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1. Έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

Α. Διασυνοριακά (Ελλάδα-Βουλγαρία) 

1. Τίτλος: Επένδυση στην υγεία και την ευημερία των παιδιών στη 

διασυνοριακή περιοχή Βουλγαρίας-Ελλάδας (ακρωνύμιο: IHPCBGR). 

Π/Υ Έργου: 1.771.858,72 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 298.991,86 € - Διάρκεια: 3/2011-7/2013 - 

Ιστοσελίδα έργου:  www.stopfat.eu 

Γενική Περιγραφή:  
Το έργο στοχεύει σε δράσεις ενάντια στην παχυσαρκία και ειδικότερα σε δράσεις υπέρ 
της προώθησης ενός υγιούς τρόπου ζωής των παιδιών, μέσω του αθλητισμού και της 
σωστής διατροφής, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, εξετάζει το 
πρόβλημα της πρόσβασης των κατοίκων ορεινών περιοχών της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας σε αθλητικές δραστηριότητες και στην πληροφόρηση για τον αθλητισμό και 
τη δραστηριότητα. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Κατασκευή αθλητικού κέντρου στη Βουλγαρία (οικισμός Kraishte).• Επιστημονική 
έρευνα για τη διάσταση του φαινομένου στις 2 διασυνοριακές περιοχές.• Διοργάνωση 4 
διήμερων διασυνοριακών ενημερωτικών σεμιναρίων (2 σε κάθε χώρα), στην οποία 
συμμετείχαν 30 στελέχη από το χώρο της εκπαίδευσης και της αυτοδιοίκησης.• 
Διοργάνωση 2 τετραήμερων αθλητικών εκδηλώσεων στη Βουλγαρία με τη συμμετοχή 
συνολικά 100 νέων από κάθε χώρα.• Ενημερωτική εκστρατεία σε Ελλάδα και Βουλγαρία: 
‘Εκδοση συνολικά 11.000 τεμ. δίγλωσσων και τρίγλωσσων εντύπων για τις δύο χώρες 
(γενικά ενημερωτικά και σχέδιο δράσης 2.000 τεμ., εγχειρίδιο γονέων 4.000 τεμ., 
ενημερωτικό φυλλάδιο παιδιών 5.000 τεμ.). 
 

2. Τίτλος: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις συνοριακές περιοχές 

(ακρωνύμιο: CONNECTION) 

Π/Υ Έργου: 310.851,20 € -  Π/Υ Π-ΑΜΘ: 120.367,00 € - Διάρκεια: 4/2011-6/2013 - 

Ιστοσελίδα έργου:  www.project-connection.eu  

Γενική Περιγραφή:  
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου για βιώσιμα δίκτυα μεταφορών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Ειδικότεροι στόχοι του έργου 
είναι: α) να επιτευχθεί μία πρότυπη και αποδοτική οργάνωση για τη διαχείριση των 
δικτύων μεταφορών και β) να αναπτυχθεί ένα κοινό μοντέλο σχετικά με την αξιοποίηση 
διασυνοριακών διαδρομών το οποίο θα ταυτόχρονα θα διασφαλίζει την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
 



 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Μελέτη για τη δημιουργία αποδοτικότερων μεθόδων και προσεγγίσεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών, που συνδέει τους δήμους στην περιοχή Smolyan 
Βουλγαρίας με την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ.• Εγκατάσταση info-kiosks 
για παροχή πληροφοριών σχετικά με συγκοινωνιακές συνδέσεις, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
επισκέψιμα αξιοθέατα, κ.ά. • Χρήση τηλεμετρίας για τη μέτρηση της προσβασιμότητας 
της διασυνοριακής περιοχής. • Προμήθεια εξοπλισμού για τις αρμόδιες υπηρεσίες 
 
 
3.Τίτλος: Εθελοντική αιμοδοσία στη Ροδόπη (ακρωνύμιο: RHO-Donate) 

Π/Υ Έργου: 895.056,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 239.431,72 € - Διάρκεια: 2/2011-6/2013 - 

Ιστοσελίδα έργου: www.rhodonate.eu 

Γενική Περιγραφή:  
Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη διασυνοριακής δράσης με σκοπό την παρεμπόδιση 
της μετάδοσης των ασθενειών που προέρχονται από τη μετάγγιση αίματος. Βασικοί 
στόχοι του έργου είναι: α) να πραγματοποιηθούν εθελοντικές δωρεές αίματος και β) να 
ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα ζητήματα ασφάλειας, μέσω φυλλαδίων, 
οπτικοακουστικών υλικών, σεμιναρίων και δημόσιας εκστρατείας. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Διοργάνωση 10 δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης με 
την παρουσία κινητής μονάδας, γιατρών και εθελοντών-αιμοδοτών.• Διοργάνωση 2 
επιστημονικών συνεδρίων με θέμα «Επάρκεια, ποιότητα και ασφάλεια στη δωρεά και 
συλλογή αίματος» και 2 εκδηλώσεων εθελοντικής αιμοδοσίας (Πανεπιστήμιο 
Αλεξανδρούπολης και κεντρική πλατεία Κομοτηνής).• Προμήθεια 2.750 τριπλών ασκών 
αίματος CPD, (παραδόθηκαν στα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής)• 
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ και του 
Γραφείου Ενημέρωσης για την εθελοντική αιμοδοσία. 
 
 
4. Τίτλος: Παρεμβάσεις για την πρόληψη της φυματίωσης και της 

ηπατίτιδας Β (ακρωνύμιο: TIPTBHB) 

Π/Υ Έργου: 399.250,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 260.274,40 € - Διάρκεια: 2/2011-3/2013 - 

Ιστοσελίδα έργου: http://tiptbhb.smolyan.info 

Γενική Περιγραφή:  
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο τομέα της δημόσιας υγείας, με έμφαση στη 
φυματίωση και στην ηπατίτιδα Β. Ως επιλέξιμη ομάδα χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 500 
ατόμων. Επιμέρους αντικείμενα του έργου: α) αναζήτηση περιστατικών φυματίωσης β) 
επεξεργασία ερωτηματολογίων γ) θεραπεία δ) επιδημιολογικές εξετάσεις ε) στατιστική και 
αναλυτική καταγραφή υποθέσεων ζ) μετρήσεις αποτελεσματικότητας θεραπείας η) 
αξιολόγηση δεδομένων και θ) προτάσεις για μέτρα πρόληψης.  
 



