζην 

ΒΞΜΏ),  

 Βθαξκνγή Μεξηθεξεηαθνχ Ξρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ (ζε εμέιημε). 

- Αμηνπνίεζε θπζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ  

 Ώμηνπνίεζε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Ρξπζνχπνιεο (εληάρζεθε ζην ΜΒΜ ΏΘ-Θ, έρεη 

δεκνπξαηεζεί). 
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- ινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ρσξηθά ζχλνξα ηεο Ξ.Α.Κ.Θ. 

 Μξφγξακκα ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο Λξνζεηξάο Ννδφπεο (ζε εμέιημε ε 

ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ απφ ην ΜΒΜ ΏΘ-Θ),  

 Μξφγξακκα Αηαηήξεζεο θαη ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο ηεο Μαξάθηηαο Γψλεο ηεο ΜΏΘ-

Θ (ζε εμέιημε ε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ απφ ην ΜΒΜ ΏΘ-Θ), 

 Βπηρεηξεζηαθφ Ξρέδην δξάζεο γηα ηελ έληαμε ησλ ΝΛΘΏ θαη πιεζπζκψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο ηεο Μεξηθέξεηαο ΏΘ-Θ(ζε 

εμέιημε ε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ απφ ην ΜΒΜ ΏΘ-Θ). 

- πνδνκέο ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 Αεκηνπξγία Οερλνινγηθνχ Μάξθνπ (ππφ «σξίκαλζε» γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν). 

 

Δ. Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΑΛΡΝ 

Ξπλερίζακε θαη θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ζεηείαο καο λα πνιηηεπφκαζηε θαη λα 

αζρνινχκαζηε κε θάζε ηη πνπ αθνξά ζηελ θνηλσλία ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο 

Θαθεδνλίαο - Θξάθεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ εκπίπηεη ή φρη ζηηο αξκνδηφηεηεο καο. Θέζα 

απφ ηηο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Αηνίθεζεο (Μεξηθεξεηάξρεο/Ώληηπεξηθεξεηάξρεο) αιιά 

θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ Ξπκβνπιίνπ: 

 ΐξεζήθακε ζρεδφλ παληνχ, φηαλ θαη φπνπ έπξεπε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπκε 

βήκα-βήκα ην φξακα καο γηα ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ, 

o ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Βπξσπαίν Βπίηξνπν Μεξηθεξεηαθήο Μνιηηηθήο θ. 

Johannes Hahn γηα λα παξνπζηάζνπκε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

Μεξηθέξεηαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ σο Ώξρή ζέηνπκε γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

o ζηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ησλ Βπξσπατθψλ Μεξηθεξεηψλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηνπο λένπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο, ζηα 

δίθηπα κεηαθνξψλ, δηαζχλδεζεο ηεο Μεξηθέξεηαο καο κε ηελ ππφινηπε 

Βπξψπε, 

o ζηηο δηαθξαηηθέο θαη θπξίσο δηαζπλνξηαθέο επαθέο γηα λα ζπλδηακνξθψζνπκε 

κε ηνπο γείηνλεο καο θνηλέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 
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αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, 

o ζηα Ζεληξηθά Ππνπξγεία φπνπ κε ζπλέπεηα δηεθδηθήζακε θαη πεηχρακε ηελ 

πξνψζεζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ καο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Οελ έληαμε έξγσλ ζην Μ.Ώ.Ώ. «Ώιέμαλδξνο Θπαιηαηδήο» 

(παξάιιεια έξγα αλαδαζκψλ, αξδεπηηθά δίθηπα), ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

έληαμεο έξγσλ πεξηβάιινληνο ζην Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα Μεξηβάιινληνο 

θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο (Β.Μ.ΜΒΝ.Ώ.Ώ.) θαη νδηθψλ ππνδνκψλ ζην 

Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα «ΐειηίσζε Μξνζπειαζηκφηεηαο» ζπλνιηθνχ χςνπο 

