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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ      Κομοτηνή,10/01/2014 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    Αρ.Πρωτ.: ΟΙΚ 
 
 

 ΠΡΟΣ: 
Ταχ.Διεύθυνση: Φιλίππου 82     ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Ταχ. Κώδικας: 69100-Κομοτηνή                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Πληροφορίες: Δημήτριος Μανανάς     Γ.Κακουλίδου 1 
Τηλέφωνο: 2531354210    69100, Κομοτηνή 
Fax: 2531354231 
E-mail:mananas@pamth.gov.gr 
 
Θέμα: Έκθεση Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης για το έτος 2013 
 
Στα πλαίσια του απολογισμού δράσεων της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης, παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας της, για το έτος 2013 
για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 185 
του Ν. 3852/2010. 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
 
1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει στην αρμοδιότητά της δύο Επιτελικές 
Διευθύνσεις Περιφερειακής εμβέλειας και πέντε Διευθύνσεις Ανάπτυξης μια σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα. 
Οι Επιτελικές Διευθύνσεις με έδρα την έδρα της Περιφέρειας είναι: 
 
Α. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με δύο τμήματα. 
Β. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού με 
πέντε τμήματα. 
Κάθε Διεύθυνση Ανάπτυξης καθεμιάς από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες έχει την 
παρακάτω συγκρότηση: 
 
α/α Τμήμα 

1. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
2. Επαγγέλματος 
3. Εμπορίου & Τουρισμού 
4. Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης 
5. Γραμματειακής Υποστήριξης  

 
Ανθρώπινο δυναμικό (στις 31/12/2013): Σε όλες τις Διευθύνσεις αρμοδιότητας της 
Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης το προσωπικό, με τις αποχωρήσεις, τοποθετήσεις , 
κ.λ.π., μειώθηκε μόνο κατά δύο άτομα ,  είναι ανισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και αριθμεί συνολικά 94 άτομα πλην των αποσπασμένων 
και των ευρισκομένων σε μακροχρόνια  άδεια. 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
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Χώροι Γραφείων – Υποδομές – Εξοπλισμός: 
Μετά τη μετεγκατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ροδόπης  σε νέους χώρους γραφείων (ανακαινισμένο κτίριο της 
παλιάς ΥΕΒ στην οδό Φιλίππου), σύμφωνα με γενικότερο σχετικό προγραμματισμό 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. η κτιριακή υποδομή όλων των Υπηρεσιών της Γ.Δ. 
Ανάπτυξης κρίνεται ικανοποιητική. Το επίπεδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι 
καλό αλλά  λογισμικό και εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένα και σε αρκετές 
περιπτώσεις δημιουργούν  προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης. 
 