 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Διενέργεια test-mantoux σε 600 άτομα για Φυματίωση (300 σε παιδιά ηλικίας <12 ετών 
και 300 σε ενήλικες) από την ομάδα δράσης. Στις περιπτώσεις θετικής φυματοαντίδρασης 
έγινε συλλογή σιέλου και εξέταση πυέλων για b.Koch. • Εξετάσεις αίματος 507 ατόμων 
για Ηπατίτιδα Β (HBsAg,AntiHBc, Anti HBs).• Παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο ή 
θεραπεία στο Νοσοκομείο Ξάνθης κάθε «θετικού» ατόμου κατά περίπτωση και ανάλογα 
με τα ευρήματα.• Προμήθεια ειδικού οχήματος 4χ4 για τη μεταφορά προσωπικού και 
δειγμάτων της Δ/νσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας (έχει παραχωρηθεί προς 
χρήση στην αρμόδια Δ/νση). 
 
 
5. Τίτλος: Κατασκευή άξονα στη διασυνοριακή περιοχή Zlatograd – Θέρμες 

– Ξάνθη (ακρωνύμιο: ZLATEX) 

Π/Υ Έργου: 1.887.403,91 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 91.763,20 € - Διάρκεια: 2/2011 – 3/2013 - 

Ιστοσελίδα έργου: www.zlatex.eu 

Γενική Περιγραφή: 
Κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου της διασυνοριακής 
περιοχής Zlatograd-Θέρμες με γενικότερη αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής πέριξ 
της κοίτης των ποταμών Malka & Golyama Reka. 
 
Κυριότερες Δράσεις:  
• Κατασκευή κόμβου και νέας γέφυρας από χάλυβα και σκυρόδεμα πάνω από τον ποταμό 
Golyama Reka με πεζοδρόμια εκατέρωθεν της γέφυρας στη πόλη Zlatograd. • Κάλυψη 
της κοίτης του ποταμού Malka Reka, δημιουργία χώρου στάθμευσης 72 θέσεων και 
μεταλλικής στάσης λεωφορείου. • Νέα γέφυρα πάνω από τον ποταμό Malka Reka.• Νέος 
ασφαλτόδρομος στον άξονα Ζλάτογκραντ - Θέρμες (3416 m2). • Αναβάθμιση περιοχής με 
χώρο πρασίνου 700 m2 και 3 νησίδες πρασίνου εντός της πόλης του Zlatograd με γενική 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης.• Ανάπτυξη 
κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την πρόληψη της παράνομης 
κυκλοφορίας αγαθών και ανθρώπων. • Δημόσια συζήτηση για την «Ανάπτυξη κοινής 
στρατηγικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την πρόληψη της παράνομης 
κυκλοφορίας αγαθών και ανθρώπων». 
 
6. Τίτλος: Διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών (ακρωνύμιο: REPORT) 
 
Π/Υ Έργου: 830.920,40 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 275.999,40 € - Διάρκεια: 3/2011-2/2013 - 
Ιστοσελίδα έργου:  www.project-report.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Στόχος του έργου είναι η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων της 
διασυνοριακής περιοχής Smolyan (BG) - Ξάνθης (GR), μέσω της πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών. Ειδικότερα, μέσα από το έργο αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα σύστημα 
αξιολόγησης κινδύνου και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών (Early Warning 



System) διασυνδεμένο με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το οποίο ενθαρρύνει την 
υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων, αποφάσεων και προτάσεων από τους αρμόδιους 
φορείς. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης 
προειδοποίησης. • Δημιουργία ενός κέντρου ελέγχου παρατήρησης της μετεωρολογικής 
κατάστασης. • Δημιουργία 5+5 μετεωρολογικών σταθμών παρατήρησης (πύργοι) με 
αισθητήρες. • Αγορά 6 οχημάτων 4Χ4 με δυνατότητα πυρόσβεσης και ειδικό εξοπλισμό. • 
Εξοπλισμός ΤΠ των σταθμών παρατήρησης και των κέντρων πληροφόρησης. • Άδειες για 
δορυφορικές εικόνες στα κέντρα πληροφόρησης. • Εξοπλισμός αποθηκών πυρόσβεσης 
(φτυάρια, αντλίες, GPS κλπ.). • Δημιουργία συστήματος επικοινωνιών για την έγκαιρη 
προειδοποίηση πυρκαγιάς. • Από κοινού κατάρτιση για 20+20 στελέχη από Ελλάδα και 
Βουλγαρία πάνω στην εφαρμογή του εγκαταστημένου συστήματος. 
 
 
7. Τίτλος: Επιδημιολογικός Χάρτης Περιοχής Δικτύου (ακρωνύμιο: ΕΜΝ) 
 
Π/Υ Έργου: 378.500,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 232.192,64 € - Διάρκεια: 5/2011-5/2013 -  
Ιστοσελίδα έργου:  www.emnr.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή:  
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός υγειονομικού-επιδημιολογικού χάρτη 
καθώς και ο καίριος εντοπισμός των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία του 
πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής του έργου. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ανάλυση και επεξεργασία των: α) ιατρικών δεδομένων που απεικονίζουν τη διαχρονική 
εξέλιξη β) παραγόντων που επηρεάζουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα της περιοχής. • 
Απεικόνιση των δεδομένων σε επιδημιολογικούς χάρτες της περιοχής δικτύου και 
δημιουργία βάσης δεδομένων για τις Δ/νσεις Υγείας των Εταίρων του Έργου. • Τεχνικές 
συναντήσεις και ανοιχτά εργαστήρια από εξειδικευμένο προσωπικό και γιατρούς μεταξύ 
των 2 χωρών για τη μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και εξοπλισμός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 
 
 
8. Τίτλος: Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης (ακρωνύμιο: 
ACCESSNET) 
 
Π/Υ Έργου: 32.332.068,00 € -  Π/Υ Π-ΑΜΘ: 8.482.420,00 € - Διάρκεια: 11/2011-
12/2013 - Ιστοσελίδα έργου:   www.accessnetproject.eu  

 
Γενική Περιγραφή:  
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών στην εγκάρσια περιοχή των συνόρων 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και στην ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των 
σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων, 
μέσω της ολοκλήρωσης των νέων συνοριακών σημείων και της αναβάθμισης των 
υπαρχόντων αξόνων. 