209 εθ. €, ηελ έληαμε έξγσλ ζην Βπηρεηξεζηαθφ Μξφγξακκα 

«Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα» (καξίλα ζηα Ηηκελάξηα - 

αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ πεγψλ Ζεθαιαξίνπ), 

o ζηηο επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο φπσο ε ΒΓΙΏΟΕΏ ΛΑΛΞ Ώ.Β. θαη ε 

ΒΝΓΛΞΒ Ώ.Β. γηα λα νινθιεξψζνπκε ζεκαληηθέο κειέηεο αλαπηπμηαθψλ 

ππνδνκψλ (θάζεηνη άμνλεο Ζαβάιαο - Αξάκαο θαη Κάλζεο – Βιιελν-

βνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ, ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο Ηηκέλσλ Ζαβάιαο θαη 

Ώιεμαλδξνχπνιεο) αιιά θαη γηα λα νινθιεξσζεί απξφζθνπα ε θαηαζθεπή 

ησλ θάζεησλ αμφλσλ Ζνκνηελήο – Ιπκθαίαο θαη Ώξδάληνπ-αζάδσλ, 

o ζηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλεξγαζίεο κε ηελ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, γηα λα 

επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ, αδεηνδνηήζεσλ θιπ, έξγσλ πνπ 

πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην ΒΞΜΏ, 

o ζηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Αεκάξρνπο, φπνπ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία 

ζπλαπνθαζίδνπκε ην θνηλφ αλαπηπμηαθφ καο κέιινλ. 

 ΐξηζθφκαζηαλ θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ην “πδξνθέθαιν” θξάηνο ησλ Ώζελψλ, 

ηηο ζθφπηκεο ή κε νιηγσξίεο ηνπ, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

θαη ηελ ελ γέλεη αλεπάξθεηα ηνπ. Ξην πεξηβάιινλ απηφ έπξεπε λα κνρζήζνπκε γηα 

λα επηιπζνχλ δεηήκαηα φπσο ε απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ παξέβξησλ πεξηνρψλ, ε πξνψζεζε ηεο έγθξηζεο 

αδεηνδνηήζεσλ γηα ζεκαληηθά έξγα ππνδνκψλ πγείαο (Ινζνθνκεία – Ζέληξα 

Πγείαο) γηα ηε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί ρξήκαηα κέζα απφ ην 

ΒΞΜΏ, ε εμεχξεζε ιχζεο γηα ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ ζην 

Ζνπθφβνπλν, ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα ηελ απξφζθνπηε, ζπλερή θαη αζθαιή 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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 To ζέκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ γηα 

αθφκε κηα ρξνληά ήηαλ ζην επίθεληξν ησλ δεηεκάησλ πνπ καο απαζρφιεζαλ. Δ 

Ζπβεξλεηηθή Ώπφθαζε γηα θιείζηκν ησλ Ώζηπλνκηθψλ Ξρνιψλ Ζνκνηελήο θαη 

Κάλζεο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε Ζέληξα Φχιαμεο Μαξάλνκσλ Θεηαλαζηψλ, καο 

βξήθε ζζελαξά αληίζεηνπο. Δγεζήθακε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

γηα αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ζπλερίδνπκε λα δηεθδηθνχκε ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ησλ Ξρνιψλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεπφκελσλ δπλακηθνηήησλ 

ηνπο. Γηα αθφκε κηα θνξά δεηήζακε ηελ εθαξκνγή εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

εκπεδψλνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή ελψ ηαπηφρξνλα ηνλίζακε πσο 

είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πεξί ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θπξίσο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Ξπκπνξεπηήθακε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη αληηηαρζήθακε ζε θάζε πξνζπάζεηα 