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 
2.1 Ο αριθμός των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης οι οποίες 
κατανέμονται μεταξύ των πέντε (5) Τμημάτων των, σύμφωνα με αναλυτική 
καταγραφή, με βάση το Ν. 3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και γενικότερα την 
ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται σε εκατόν πενήντα επτά (157). 
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους (Λαϊκές Αγορές, στεγνοκαθαριστήρια 
κ.λ.π.) που επρόκειτο να γίνει από 1-1-2013 αναβλήθηκε με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου μέχρι την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ 256 Α΄ 31-12-
2012). Νέες αρμοδιότητες ελέγχου της αγοράς προκύπτουν με νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις αλλά και διαφοροποιήσεις καταναλωτικών αναγκών και 
συμπεριφορών (αγορά καυσοξύλων, συστήματα εισροών-εκροών κ.λ.π.)  κατά 
συνέπεια οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών ουσιαστικά αυξάνονται ενώ υπάρχει 
διαφαινόμενη  τάση μείωσης του προσωπικού. 
2.2. Εντός του 2013 είχαμε την  αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης, των 
προϊσταμένων  και των δύο Περιφερειακών Διευθύνσεων με αποτέλεσμα στη μία 
εξ αυτών να υπηρετούν μόνο δύο προϊστάμενοι τμημάτων και στη δεύτερη μόνο 
προϊστάμενος Διεύθυνσης και Προϊστάμενος ενός Τμήματος που ασκεί 
παράλληλα καθήκοντα και σε άλλη Υπηρεσία, χωρίς ούτε ένα υπάλληλο.  Επίσης 
ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης εξακολουθεί να υπάρχει  στη  
Διεύθυνση Ανάπτυξης Ροδόπης (συνολικά 9 υπάλληλοι σε Υπηρεσία πέντε 
Τμημάτων). Το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού θα ενταθεί με τη διαφαινόμενη  
αποχώρηση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης και αν δε βρεθεί λύση, με την 
υφιστάμενη κατάσταση θα είναι αδύνατο να εξυπηρετούνται εύρυθμα πολίτες και 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
2.3 Τα Τμήματα  Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων, λόγω των ελάχιστων αλλαγών στη νομοθεσία  και της ικανοποιητικής 
σχετικά στελέχωσης, παρουσίασαν ελάχιστα  προβλήματα στον τομέα των 
αδειοδοτήσεων. Αντίθετα στο χειρισμό των υποθέσεων μεταλλευτικών ερευνών,  
λόγω του ιδιαίτερα αναχρονιστικού Μεταλλευτικού Κώδικα αλλά και των παλαιών 
εκκρεμών αιτήσεων για άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών, αντιμετωπίζονται κυρίως 
προβλήματα νομικής φύσης. Σε συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας σε Περιφερειακό επίπεδο, γίνεται προσπάθεια   αντιμετώπισης  όμοιων 
προβλημάτων  με ενιαίο τρόπο από όλες τις Περιφ. Ενότητες  
2.4. Τα Τμήματα Επαγγέλματος, πέραν της έλλειψης προσωπικού, είχαν να 
αντιμετωπίσουν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί αδειοδότησης – 
εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων, με την αναμονή έκδοσης των σχετικών 
προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η έκδοση των Π.Δ.  αρκετά όμως σημεία της ισχύουσας νομοθεσίας με 
τις διαρκείς τροποποιήσεις, χρήζουν αποσαφηνίσεων ως προς τις αρμοδιότητες και 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής (ανελκυστήρες και συνεργεία συντήρησης αυτών, 
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Ευρωπαϊκά μητρώα επαγγελματιών, συγκρότηση-πιστοποίηση εξεταστικών 
επιτροπών, εργαστήρια πρακτικών εξετάσεων κ.λ.π.). 
Τίθενται συνεχώς ερωτήματα στα αρμόδια υπουργεία από τις Γ.Δ. Ανάπτυξης 
όλων των Περιφερειών της χώρας αλλά  στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν 
δίδονται απαντήσεις και υπάρχει αδυναμία πραγματοποίησης εξετάσεων. Μέχρι 
το τέλος του 2013 σε καμία Περιφέρεια δεν έγιναν εξετάσεις βάσει του νέου 
θεσμικού πλαισίου για αδειοδότηση επαγγελμάτων. 
Παρά τα ανωτέρω σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες  η εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερομένων (ενημέρωση πάνω στο νέο θεσμικό πλαίσιο, αντικαταστάσεις, 
αναγγελίες κ.λ.π.) υπήρξε ιδιαιτέρως ικανοποιητική. 