 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Κατασκευή της Γέφυρας Λευκογείων και των δύο ισόπεδων κόμβων που συνδέουν τη 
βόρεια πλευρά της με την Ε.Ο. προς Εξοχή και Βουλγαρικά σύνορα και νότια με τον 
κόμβο προς Ποταμούς και προς Νευροκόπι • Αποναρκοθέτηση (2 επιπέδων) της 
ευρύτερης περιοχής του έργου και ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για τον άξονα 
Εχίνος-Δημάριο- Rudozem • Τεχνική Μελέτη ωριμότητας του Διασυνοριακού Άξονα 
Εχίνος-Δημάριο-Rudozem • Βελτίωση Εθνικής Οδού Chepelare-Sokolovci. 
 
 
9. Τίτλος: Τουριστική πρωτοβουλία για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά 
(ακρωνύμιο: JTI TARGET) 
 
Π/Υ Έργου: 1.260.950,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 630.910,00 € - Διάρκεια: 4/2012-3/2014 - 
Ιστοσελίδα έργου: www.jtitarget.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή:  
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κοινή προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών 
πόρων των εταίρων, μέσω έξυπνων εφαρμογών και νέων τεχνολογικών μέσων, 
στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα 
λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες δράσεις από άλλους φορείς στο γεωγραφικό σύνολο 
της Περιφέρειας, προς αποφυγή επικαλύψεων. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ψηφιακή δυναμική πληροφόρηση μέσω νέων τεχνολογιών (κινητών συσκευών, 
εφαρμογών gps, smartphones) για επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς σε κάθε 
περιοχή, καθώς και εντατική προβολή μέσω web των χαρακτηριστικών της περιοχής. • 
Δημιουργία ηλεκτρονικού − διαθέσιμου online − ημερολογίου εκδηλώσεων και 
γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος των περιοχών στόχου. • Δημιουργία ενιαίας 
τουριστικής ψηφιακής βάσης. • Ψηφιακή περιήγηση και δημοσιότητα μέσω σύγχρονων 
έντυπων και μέσων. 
 
 
10. Τίτλος: Δημιουργία συστήματος  έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών  
στη λεκάνη απορροής του ποταμού Άρδα για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου στη διασυνοριακή περιοχή (ακρωνύμιο: ARDA-FORECAST) 
 
Π/Υ Έργου: 823,220.50 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 128,204.28 € - Διάρκεια: 3/2012-3/2014 - 
Ιστοσελίδα έργου:  arda.hydro.bg 

 
 
Γενική Περιγραφή:  
Το έργο υλοποιείται στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ της Βουλγαρίας και Ελλάδας και 
στοχεύει στη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) 
για πλημμύρες ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει δράσεις στην κατεύθυνση της εφαρμογής 
μέτρων μείωσης των πλημμυρικών φαινομένων και των αρνητικών επιπτώσεων από 
πλημμυρικά φαινόμενα για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. 



 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) για την 
πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πλυμμηροπάθειας, καθώς και 
εγκατάσταση Υδρομετεωρολογικών Σταθμών. • Δημιουργία ολοκληρωμένου μοντέλου 
πληροφόρησης για την λεκάνη του Ποταμού Άρδα (Water Circle Process) προς διμερή 
χρήση. 
 
 
11. Τίτλος: Δημιουργία Υποδομών Προσβασιμότητας στη Διασυνοριακή 
Περιοχή (ακρωνύμιο: CROSSACESS) 
 
Π/Υ Έργου: 5.467.091 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 4.187.850 € - Διάρκεια: 12/2012-12/2013 
 
Γενική Περιγραφή:  
Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή 
(συγκεκριμένα στον άξονα Θέρμες-Zlatograd), μέσω δράσεων κατασκευής και 
συντήρησης, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητά της 
και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του δρόμου από τη διασταύρωση των Θερμών 
προς Κίδαρη μέχρι τον Αγ. Κων/νο. • Πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
συντήρηση του άξονα. • Πληροφόρηση και δημοσιότητα. 
 
 
12. Τίτλος: Κοινή στρατηγική προστασίας παιδιών σε κίνδυνο (ακρωνύμιο: 
GIMME SHELTER) 
 
Π/Υ Έργου: 1.918.000,00 - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 600.000 € - Διάρκεια: 11/2013-4/2015 

 
Γενική Περιγραφή:  
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο είτε πρόκειται 
για θύματα γονεϊκής παραμέλησης είτε για θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης 
διακίνησης σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, στόχο αποτελεί και η πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα προστασίας παιδιών που κινδυνεύουν ή 
βρίσκονται σε επαιτεία υπό εκμετάλλευση ή είναι εγκαταλειμμένα. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινής διασυνοριακής δομής για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος και ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στο σημαντικό αυτό 
κοινωνικό πρόβλημα • Δέσμη ενεργειών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των 
φορέων των δύο κρατών (δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές οργανώσεις) και δέσμευση 
για λήψη μέτρων από κοινού • Αντιμετώπιση της παραμέλησης, εκμετάλλευσης και της 
παραβατικής δράσης των παιδιών καθώς και αντιμετώπιση της διακίνησης παιδιών από τη 
μία χώρα στην άλλη, με στόχο την εκμετάλλευση από εγκληματικές οργανώσεις • 
Δημιουργία κοινής πλατφόρμας πολιτικών για τη κοινωνική προστασία των παιδιών στη 
διασυνοριακή περιοχή για τα παιδιά. 
 



