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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφέρειας ως βασικού αναπτυξιακού εργαλείου της χώρας 

αποτελούσε επί χρόνια το «ονειρεμένο ταξίδι» της Αυτοδιοίκησης. Η «Καλλικρατική» αιρετή 

Περιφέρεια ξεκίνησε, όπως κάθε σπουδαία διοικητική μεταρρύθμιση με προβλήματα, 

συμπίπτοντας δυστυχώς με την απαρχή της πρωτοφανούς, για τα ιστορικά δεδομένα της 

χώρας, δημοσιοοικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων ήρθαμε 

αντιμέτωποι τόσο με δυσλειτουργίες λόγω της συνεχιζόμενης προσαρμογής στη νέα 

αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική όσο και με τη δραματική μείωση των πόρων προς την 

Αυτοδιοίκηση.  

Καθ’ όλο το διάστημα αυτό, η χώρα βιώνει μία νέα, πρωτόγνωρη πραγματικότητα, απότοκο 

ενός χρεοκοπημένου και σαθρού πολιτικού μοντέλου που είχε υδροκεφαλισμό και 

αναχρονιστικά χαρακτηριστικά που εξέθρεψε ο πολιτικός λαϊκισμός και η λογική του 

εφήμερου, του βολέματος και της αναξιοκρατίας. Μία αμείλικτη πραγματικότητα για την 

οποία, πριν από λίγα μόλις χρόνια ουδείς διανοείτο ακόμη και να φανταστεί. Μία 

πραγματικότητα, που μπορεί να επιτάθηκε από τον διεθνή παράγοντα, ωστόσο τα αίτιά της 

πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε η χώρα και το πολιτικό της 

σύστημα τα τελευταία σαράντα χρόνια. 

Σήμερα νιώθουμε ότι η ανάπτυξη που θεωρούσαμε ότι πετυχαίναμε δεν ήταν παρά μία 

φαντασίωση, μία μαγική εικόνα, ένα οικοδόμημα με πήλινα πόδια, που κατέρρευσε και 

συμπαρέσυρε μαζί του τα όνειρα, τις προσδοκίες, την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας.  

Η απάντηση σε αυτήν την κρίση δεν μπορεί να είναι ο θυμός και η λαϊκή οργή και μόνο. Η 

απάντηση στην κρίση συνοψίζεται στο εξής τρίπτυχο: αναδιανομή του πλούτου, αλλαγή του 

παραγωγικού προτύπου και δίκαιη ανάπτυξη. Η Διοίκηση της Περιφέρειας βλέπει την κρίση 

όχι ως το τέλος μίας εποχής αλλά ως το γέννημα μίας νέας πολιτικής και οικονομικής 

πραγματικότητας στην οποία ζωτικό χώρο αποκτούν μόνο εκείνοι που τολμούν, που 

προετοιμάζονται, που αξιοποιούν την ανάγκη για μία συλλογική λειτουργία ώστε να 

οδηγηθούμε σε μία ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. 

Η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, η τρίτη που πραγματοποιείται 

από την ίδρυση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί μία εξαιρετικά 

σημαντική, ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία κατά την οποία παρουσιάζονται τα πεπραγμένα 

της Διοίκησης σε ολόκληρη την κοινωνία της Περιφέρειας. Είναι ενδεχομένως μία από τις 

κορυφαίες διαδικασίες του νέου θεσμού, αφού κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα 

παρουσιαστεί και ταυτόχρονα θα αξιολογηθεί ο απολογισμός της δράσης, των 

πρωτοβουλιών, των πολιτικών επιλογών και των συνεργασιών που ανέλαβαν χώρα κατά το 

2013 από τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης. 
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Β. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Ύστερα από μια τριακονταετία περίπου άσκησης περιφερειακής και αναπτυξιακής πολιτικής 

τόσο από το εθνικό κράτος όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης, παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί, παραμένει μια από τις πιο αδύναμες 

Περιφέρειες αυτής. Η κατάσταση αυτή ισχύει διαχρονικά, αλλά κατά την τωρινή οικονομική 

συγκυρία έχει χειροτερεύσει. Στην παρούσα φάση, το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία στην Ελλάδα συνεπικουρούμενη από τις χρόνιες, σχεδόν 

εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες ακολουθήθηκε από μια έντονη δημοσιονομική προσαρμογή 

για την αντιμετώπιση της κρίσης δανεισμού με ιδιαίτερα εμφανείς πλέον τις εκφάνσεις της 

ύφεσης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης δεν θα ήταν δυνατό να μείνει 

ανεπηρέαστη από την πανελλαδικά σημειούμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα όποια θετικά αποτελέσματα από τις ασκηθείσες κατά το παρελθόν πολιτικές, 

περιορίζονται, ακόμα και ανατρέπονται από την αύξηση του ανταγωνισμού, αλλά και από τις 

ραγδαίες και οριζόντιες επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης.  

Σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, στην απαρχή της θεσμικής μας 

παρουσίας, ως νέα Διοίκηση έπρεπε να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ήδη 

διαμορφωμένη κατάσταση. Δεν αρκούσε για εμάς η αποτύπωση μίας κατάστασης. 

Απαιτούνταν ταυτόχρονα συλλογική εγρήγορση και αντανακλαστικά που να προβάλουν 

λύσεις για το άμεσο μέλλον. 