απνδπλάκσζεο ηεο Μεξηθέξεηαο θαη άθξηηεο ζπξξίθλσζεο θαη θαηάξγεζεο 

λεπξαιγηθψλ Ππεξεζηψλ. Αηαηξαλψζακε ηελ άπνςε καο φηη ε νπνηαδήπνηε 

αλαδηάξζξσζε ησλ Ππεξεζηψλ (ΕΖΏ, ΑΛΠ,Οεισλεία, Μπξνζβεζηηθή, ΛΏΒΑ, 

Βηξελνδηθεία θιπ) δελ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε βάζε ην ινγηζηηθφ ή ζηελά 

δεκνζηνλνκηθφ θξηηήξην αιιά ζπλεθηηκψληαο ηζνδχλακα ηελ αλάγθε γηα 

απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο Μεξηθεξεηαθήο ελδνρψξαο. 

 Αηαηππψζακε ηελ αληίζεζε καο, κεηά απφ ζπδήηεζε ζην Μεξηθεξεηαθφ Ξπκβνχιην, 

ζηελ ςήθηζε ηνπ Θαθξνπξφζεζκνπ Μιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο Ξηξαηεγηθήο 2013-

2016. Ώπνηειεί πεπνίζεζε καο φηη ε ζεζκνζέηεζε πεξαηηέξσ κέηξσλ ζπξξίθλσζεο 

ησλ εηζνδεκάησλ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο χθεζεο, ηεο αλεξγίαο 

θαη ηεο θησρνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αλεμέιεγθησλ 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. Βθθξάζακε ηελ αληίζεζε καο επίζεο ζε πνιιέο 

απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δεκνζηννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο φπσο 

ε ηδησηηθνπνίεζε-πψιεζε ηεο Ώγξνηηθήο Οξάπεδαο αιιά θαη ε θεκνινγνχκελε 

πξφζεζε ηδησηηθνπνίεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Μεξηθέξεηαο. 

 Ππεξεηήζακε κε ζπλέπεηα ηελ βαζηθή καο αξρή γηα άζθεζε πνιηηηθψλ ζπκβαηψλ 

κε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ξην πιαίζην απηφ 

o πξνρσξήζακε αθφκα έλα βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ 

Ξρεδηαζκνχ Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ,  
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o πξνσζήζακε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ζηελ Μεξηθέξεηα κε 

άκεζν αληίθηππν πέξαλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο θαη ηελ ηφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

o ζπκκεηείρακε ελεξγά (παξαθνινπζήζακε θαη παξεκβήθακε) ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ ζπλέξγηα κε ηηο αζθνχκελεο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο ζην 

ζέκα απηφ,  

o παξαθνινπζνχκε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Μεξηθεξεηαθνχ 

Μιαηζίνπ Ρσξνηαμηθνχ Ξρεδηαζκνχ ηεο ΜΏΘ-Θ θαη παξεκβαίλνπκε, αζθψληαο 

ηνλ ζεζκηθφ καο ξφιν κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Μεξηθέξεηαο. Ξηφρνο είλαη ε πξφηαζε ηεο 

ΜΏΘ-Θ λα πξνθχςεη κέζα απφ κηα ζπλαληίιεςε φισλ ησλ θνξέσλ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ επηβάιιεη ην φξακα καο γηα ηελ πεξηνρή,  

o αληηηαζζφκαζηε ζζελαξά, κε δηάξθεηα θαη νκνζπκία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ρξπζνξπρείσλ ζηελ πεξηνρή. Λ αγψλαο καο ζπλερίζζεθε θαη 

θαηά ην 2012 ππνζηεξίδνληαο φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

αιιά ζπκκεηέρνληαο θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΖΏΞ φπνπ εθζέζακε ηα 

επηρεηξήκαηα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληίδξαζε καο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή επέλδπζεο, ελψ θαη ην Μ.Ξ., θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηε 

γλσκνδφηεζε επί ηεο Θειέηεο Μεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ 

“Θεηαιιεπηηθέο Βγθαηαζηάζεηο ζην Μέξακα Ι. Έβξνπ”, ηεο εηαηξείαο 

“ΡΝΠΞΣΝΠΡΒΊΏ ΘΝΏΖΔΞ Ώ.Β.”, δηαηχπσζε ηελ αξλεηηθή ηνπ γλψκε γηα απηή 

θαη γηα αθφκε κία θνξά ηελ αληίζεζε ηνπ πξνο ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

είδνπο επελδχζεσλ. 