 
13. Τίτλος: Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών 
δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας 
μειωμένων εισροών (ακρωνύμιο: AGRO LESS BUDGET) 
 
Π/Υ Έργου: 3.500.000,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 90.000 € - Διάρκεια: 11/2012-4/2015 

 
Γενική Περιγραφή:  
Η εφαρμογή γεωργίας ακριβείας μέσω καθοδηγούμενης άσκησης των γεωργικών 
δραστηριοτήτων (λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας) που οδηγεί στην μείωση των 
επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 
και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και οδηγών εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας, 
μέσω της δημιουργίας υποδομών καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων για ορθολογικότερη άρδευση και λίπανση. • Πιλοτική 
εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας σε πλήρη κλίμακα (χωρικά διαφοροποιημένη άρδευση, 
λίπανση και φυτοπροστασία) σε έκταση 12.000 στρ. στις κυριότερες καλλιέργειες στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας. • Διαδικτυακή 
συμβουλευτική υποστήριξη στην άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων του αγροτικού 
πληθυσμού σε όλες τις ΠΕ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης με την αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών 
σταθμών και του εδαφολογικού χάρτη. • Δημιουργία ψηφιακών υποδομών υποστήριξης 
χρηστών της γεωργίας ακριβείας (help desk). 
 
 
Β. Διακρατικά (Med-SEE) 

1. Τίτλος: Κοινή Περιφερειακή Στρατηγική  για την Αντιμετώπιση της 
Παράκτιας Διάβρωσης και Πλημμύρισης για την αειφόρο διαχείριση της 
λεκάνης της Μεσογείου (ακρωνύμιο: COASTANCE) 
 
Π/Υ Έργου: 1.336.701,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 379.241,69 € - Διάρκεια: 4/2009-3/2012 - 
Ιστοσελίδα Έργου:  www.coastance.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η διαμόρφωση περιφερειακών πολιτικών σε μια κοινή 
επιχειρησιακή πλατφόρμα με τους εταίρους του έργου στην κατεύθυνση ολοκληρωμένης 
και βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου μέσα από στοχευμένες 
και ώριμες παρεμβάσεις. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Δημιουργία εργαλείου για την πρόβλεψη των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα 
κατά μήκος της παράκτιας περιοχής • Οδηγός (manual) για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μελλοντικών σεναρίων τα οποία θα βοηθήσουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη 
Μεσόγειο • Δημιουργία μοντέλου το οποίο θα συνθέτει σχέδια δράσης παράκτιας 
προστασίας και σχέδια διαχείρισης ιζημάτων • Οδηγίες για την περιβαλλοντολογική 



αξιολόγηση έργων παράκτιας προστασίας, σχέδια προγραμματισμού και διαχείρισης • 
Τεχνική μελέτη για τον υπολογισμό διαθέσιμων ποσοτήτων άμμου στην πιλοτική περιοχή 
μελέτης (Κάριανη, ΠΕ Καβάλας) καθώς και προτεινόμενη τοποθεσία πιλοτικής 
επανάμμωσης - Προτάσεις για τα έργα βυθοκόρησης στην περιοχή μελέτης.• Δεδομένα 
και χάρτες με την αντιστοίχιση διαθέσιμων απολήψιμων ποσοτήτων άμμου & παραλιών 
όπου θα γίνει επανάμμωση. 
 

2. Τίτλος: Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου (ακρωνύμιο: CHORD) 
 
Π/Υ Έργου: 1.317.000,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 190.545,35 € - Διάρκεια: 4/2009-9/2011 - 
Ιστοσελίδα Έργου:  www.chordmed.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Κύριος στόχος του έργου είναι η πιλοτική ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για την 
εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών προώθησης, με σκοπό τη βελτίωση 
της ελκυστικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Μεσογείου.  
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• SWOT ανάλυση για τη βελτίωση ελκυστικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ΠΑΜ-Θ. • Συμμετοχή σε προωθητική εκδήλωση στη Βιέννη με διαμορφωτές κοινής 
γνώμης και εκπροσώπους ταξιδιωτικών πρακτορείων.• Παραγωγή 20λεπτου ντοκιμαντέρ 
για ΠΑΜΘ και 7λεπτου για την Ορεινή Ροδόπη, καθώς επίσης, και έντυπου υλικού που 
έχει διανεμηθεί σε διάφορες εκθέσεις που συμμετέχει η ΠΑΜ-Θ.• Σεμινάρια για την 
ποιοτική διαχείριση τουριστικών πόρων και τη δημιουργία συνεργειών. 
 

3. Τίτλος: Βιώσιμος Τουρισμός σε Ευαίσθητες Περιοχές  (ακρωνύμιο: SHIFT) 
 
Π/Υ Έργου: 1.198.000,00 € -  Π/Υ Π-ΑΜΘ: 176.961,28 € - Διάρκεια: 4/2009-9/2011 
Ιστοσελίδα Έργου:  www.shiftmed.eu  
 
Γενική Περιγραφή: 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εφαρμογή στρατηγικών, σε νησιά και σε ευαίσθητες 
παράκτιες περιοχές, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού 
προτείνοντας ένα μεταβιβάσιμο μοντέλο ποιότητας. Στόχος είναι η εκμετάλλευση του 
τοπικού πλεονεκτήματος των νησιωτικών και ευαίσθητων παράκτιων περιοχών.  
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• SWOT ανάλυση με προτεινόμενες πολιτικές για την εκμετάλλευση του τοπικού 
πλεονεκτήματος των νησιών Θάσου και Σαμοθράκης • Πιλοτική επίσκεψη τουριστικών 
πρακτόρων από Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία και συναντήσεις τους με τοπικούς 
πράκτορες • Συμμετοχή σε προωθητικές εκδηλώσεις: Μόναχο και Βρυξέλλες (OPEN 
DAYS) • Παραγωγή 10λεπτου ντοκιμαντέρ για Θάσο και Σαμοθράκη και έντυπου υλικού 
που διανεμήθηκε και διανέμεται σε όλες τις εκθέσεις που έχει μετάσχει η ΠΑΜ-Θ ανά την 
υφήλιο. 
 