2.5. Στα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού, υπήρχε μια ομαλή μετάβαση στην 
Καλλικρατική δομή, παρά το γεγονός ότι μετά το νόμο 3852/2010 παρατηρήθηκε 
σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αιρετής Περιφέρειας 
και Δήμων σε σχέση με τις Λαϊκές Αγορές και την πάταξη του παρεμπορίου. 
Σημαντική παρέμβαση της Γεν. Διεύθυνσης στον τομέα αυτό ήταν η 
θεσμοθέτηση ενιαίας μοριοδότησης των κριτηρίων τοποθέτησης στις Λαϊκές 
Αγορές, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αποτέλεσμα την 
ομαλοποίηση των διαδικασιών τοποθέτησης στις Λαϊκές Αγορές της ΠΑΜ-Θ. 
Συγκροτήθηκαν τα ΚΕΛΑΥΕ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και παρά το γεγονός 
ότι δεν έχουν ταχτοποιηθεί πολλά προβλήματα λειτουργίας των, η δράση τους έγινε 
αισθητή και υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα στον τομέα πάταξης του παρεμπορίου. 
Λόγω ανεπάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής για εξειδικευμένους ελέγχους, , μείωσης  
του ανθρώπινου δυναμικού (περιορισμός ως μηδενισμός του αριθμού μετακινήσεων  
εκτός  υπηρεσίας ) και περιορισμού τεχνικών μέσων,  δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλα τα 
επίπεδα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ( έλεγχος 
γεφυροπλαστιγκών, έλεγχος μετρητών υγραερίων κ.λ.π.). 
2.6. Στα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης παρατηρήθηκε 
από την αρχή μια αδυναμία  σαφούς προσδιορισμού αρμοδιοτήτων αφού αρκετές 
μεταφέρθηκαν από την Κεντρική Διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο ήταν και 
εξακολουθεί να παραμένει σε αρκετά σημεία ασαφές. Ερωτήματα που έχουν τεθεί 
στην Κεντρική Διοίκηση δεν έχουν απαντηθεί και συνήθως δίνονται λύσεις μέσα από 
την συνεργασία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας μας αλλά και τη συνεργασία με Γ. Δ 
Αν/ξης άλλων Περιφερειών της Χώρας . Συγκροτήθηκαν οι προβλεπόμενες επιτροπές 
και εκδίδονται  άδειες εργασίας σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς όταν συντρέχουν οι 
από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 
 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες δημοπράτησης της μεταφοράς μαθητών, 
που ως αρμοδιότητα επέστρεψε από τους Δήμους στις Περιφέρειες 
Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της  η Περιφερειακή Επιτροπή 
Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 άρθρο 7 παρ. 3 α (νόμος 
Δια Βίου Μάθησης)  με αρμοδιότητες στη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά 
εργασίας, τη διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της 
αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και την ιεράρχηση των επαγγελματικών 
ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ, στα ΚΕΚ και γενικότερα στις 
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή θεμάτων ΙΕΚ όλης της ΑΜΘ, επίσκεψη σε όλα τα 
ΙΕΚ της ΑΜΘ και συνεργασία κατά τόπους με Διευθυντές και προσωπικό για θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής, διοικητικά και εκπαιδευτικά. 
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Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη το Σύμφωνο Συνεργασίας που 
προβλέπει την αποκέντρωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης της λειτουργίας και 
διαχείρισης των Δημόσιων ΙΕΚ στην Περιφέρεια, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010. 
Συστήθηκε η Πενταμελής Ομάδα Εργασίας μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας για 
την προετοιμασία της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί η μεταφορά των ΙΕΚ στην Περιφέρεια. 
Στα πλαίσια μεταφοράς της αρμοδιότητας λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στις 
αιρετές Περιφέρειες έγιναν συνεδριάσεις της Π.Ε.Ε.Κ.Α. και καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 
Παρά τα ανωτέρω, τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ακυρώθηκε η 
μεταφορά της αρμοδιότητας από το υπουργείο στις Περιφέρειες και πρέπει να 
επαναπροσδιορισθεί η λειτουργία της επιτροπής ΠΕΕΚΑ. 
 