 Ξηεξίμακε ζζελαξά θάζε πξνζπάζεηα πνπ απέβιεπε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ΜΏΘ-Θ θαη ζα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

αλαπηπμηαθήο αλάηαμεο ζηελ πεξηνρή.  

Ξηελ θαηεχζπλζε απηή πξνσζήζακε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βπηκειεηεξηαθφ θφζκν, 

ην λέν Μξφγξακκα Βλίζρπζεο ΘΘΒ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΜΒΜ ηεο 

Μεξηθέξεηαο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ λέν αλαπηπμηαθφ λφκν. 

Μξνζπαζήζακε λα πξνσζήζνπκε ηελ αλάδεημε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

ζεκαληηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο Μεξηθέξεηαο φπσο είλαη ην 

Ρηνλνδξνκηθφ Ζέληξν Φαιαθξνχ θαη ηα Εακαηηθά Ηνπηξά ησλ Βιεπζεξψλ, γηα ηα 
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νπνία έρεη πξνρσξήζεη ε επηινγή ηδηψηε – επελδπηή κέζσ δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ. 

 Ξηαζήθακε δίπια ζηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηεθδίθεζε δίθαησλ 

αηηεκάησλ ηνπο. Ξηεξίμακε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΐηνκεραλίαο Ηηπαζκάησλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο γηα βηψζηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ 

ηερληθή εηαηξεία “ΕΛΙΕΛΞ” θαη ζηελ εηαηξεία “ΡΏΝΟΛΜΛΕΤΏ ΘΝΏΖΔΞ Ώ.Β.” - DIANA 

ζηε δηεθδίθεζε εθ κέξνπο ηνπο γηα ηε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζην πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα ηελ απνπιεξσκή 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο απφ ηηο ΘΖΛ πνπ ηνπο είραλ πξνζιάβεη, ηνπο πξψελ 

εξγαδνκέλνπο ζηα ιαηνκεία Ζνπθφβνπλνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Ον ίδην θάλακε θαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Θνλάδα 

Ώπνθαηάζηαζεο “ΏΓΕΛΞ ΓΒΣΝΓΕΛΞ” ζηελ Ζνκνηελή. 

Οέινο ζπκπαξαζηαζήθακε ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε ΕΑΏΡ ζε θνξείο ηνπ 

Αεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ Αεκνζίνπ ηνκέα θαη δηαδξακαηίζακε θαηαιπηηθφ ξφιν, 

παξεκβαίλνληαο ζηελ Μνιηηηθή Δγεζία, γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα 

δηαζθάιηδαλ ηελ ζπλέρεηα ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κεηά ην κέηξν ηεο 

δηαζεζηκφηεηάο ηνπο. 

 Μαξάιιεια αθνπγθξαζηήθακε ηα πξνβιήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ θαη 

δηαβνπιεπηήθακε εμαληιεηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ώπηά αθνξνχζαλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηβαηηθψλ Αεκφζηαο 

Ρξήζεο (Οαμί) γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θαη ηελ πξφζθιεζε γηα έθδνζε λέσλ 

αδεηψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ 

(αδεηνδνηήζεηο, παξαρσξήζεηο ζέζεσλ θιπ), ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (αδπλακία εμαζθάιηζεο εγγπεηηθψλ απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή εθηεινχκελσλ έξγσλ ιφγσ πεξηθνπήο ΜΑΒ, 

εμαζθάιηζε πηζηψζεσλ γηα πιεξσκή εθηεινχκελσλ έξγσλ απφ ην ΜΒΜ ΏΘ-Θ), ηελ 

αδπλακία ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ ιφγσ ηεο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο ζηα θαχζηκα (εμίζσζε θφξνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο - 

ζέξκαλζεο). Ώθνξνχζαλ φκσο θαη ην κείδνλ ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

παξαεκπνξίνπ γηα ην νπνίν είκαζηε ε πξψηε Μεξηθέξεηα πνπ ζπγθξφηεζε ηα 

ΖΒΗΏΠΒ θαη παξφια ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, έρνπκε ήδε κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα.  