 
 
 
 
4.Τίτλος: Δίκτυο για τον Εντοπισμό Πετρελαιοκηλίδων και την 
Πληροφόρηση των Παράκτιων Περιοχών (ακρωνύμιο: TOSCA) 
 
Π/Υ Έργου: 2.345.000,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 161.345,85 € - Διάρκεια: 9/2010-8/2013 - 
Ιστοσελίδα Έργου:  www.tosca-med.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Το έργο TOSCA στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου απαρτιζόμενο από Τοπικές Αρχές 
και Ερευνητικά Ιδρύματα για την παρατήρηση και πρόβλεψη θαλάσσιων ατυχημάτων 
(ρύπανση πετρελαίου, δράσεις έρευνας και διάσωσης κ.α.) στη Μεσόγειο. Το έργο θα 
παρέχει μοντέλα πρόβλεψης, χάρτες κινδύνου και σχέδια δράσης, τα οποία θα  
βοηθήσουν στη βελτίωση της ικανότητας άμεσης αντίδρασης και στη διασφάλιση μιας 
βιώσιμης παράκτιας παρακολούθησης. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Δημιουργήθηκε και παραδόθηκε ειδικών προδιαγραφών GIS στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το 
οποίο διασυνδέθηκε με το σύνολο των δεδομένων των έργων χαρακτήρα Πολιτικής 
Προστασίας (REPORT, MONITOR II, CIVPRO) • Προσομοίωση θαλάσσιου ατυχήματος και 
συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την 
καλύτερη προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, μέσω drifers & UHF 
radars • Συνεργασία στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜ-Θ με την Ακτοφυλακή 
και Ωκεανογραφικά ιδρύματα της ΕΕ • Εκπόνηση κοινής στρατηγικής μελέτης για τα 
κράτη της Μεσογείου. 
 
 
5.Τίτλος: Ενεργειακή αποδοτικότητα κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο 
(ακρωνύμιο: ELIH-Med) 
 
Π/Υ Έργου: 9.738.096,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 248.500,00 € - Διάρκεια: 4/2011-12/2014 
- Ιστοσελίδα Έργου: www.elih-med.eu 

 
 
Γενική Περιγραφή: 
Πρόκειται για Στρατηγικό Έργο του οποίου κύριο στόχος αποτελεί η ενεργειακή 
αναβάθμιση κοινωνικών κατοικιών στη Μεσόγειο. Ειδικότερα, το έργο προωθεί 
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των κοινωνικών κατοικιών της Μεσογείου, αποσκοπώντας 
στην ανάδειξη των πολιτικών στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2020. Το ELIH MED θα 
χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των 5 κτηρίων των φοιτητικών εστιών του 
ΔΠΘ στην Κομοτηνή, που περιέχουν συνολικά 630 διαμερίσματα συνολικής 
δυναμικότητας 700 κλινών. Από ελληνικής πλευράς, φορείς υλοποίησης του πιλοτικού 
έργου ενεργειακής αναβάθμισης των κοινωνικών κατοικιών είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ, το 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
(ΔΠΘ).  



 
Κυριότερες Δράσεις Πιλοτικής Εφαρμογής: 
• Εξωτερική θερμομόνωση όψεων και δαπέδων επί πυλωτής • Αντικατάσταση 
ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως • Συστήματα ελέγχου θέρμανσης • Ηλιακοί 
συλλέκτες για ζεστό νερό • Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας 
στο σπίτι. 
 

6. Τίτλος: Παράκτια Διαχείριση και Πολιτικές Προσαρμογής στη Μεσόγειο 
(ακρωνύμιο: COASTGAP) 
 
Π/Υ Έργου: 1.360.000,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 80.000,00 € - Διάρκεια: 9/2013-12/2014 - 
Ιστοσελίδα Έργου:   http://coastgap.facecoast.eu/ 
 
 
Αποτελεί Στρατηγικό Έργο και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ενός μοντέλου μεγάλης 
κλίμακας σχετικά με τη διαχείριση παράκτιων ζωνών υψηλού κινδύνου στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση και η κεφαλαιοποίηση 12 χρήσιμων 
πρακτικών από 14 υλοποιηθέντα έργα (BEACHMED-e, SHIFT, COASTANCE,TOSCA κ.α) 
από το χώρο της Μεσογείου, σχετικά με τις πολιτικές διαχείρισης και προσαρμογής των 
παράκτιων περιοχών στις κλιματικές αλλαγές (ενδεικτικά: χάρτες επικινδυνότητας, 
εργαλεία παρακολούθησης επιπτώσεων, sofware tools, οδηγίες, πρωτόκολλα στις 
ευρωπαϊκές χάρτες Bologna Charter I και II, κ.ά.). 
 