3.ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 Συνέχιση του προγράμματος ενημερωτικών ημερίδων νέων μηχανικών σε 

συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. θράκης. 
 Συμμετοχή στελεχών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης σε συσκέψεις για την 

όδευση του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου. 
 Συναντήσεις ενημέρωσης-κατάρτισης, υπαλλήλων που συμπεριλήφθηκαν στα 

μητρώα ΚΕΛΑΥΕ (μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα). 
 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των στελεχών (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

και όλων των τμημάτων πλην Τμημάτων Γραμματείας) στην Ξάνθη και την 
Κομοτηνή για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση προβλημάτων 
ώστε να υπάρχει συνεργασία και κοινή αντιμετώπιση αρμοδιοτήτων των 
Διευθύνσεων Ανάπτυξης μέσα από μία κοινή Περιφερειακή αντίληψη της 
Διοίκησης. 

 Δράσεις ενημέρωσης καταναλωτών με έκδοση δελτίων τύπου (ιδιαίτερα κατά 
τις περιόδους εορτών και εκπτώσεων) επισκέψεις σε Σχολεία κ.λ.π. 

 Επικαιροποιείται διαρκώς και αναδιανέμεται ηλεκτρονικά, πλήρης κατάλογος 
τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των υπαλλήλων και των 
διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, για την 
απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ όλων των υπαλλήλων με στόχο την ενιαία 
αντιμετώπιση των πολιτών σε επίπεδο ΠΑΜ-Θ και τη δημιουργία 
Περιφερειακής Αντίληψης. 

 Εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια από την ανεύρεση του αγάλματος της Νίκης 
της Σαμοθράκης:  Αρχαιολογική  ημερίδα, πολιτιστική ημερίδα, προβολή 
κινηματογραφικής ταινίας, μουσική εκδήλωση, έκθεση ζωγραφικής της κ. 
Μάρθας Τζοβαρίδου με θέμα τη Νίκη, κ.λ.π.) 

 Δημιουργία Μουσιοσκευής της Νίκης, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών 
από την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την πρώτη τάξη του Λυκείου:  
Φάκελος  με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις για την παιδαγωγική 
μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας μέσα στην τάξη ή στην ομάδα. 

 Επίδειξη ρίψης αλεξιπτωτιστών με συμμετοχή 1100 μαθητών  Α/θμιας, 
Β/θμιας εκπαίδευσης και κοινού. 

 Υποστήριξη δράσεων Ελληνικού παιδικού μουσείου (Εφαρμογή δύο 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων, εκπαιδευτικούς και γονείς σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο. 

 Γιορτή της Παιδείας : Εκδηλώσεις βράβευσης περισσοτέρων από 300 
μαθητών οι οποίοι συμμετείχαν σε ημερίδες, συνέδρια και προγράμματα για 
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το περιβάλλον, τις επιστήμες και διακρίθηκαν στην ποίηση, το διήγημα, την 
καλλιτεχνική δημιουργία και τον αθλητισμό. 

 Μάρτης Ισότητας : Δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς για την 
ενίσχυση της γυναικείας Επιχειρηματικότητας, εκδηλώσεις με θέμα «Η 
γυναίκα στην Τέχνη»: 

 Η γυναίκα στο ελληνικό τραγούδι: 30 τραγούδια για τη γυναίκα 
 Γυναίκα & Φωτογραφία: Έκθεση φωτογραφίας για την γυναίκα 

στο χώρο και στο χρόνο. 
 Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Η γυναίκα μέσα από την ελληνική 

ποίηση 
 Λογοτεχνία & Ποίηση: Παρουσίαση βιβλίων 
 Ζωγραφική: τέχνης γένους θηλυκού, Έκθεση έργων γυναικών 

ζωγράφων 
 Γυναίκα & Κινηματογράφος: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας 
 Γυναίκα & Τέχνη: δύο εκδηλώσεις με θεατρικούς μονολόγους, 

εκθέσεις ζωγραφικής κεραμικής 
 Δράσεις Υγείας γυναικών : Εξετάσεις για ασφαλισμένες με το βιβλιάριο τους 

και ανασφάλιστες χωρίς οικονομικό κόστος στις δομές υγείας από Κομοτηνή 
έως Δίκαια. 

 Τηλεοπτικό σποτ : Συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας και τη δημοτική 
τηλεόραση για δημιουργία – προβολή τηλεοπτικού σποτ με θέμα την πρόληψη 
και την υγεία των γυναικών. 

 Ψυχική υγεία γυναικών και Οικονομική Κρίση: Δύο εκδηλώσεις με ανάλογη 
θεματική. 

 Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών : Συνδιοργάνωση με άλλους 
κοινωνικούς φορείς ημερίδας με θέμα την καταπολέμηση της βίας, μουσική 
εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας για μια ζωή χωρίς βία», θεατρική 
παράσταση «Οι άγγελοι των λυγμών» 

 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 Υποστήριξη διοργάνωσης 12ου Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας : Τριήμερο 

Φεστιβάλ σε Σαμοθράκη και Ίμβρο με θέμα «Καθαρές θάλασσες» και 
συμμετοχή ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, τοπικών αρχών και 
κοινού από τις δύο χώρες. 

 Τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Θράκης Γεύσεις» : Έκθεση τοπικών 
προϊόντων και επιχειρήσεων, εκδηλώσεις Γευσιγνωσίας, συναντήσεις 
επιχειρηματιών του Βορείου Έβρου με διανομείς από Ελλάδα – Τουρκία – 
Βουλγαρία, θεατρικά δρώμενα, μουσική και χορός με συγκροτήματα από τις 
τρεις χώρες κ.λ.π. 

 Διημερίδα με θέμα «Fashion Design και μετάξι»: Πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το σύλλογο φίλων μετάξης «Χρυσαλίδα», το Δήμο Σουφλίου, 
ΤΕΙ και σχολές μόδας, με στόχο τη σύνδεση της σύγχρονης παραγωγής 
μεταξιού, το σχεδιασμό ρούχων και τη μελέτη της παράδοσης και του 
πολιτισμού περιοχών της χώρας που είχαν ή έχουν σχέση με το μετάξι. 

 Συνδιοργάνωση Επιστημονικής Διημερίδας : Το θέμα της διημερίδας ήταν «Η 
κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας» και 
συνδιοργανώθηκε με τη Σχολή επιστημών αγωγής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης. 
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 Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Το θέμα του 
συνεδρίου ήταν «Η συμβολή του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην 
οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος» και 
συνδιοργανώθηκε με την Ένωση ¨Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορία Ελλάδας. 

 Αειφόρο σχολείο. Η Π.Ε. Έβρου είναι η πρώτη Π.Ε. πανελλαδικά που 
προχώρησε σε υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που είναι υπεύθυνη σε εθνικό 
επίπεδο για το πρόγραμμα που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οκτώ σχολεία του νομού έλαβαν 
μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Το 
πρώτο Σχολικό Εργαστηριακό κέντρο (ΣΕΚ) Αλεξανδρούπολης απέσπασε το 
πρώτο βραβείο Πανελλαδικά ενώ το Γυμνάσιο Νέας Βύσσας διακρίθηκε με 
την όγδοη θέση. 

 Σχολικές εκδρομές 2013-2014. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις που 
απευθύνονταν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και στους Διευθυντές των σχολείων του Βορείου και Νοτίου 
Έβρου αντίστοιχα και συζητήθηκαν πέραν των διοικητικών θεμάτων 
ζητήματα όπως οι προορισμοί των σχολικών εκδρομών. 

 Συμμετοχή στελεχών της Γ. Δ/νσης Ανάπτυξης σε Εκθέσεις Τουριστικής 
Προβολής της ΠΑΜ-Θ (Φιλοξένεια, Έκθεση Μόσχας, Βελιγραδίου, Κύπρου 
κ.λ.π.) 

 
4.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣHΜΑΝΣΕΙΣ 
Αναλυτικοί πίνακες με τα προβλήματα τις δυνατότητες και την αναλυτική 
δραστηριότητα των επί μέρους Διευθύνσεων υπάρχουν στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερόμενου. 
Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του Οργανισμού της ΠΑΜ-Θ μετά την παρέλευση 
τριετίας από την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και την εμπειρία που αποκτήθηκε,  
σε συνδυασμό με τις ενδιάμεσες πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη 
Δημόσια Διοίκηση  (περιορισμός Δημόσιου τομέα, συνταξιοδοτικό – εφεδρεία, 
αδυναμία προσλήψεων, κ.λ.π.). 
 
Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
Ο αν. Γεν. Διευθυντής Ανάπτυξης 
 
 
Δημήτριος  Μανανάς 