 Ξπκπαξαζηαζήθακε ζηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, ησλ αγξνηψλ κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (θαπλνθαιιηεξγεηέο, παηαηνπαξαγσγνί, 
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βακβαθνθαιιηεξγεηέο θ.ι.π), ησλ θηελνηξφθσλ θαη ησλ ςαξάδσλ. Ξε ζέκαηα 

φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεσηξήζεσλ θαη 

ζπληήξεζεο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ (ΓΛΒΐ/ΟΛΒΐ), ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

γεσηξήζεσλ, ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA, ηεο 

έγθαηξεο θαηαγξαθήο δεκηψλ θαη θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ, ηεο παξάλνκεο 

αιηείαο θαζψο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπο, είκαζηε δίπια 

ηνπο, αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζή ηνπο. 

 Βληζρχζακε ηελ εμσζηξέθεηα ηεο Μεξηθέξεηαο ζπλδηνξγαλψλνληαο ή θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζε γεγνλφηα φπσο ην Βιιελν-Γεξκαληθφ Forum γηα ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη εθζέζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο αιιά θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ Βπηρεηξήζεσλ ηεο ΏΘ-Θ ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

ΠΡ. ΔΞΗΙΝΓΝΠ 

Λινθιεξψλνληαο ηνλ παξφληα απνινγηζκφ, επηζπκία καο είλαη λα επηζεκάλνπκε ηα 

αθφινπζα: 

 Ώθηεξψζακε ελέξγεηα, ζθέςεηο, ρξφλν θαη πινπνηήζακε δξάζεηο ζηε θαηεχζπλζε 

ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνχ.  

Δ αηξεηή Μεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα φζνπο ηελ ππεξεηνχκε 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο ηνπ ηφπνπ καο. Δ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε κέξα απνηειεί ηελ βαξχηεξε επζχλε απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο ηεο.  

Γηα εκάο, ε θξίζε είλαη επθαηξία γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ φξσλ κίαο λέαο ηζρπξήο 

Μεξηθέξεηαο πνπ ζα απνηειεί ην επίθεληξν κίαο λέαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Ον νπζηαζηηθφηεξν ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο καο δξάζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ώμηνπνηήζακε ζην έπαθξν ηα πξνζθεξφκελα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: ΒΞΜΏ (ΜΒΜ 

θαη Ονκεαθά Βπηρεηξεζηαθά Μξνγξάκκαηα), Μξφγξακκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

«Ώιέμαλδξνο Θπαιηαηδήο», αιιά θαη ηνπο Ζεληξηθνχο Ώπηνηειείο Μφξνπο (Ζ.Ώ.Μ.) 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πάεη θακία επθαηξία ρακέλε. Ον ΒΞΜΏ γηα ηελ Μεξηθέξεηα ΏΘ-Θ 

είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο. Θέζα απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαηαθέξακε λα 

πεηχρνπκε εμαηξεηηθνχο ζηφρνπο πνπ κλεκνλεχνληαη πιένλ παλειιελίσο θαη καο 

θαηαηάζζνπλ κεηαμχ ησλ πξψησλ. Ζαη ε επηβξάβεπζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κε 

209 πξφζζεηα εθαηνκκχξηα € ζπληζηά φρη κφλν επηηπρία, αιιά πξσηίζησο επζχλε. 
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Λ ζεζκφο απέδεημε φηη κπνξεί λα δηθαησζεί κφλνλ εθφζνλ ε Ζεληξηθή Αηνίθεζε, ίζσο 

θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο θξίζεο, πεηζηεί πσο ε νπζηαζηηθή απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

θαη θπξίσο πφξσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθή 

δεκνζηννηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάηαμε ηε ρψξα αθνχ, θαηά ηελ άπνςή καο, 

θακία πνιηηηθή δελ κπνξεί επί ηεο νπζίαο λα δηθαησζεί αλ δελ έρεη ζην επίθεληξφ ηεο 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζαη ε αηξεηή 

απηνδηνίθεζε είλαη ε πιένλ θηιηθή εμνπζία πξνο ηνλ πνιίηε. 

 Βπηβεβαηψζακε κε θάζε ηξφπν ηελ άπνςή καο φηη θακία απφθαζε δελ κπνξεί πιένλ 

λα εθαξκνζηεί αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ηελ ζπλαίλεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

φρη ζηελ βάζε ελφο ζηείξνπ ηνπηθηζκνχ, αιιά ηεο ζκίιεπζεο κίαο λέαο ηαπηφηεηαο 

φπνπ ε θάζε πεξηνρή ζα ζπλεηζθέξεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα ζηελ ζπιινγηθή 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. Δ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα είλαη λα 

εθπιεξψζνπκε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηεο Μεξηθέξεηάο καο αλαδεηθλχνληαο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε πεξηνρήο θαη αμηνπνηψληαο ην ελδνγελέο δπλακηθφ 

ηεο. 

 Αεκηνπξγήζακε έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, ρσξίο θνκκαηηθέο ή άιιεο παξσπίδεο, πξναζπίδνληαο ηελ απηνδηνηθεηηθή 

καο ηαπηφηεηα. Ώπηή ε ζπλεξγαζία έρεη θέξεη ήδε απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηελ 

δηεθδίθεζε ηεο επίιπζεο ζπιινγηθψλ αηηεκάησλ αιιά θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο καο ζηξαηεγηθήο. Έρνπκε απνδείμεη ζηελ πξάμε ηελ απφιπηε πίζηε 

καο ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, πηζηεχνληαο αθξάδαληα ζηνλ θαηαιπηηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. 

Γηα καο ν δηάινγνο θαη ε επηδίσμε ηεο ζπλαίλεζεο είλαη επηηαθηηθφ πνιηηηθφ ζηνηρείν 

θαη γηα κέλα πξνζσπηθά, ζηάζε δσήο. 

 Ώηζηνδνμνχκε, έρνληαο σο βαζηθφ εξγαιείν ηελ ζθπξειάηεζε κίαο ηζρπξήο θαη 

εληαίαο πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο, γηα ηελ νπνία δνπιεχνπκε κε εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, πσο ην κέιινλ ηεο ρψξαο ζηελ λέα νηθνλνκία 

θαη ζηε λέα γεσγξαθία πεξλά κέζα απφ ζχγρξνλεο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο πνπ 

κπνξνχλ λα ην νξίζνπλ θαη θπξίσο λα ην πξαγκαηψζνπλ. 

Μηζηεχνπκε πσο, παξφιν ην δχζθνιν έξγν πνπ αλαιάβακε λα πινπνηήζνπκε ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, έρνπκε θάλεη έλα πξψην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ καο ζηφρνπ, 

κε ζεβαζκφ ζηνλ πνιίηε, κε δηαθάλεηα ζηηο ελέξγεηέο καο, κε ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε 

απέλαληη ζε φινπο. 
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Ε. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

I. ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ΞΑΚΘ 

1. ΏΜΛΗΛΓΕΞΘΛΞ Γ.Α. ΏΙΏΜΟΠΚΕΏΖΛΠ ΜΝΛΓΝΏΘΘΏΟΕΞΘΛΠ, 

ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΛΞ & ΠΜΛΑΛΘΣΙ 
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