 
 
Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ (SEE) 

1. Τίτλος: Πρακτική χρήση παρακολούθησης στη διαχείριση Εθνικών 
Καταστροφών (ακρωνύμιο: MONITOR II) 
 
Π/Υ Έργου: 2.358.000,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 291.000,00 € - Διάρκεια: 06/2009 – 
05/2012 - Ιστοσελίδα Έργου:   www.monitor2.org  
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Κύριος στόχος του MONITOR II είναι η βελτίωση και η προώθηση της χρήσης 
συστημάτων παρακολούθησης για την καλύτερη διαχείριση φυσικών καταστροφών. 
Μέσω αυτών των συστημάτων θα βελτιωθεί η επικοινωνία και η ροή πληροφοριών 
μεταξύ εμπειρογνωμόνων, τοπικών φορέων και υπαλλήλων στις υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας. 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ειδική ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων στο κοινό σύνορο του ποταμού Έβρου 
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και σε μήκος 10χλμ, με μελέτη χάραξης γραμμών 
πλημμύρας εκατέρωθεν του ποταμού για τα διάφορα επίπεδα παροχών και εκπόνηση 
σχεδίου δράσης εκατέρωθεν του ποταμού για τα διάφορα επίπεδα παροχών πλημμύρας 
σε συνεργασία με τους Βούλγαρους εταίρους, προμετρήσεις για τοποθέτηση νέων 



αισθητήρων κ.ά. • Πέρα από το σημαντικότατο παραδοτέο, σε επίπεδο τεχνικών 
μελετών, αγοράστηκε εξοπλισμός για την πολιτική προστασία της ΠΑΜΘ: 6 GPS, 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπτικής Καταγραφής Παντός Καιρού, FAX, Σαρωτής, Scanner, 5 
Printers, 1 Φ/Α μηχάνημα, 6 Tablets, 2 Notebooks, External hard disk, Projector, 2 PCs, 1 
Nas Server. 
 
 
2. Τίτλος: Εκπόνηση ενός εργαλείου για την  ένταξη πολιτιστικών αξιών που 
συνδέονται με τη θρησκεία στη διαδικασία σχεδιασμού και της ανάπτυξης 
των αστικών κέντρων, συμπλεγμάτων οικισμών και των γύρω αγροτικών 
περιοχών (ακρωνύμιο: RECULTIVATUR) 
 
Π/Υ Έργου: 3.020.000.00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: Καλύπτεται από τον π/υ - του 
Επιμελητηρίου Ξάνθης - Διάρκεια: 01/2011 - 12./2013 - Ιστοσελίδα Έργου:  
www.recultivatur.eu 
 
 
Γενική Περιγραφή: 
Το έργο αποσκοπεί α) στην ανάδειξη παραδοσιακών πολιτιστικών πόρων και εθίμων, 
καθώς και αξιών κάθε ιδιαίτερης περιοχής στο γεωγραφικό της Ν.Α. Ευρώπης και β) στη 
κατεύθυνση βελτίωσης των υπηρεσιών του θρησκευτικού τουρισμού. Στοχεύει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων.  
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Αναζήτηση της προσφοράς θρησκευτικού τουρισμού στις κατά τόπους κοινωνίες και 
των παρεχόμενων πάνω σε αυτό το πεδίο υπηρεσιών. • Ανάδειξη της συγκεκριμένης 
μορφής τουρισμού και καινοτόμες υπηρεσίες. 
 
 
 
Γ. Διαπεριφερειακά (Ιnterreg IVC) 

 

1. Τίτλος: Δικτύωση για τις Επιχειρήσεις στα Ανατολικά Εξωτερικά Σύνορα 

της Ε.Ε.  (ακρωνύμιο: NEEBOR) 

Π/Υ Έργου: 1.336.701,00 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 131.740,00 € - Διάρκεια: 10/2008-9/2011 

- Ιστοσελίδα Έργου:   www.neebor.eu 

Γενική Περιγραφή: 
Το έργο προέκυψε από τους κόλπους του Δικτύου των Περιφερειών Ανατολικών 
Εξωτερικών Συνόρων (NEEBOR), χάρη σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που 
στοχεύει στη συνεργασία Ευρωπαϊκών Περιφερειών που βρίσκονται στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του έργου αποτελεί η ανταλλαγή και η από 
κοινού αξιοποίηση λύσεων για ένα πιο ανταγωνιστικό και καινοτόμο περιβάλλον στο χώρο 
των ΜΜΕ, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των αντίστοιχων 
περιφερειακών πολιτικών στις περιοχές των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. 



 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ανάδειξη των καινοτόμων πολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων με επιχειρήσεις από κράτη-μη μέλη της Ε.Ε. • Διερεύνηση καλύτερων 
δομών πρόσβασης στη γνώση και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
αποκεντρωμένες περιοχές. • Ανάδειξη ευκαιριών για αυτές τις περιοχές και εξεύρεση 
λύσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των αντίστοιχων περιφερειακών πολιτικών στις 
περιοχές των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. 
 

2. Τίτλος: Ορθολογική χρήση κοινόχρηστων εκτάσεων για μία βιώσιμη 

ανάπτυξη (ακρωνύμιο: COMMONS) 

Π/Υ Έργου: 2.000.000,19 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 120.900,39 € - Διάρκεια: 1/2010-12/2012 

- Ιστοσελίδα Έργου:  www.commons-interreg.eu 

 
 
Γενική Περιγραφή: 
Το έργο επικεντρώνεται σε περιοχές μεγάλου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι οποίες, 
εξαιτίας της αλλαγής χρήσης και της εγκατάλειψης παραδοσιακών καλλιεργητικών 
πρακτικών, αντιμετωπίζουν σήμερα υποβάθμιση. Μερικές από αυτές τις περιοχές 
αντιστοιχούν στις παλαιότερες κοινόχρηστες ή δημοτικές εκτάσεις (common lands) που 
πλέον αντιμετωπίζουν απειλές εξαιτίας της νομικής πολυπλοκότητας στον καθορισμό 
νομικών δικαιωμάτων για τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά εξακολουθούν να 
προσφέρουν σημαντική ευκαιρία εισοδήματος για τις κοινότητες. 
 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Μελέτη Πεδίου (pilot site) διαχείρισης της έκτασης της παραποτάμιας περιοχής του 
Νέστου • Συμμετοχή σε 11 Επιστημονικές Επιτροπές του έργου και σε διαπεριφερειακά 
σεμινάρια και • Διοργάνωση 2 δράσεων ευαισθητοποίησης με θέμα τη «Βιώσιμη 
Διαχείριση Κοινόχρηστων Δασικών Εκτάσεων»• Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού 
υλικού. 
 

3. Τίτλος: Περιφερειακή ανταλλαγή και διαμόρφωση πολιτικών για την 

προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας  (ακρωνύμιο: REVERSE) 

Π/Υ Έργου: 2.543.927,19 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 154.269,43 € - Διάρκεια: 1/2010-12/2012 

- Ιστοσελίδα Έργου:   http://reverse.aquitaine.eu 

 
Γενική Περιγραφή: 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην κατεύθυνση της προστασίας της 



βιοποικιλότητας στις περιφέρειες και τους δήμους. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται 
στις παρακάτω θεματικές περιοχές: εδαφικός σχεδιασμός και μέθοδοι διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς, προσδιορισμός κατάλληλων μεθόδων 
διαχείρισης της υπάρχουσας βιοποικιλότητας. 
 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Σύναψη Ευρωπαϊκής Χάρτας Πολιτικών (κοινό για όλους τους εταίρους) για τη γεωργική 
και τουριστική ανάπτυξη, καθώς και προτάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό για την 
προστασία της βιοποικιλότητας • Έκδοση Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών • Διοργάνωση 
δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. 
 
 
4. Τίτλος: Περιφερειακές Πολιτικές για την πρόληψη καταστροφών 

(ακρωνύμιο: CIVPRO) 

Π/Υ Έργου: 1.892.220 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 159.766,11 € - Διάρκεια: 1/2010-03/2013 - 

Ιστοσελίδα Έργου:  www.civpro-gr.eu 

Γενική Περιγραφή: 
Το έργο αφορά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη περιφερειακών 
πολιτικών, τη στρατηγική προσέγγιση και μοντελοποίηση της πρόληψης και μείωσης 
απειλών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρωπογενών απειλών), που έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων, στις 
περιουσίες τους, στο περιβάλλον αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Στόχος είναι η 
εφαρμογή για πρώτη φορά ενός κοινού μοντέλου εκτίμησης κινδύνων, δηλαδή της 
μελέτης και ανάπτυξης περιφερειακών και δια-περιφερειακών κοινών πολιτικών στην 
πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών δημιουργώντας υποομάδες εταίρων 
με κοινές εμπειρίες π.χ. στον τομέα των δασικών πυρκαγιών ή των πλημμυρών. 
 
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.• Εκπαίδευση 
προσωπικού Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων καθώς και 
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Εθελοντών.• Διάθεση ειδικού εξοπλισμού στη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (π.χ. κάμερες επόπτευσης του Δάσους Δαδιάς τύπου D-Link, 
αδιάβροχες κάμερες παρακολούθησης κοίτης του ποταμού Έβρου κ.ά.).• Εκπόνηση 
Στρατηγικού Σχεδίου σε Περιφερειακό Επίπεδο για την πρόληψη καταστροφών 
(παραδόθηκε στον αρμόδιο Υπουργό από τον ΓΓΠΠ). 
 
 
 

5. Τίτλος: Ανάπτυξη Τουρισμού Ηλικιωμένων σε Απομακρυσμένες Περιοχές 

(ακρωνύμιο: TOURAGE) 



Π/Υ Έργου: 1.765.039,82 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 133.175,00 € - Διάρκεια: 1/2012-12/2014 

- Ιστοσελίδα Έργου:   www.tourage.eu 

Γενική Περιγραφή: 
Κύριος σκοπός του έργου TOURAGE είναι η ανταλλαγή και αξιοποίηση λύσεων μεταξύ 
των εταίρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στον 
Τουρισμό για ηλικιωμένους. Τους εμπλεκόμενους φορείς θα απασχολήσουν κυρίως οι 
προκλήσεις και τα οφέλη,  το μέλλον και οι προοπτικές καθώς και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού.  
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Προσδιορισμός και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι 
προκλήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό για ηλικιωμένους • Ανταλλαγή εμπειριών 
σχετικά με τον τουρισμό για ηλικιωμένους, μέσω της διοργάνωσης επιτυχημένων 
σεμιναρίων, ομάδων εργασίας και επισκέψεων μελέτης • Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας 
και δημιουργία συστάσεων για πολιτικές • Βελτίωση της δικτύωσης και των συνεργειών 
μέσω διευρωπαϊκών δικτύων και προγραμμάτων που αφορούν στην τρίτη ηλικία • 
Εξεύρεση λύσης, ώστε να μετατραπεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού σε 
πλεονέκτημα και να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής μέσω 
καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών. 
 
 
Δ. Δίκτυα (ESPON, URBACT ΙΙ) 

 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης συμμετείχε ως εταίρος (Regional 
Stakeholder) σε δύο έργα συνεργασίας του δικτύου ESPON.  
 
1. Το έργο με τίτλο: “SUccess for convergence Regions’ Economies” (ακρωνύμιο: 

SURE), το οποίο αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτιών που απομακρύνουν τις 
περιφέρειες σύγκλισης από τους στόχους σύγκλισης που θέτει η Ε.Ε., συνεπεία των 
οποίων παρεμποδίζεται η βελτίωση των επιδόσεων και δυσχεραίνεται η 
ανταγωνιστικότητά τους. 

2. Το έργο με τίτλο “ULYSSES” (Εφαρμογή των εφαρμοσμένων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων του ESPON ως εργαλείο για τη διασυνοριακή χωρική ανάπτυξη και 
σχεδιασμό), το οποίο στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης αναλυτικής πληροφορίας 
προς «φορείς-χρήστες» σε θέματα δυνητικής διασυνοριακής περιφερειακής 
ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αναλύει τις προοπτικές εδαφικής συνεργασίας μεταξύ 6 
διασυνοριακών περιφερειακών ενοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διασυνοριακή 
περιοχή Άνω-Ρηνανίας, Πυρηναίων, Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βόρειας Φινλανδίας-
Ρωσίας, Πολωνίας-Γερμανίας-Σουηδίας και Ισπανίας-Πορτογαλίας). Τη μελέτη της 
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας έχει εκπονήσει το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, που παρέδωσε μία πολυεπίπεδη διασυνοριακή ανάλυση, η 
οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) πολυκεντρική ανάπτυξη 
και σχέση αστικών-αγροτικών περιοχών, (β) προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα 
μέσω σύγχρονων υποδομών μεταφοράς και πληροφοριακών δικτύων, (γ) 



δημογραφικές εξελίξεις, (δ) επιδόσεις σε σχέση με τα αναθεωρημένα κριτήρια της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας και (ε) επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους της 
Στρατηγικής του Gothenburg. 

3. Επίσης στο πλαίσιο του Δικτύου URBACT II η Περιφέρεια ΑΜΘ σε στενή συνεργασία 
με το Δήμο Κομοτηνής (ο οποίος και συμμετείχε στην αρχική πρόταση του έργου), 
συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων, οι οποίες θα ανταλλάξουν χρήσιμες 
πρακτικές αναφορικά με την αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών. 
Επίσης, θα τους παρασχεθεί τεχνογνωσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες του 
URBACT, με σκοπό ο κάθε εταίρος να εκπονήσει ένα τοπικό σχέδιο δράσης, το οποίο 
θα προκύψει από τη δημιουργία και συνδρομή τοπικής ομάδας υποστήριξης. Ο 
κύριος στόχος του έργου με τίτλο «REBLOCK» (Αναζωογόνηση κτηριακών 
συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές) είναι η αναγέννηση των u945 
αστικών περιοχών που περιλαμβάνουν υποβαθμισμένα κτηριακά συμπλέγματα. 
Καθιστώντας τις γειτονιές αυτές ελκυστικές, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, και αναπτύσσοντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη εξατομικευμένη 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενδυναμώνεται η κοινωνική 
συνοχή και εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη. 

 
 

2. Έργα υπαγόμενα σε γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG) 

1. Τίτλος: Μαθαίνοντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες μας  (ακρωνύμιο: 

LEDOS-PROGRESS) 

Π/Υ Έργου: 1.765.039,82 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 101.277,00 € - Διάρκεια: 1/2012-04/2013 

- Ιστοσελίδα Έργου: www.ledos-progress.eu  Ιστοσελίδα Ηλ. Καταστήματος: 

www.traditional-eshop.gr 

 
Γενική Περιγραφή: 
Κατάρτιση ομάδας στόχου (μέλη γυναικείων συνεταιρισμών), ώστε να βελτιώσουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησής τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου οικονομικού μοντέλου για τη δημιουργία βιώσιμου δικτύου (Cluster). 
Ενθάρρυνση και υποστήριξη δικτύου αποτελούμενου από γυναικείους συνεταιρισμούς 
από όλες τις ΠΕ.  
 
Κυριότερες Δράσεις: 
• Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των γυναικών • Δημιουργία 
Δικτύου Γυναικείων Συνεταιρισμών ΠΑΜΘ • Διοργάνωση διήμερου τελικού συνεδρίου με 
ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας της έκθεσης των προϊόντων των Συνεταιρισμών του 
Δικτύου • Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης των προϊόντων του Δικτύου. 
 
 
 
 
 

Προ ολίγων ημερών, τα στελέχη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Διεθνών Σχέσεων ενημερώθηκαν από την αρμόδια Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ότι εγκρίθηκε η πρόταση που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια (follow-up) των δράσεων 
του έργου με ακρωνύμιο LE DOS και το οποίο περιγράφεται εκτενώς παραπάνω. 
 
 



 
 
2. Τίτλος: Ευαισθητοποίηση των νόμιμων μεταναστών για την κοινωνική 

και οικονομική τους ενσωμάτωση  (ακρωνύμιο: I-Participate) 

Π/Υ Έργου: 761.000 € - Π/Υ Π-ΑΜΘ: 85.000 € - Διάρκεια: 11/2013 -03/2015 

 
Γενική Περιγραφή: 
Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των νόμιμων 
μεταναστών (σε τοπικό επίπεδο) στο οικονομικό-κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. 
Σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές της ΕΕ, η συμμετοχή των μεταναστών, σε 
δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης και διαμόρφωσης των πολιτικών και των μέτρων 
ενσωμάτωσής τους σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζει ευθέως την ίδια την ένταξή τους στα 
τρία αυτά επίπεδα. Το έργο μέσω του εταιρικού του σχήματος θα αποτελέσει 
πολλαπλασιαστή για την προώθηση των δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση της 
συνοχής του κοινωνικού ιστού διαμέσου της ομαλότερης ένταξης των μεταναστών. 
 
 
 
4. Έργα στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 

 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η ΠΑΜΘ και η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων υγροτόπων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και το Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, υλοποίησε το 
έργο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης», 
συνολικού π/υ 3.786.711 €. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών διακριτών 
υποέργων: 
 
Α. Ανάπτυξη σύγχρονου πληροφοριακού υπόβαθρου λήψης, διαχείρισης και μετάδοσης 
μετεωρολογικών, υδρολογικών και δασικών πληροφοριών στο Νομό Ροδόπης. 
Β. Σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων για την ανόρθωση των λειτουργιών και αξιών του 
οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας. 
Γ. Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στο Νομό 
Ροδόπης με δεκάδες χιλιάδες φυτεύσεις δένδρων. Οι δράσεις αφορούν στην: α) ανάπτυξη 
υποδομής χωρικών 
δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας, β) εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και 
υδρομετρητικών σταθμών, γ) ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται στην Ισμαρίδα από 
την υφιστάμενη διαχείριση των αγρο- οικοσυστημάτων, δ) αξιολόγηση των λειτουργιών 
και αξιών της λίμνης Ισμαρίδας, ε) προτάσεις και υλοποίηση μέτρων για την προστασία 
και ανόρθωση του οικοσυστήματος της Ισμαρίδας, στ) εγκατάσταση και ανόρθωση 
προστατευτικών δασών στο Νομό Ροδόπης και ζ) ενημέρωση και δημοσιοποίηση. 
 
 
 
 