Από την πρώτη στιγμή δρομολογήσαμε την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού για την 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Εκπονήσαμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας και συνεργαζόμαστε στενά με τη μελετητική ομάδα που ανέλαβε την αποτίμηση 

και αναθεώρηση του υφιστάμενου Χωροταξικού Σχεδίου. Τα αποτελέσματα τα συζητήσαμε 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και σε επανειλημμένες συναντήσεις με τους κοινωνικούς 

εταίρους. Στις 18 Απριλίου 2013, διοργανώσαμε το Περιφερειακό Αναπτυξιακό μας Συνέδριο 

με πρωτοφανή συμμετοχή εκ μέρους όλων των κοινωνικο-οικονομικών φορέων της 

Περιφέρειάς μας. Στο πλαίσιο αυτού του γόνιμου διαλόγου συναποφασίσαμε όλοι μαζί για το 

βασικό αναπτυξιακό μας στόχο, το όραμά μας που είναι: 

Η σταδιακή ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού προτύπου 

της Περιφέρειας, η διατήρηση, και κατά το δυνατόν εμβάθυνση, της κοινωνικής 

συνοχής σε περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, ύφεσης και κρίσης, με την 

αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση των υφισταμένων 

αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων και την αξιοποίηση της γεωγραφικής 

της θέσης. 

Η γεωστρατηγική θέση της ΠΑΜ-Θ συσχετιζόμενη με την ύπαρξη υποδομών, όπως τα δύο 

διεθνή αεροδρόμια (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης), τα δύο εθνικής σημασίας λιμάνια 

(Αλεξανδρούπολης και Καβάλας), την Εγνατία Οδό και τους κάθετους σε αυτήν άξονες και το 
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σιδηροδρομικό δίκτυο που τη διασχίζει, σε συνδυασμό δε και με την ευκαιρία σύναψης 

εμπορικών συναλλαγών με τις όμορες και γειτονικές χώρες, προσδιορίζουν ως πρωτεύοντα 

στόχο την ανάδειξη της Περιφέρειας σε διαμετακομιστικό κέντρο και κέντρο συνδυασμένων 

μεταφορών προσώπων και αγαθών της Βαλκανικής, Νότιο-ανατολικοευρωπαϊκής και 

Ασιατικής ενδοχώρας.  

Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της 

Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τα κύρια αστικά 

κέντρα, οι πολιτιστικοί πόροι αλλά και η επένδυση σε παραγωγικούς τομείς όπως ο 

πρωτογενής τομέας, με συνετή χρήση παράλληλα ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων 

(γεωθερμία) και με ισόρροπη κατά το δυνατόν ανάπτυξη και των υπόλοιπων παραγωγικών 

τομέων, συνιστούν ενέργειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παραγωγική της 

ικανότητα και γενικότερα την οικονομική ευημερία και να αρχίσει να συγκλίνει προς το 

επίπεδο των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

συμφωνήσαμε πως ο δρόμος προς το μέλλον διέρχεται μόνο μέσα από την υπέρβαση όλων 

εκείνων των χαρακτηριστικών που την καθήλωσαν επί δεκαετίες και την έσπρωξαν στο 

αναπτυξιακό περιθώριο: του τυφλού κομματισμού, της αναξιοκρατίας, της τοπικιστικής 

αντίληψης, του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, της αδιαφάνειας και της 

αναβλητικότητας. «Ορκιστήκαμε» πάνω σε ένα αξιακό πεντάπτυχο που ήταν, είναι και θα 

παραμείνει ο οδηγός των επιλογών μας: 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Η δική μας κατευθυντήρια αρχή θέτει ως προτεραιότητα την πρόσθεση των δυνάμεων, την 

αφαίρεση των αντιπαραθέσεων για να πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα, την αντίσταση 

σε λογικές διαίρεσης και αποκλεισμών. 

Υπηρετώντας από την πρώτη στιγμή τις παραπάνω αξίες και αρχές: 

 Σφυρηλατούμε μία ενιαία περιφερειακή συνείδηση η οποία διαμορφώνεται 

εντυπωσιακά πλέον γιατί υπηρετείται από ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτή και την 

υπερασπίζονται μακριά και πέρα από τοπικισμούς, λαϊκισμούς και μικροσυμφέροντα. 

 Μιλάμε για μία και ενιαία Περιφερειακή χωροταξική – διοικητική αναπτυξιακή 

ταυτότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άρση των ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων με ισόρροπη ανάπτυξη παντού.  
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 Ασκούμε μία ανθρωποκεντρική πολιτική 

Για μας ο πολίτης και οι ανάγκες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας: η 

δράση μας ήταν, είναι και θα παραμείνει βαθιά ανθρωποκεντρική. Για μας 

δεν υπάρχουν ωράρια, κλειστές πόρτες, μη αρμοδιότητες. Δεν υπάρχουν πολίτες 

πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχουν «κολλητοί», κομματικά ημέτεροι και 

φίλοι. Για μας ο πολίτης και η αντιμετώπιση της ανάγκης του είναι πρώτιστο μέλημα. 

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια μας αυτή θα αποδώσει τόσο άμεσα όσο και  

μεσομακροπρόθεσμα καρπούς. Είμαστε σίγουροι ότι μία νέα Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης γεννιέται. Μία Περιφέρεια που αλλάζει, στέκεται στα πόδια της και 

αποκτά δυναμική για το μέλλον. Μία Περιφέρεια με σύγχρονες δομές και υποδομές, που 

αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και “χτίζει” την ανάπτυξη της άρα και τις νέες 

θέσεις εργασίας πάνω σε μία νέα βάση.  

 

Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ασκείται από τον 

Περιφερειάρχη, τους πέντε (5) Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, τους τρεις (3) 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά προβλεπόμενα από τον Ν.3852/2010 

Όργανα όπως ο Εκτελεστικός Γραμματέας, οι Γενικοί Δ/ντές και η υπαλληλική 

ιεραρχία. 

Ο Περιφερειάρχης αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του μεταβίβασε όλες τις 

αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων στους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες. 

Παράλληλα όρισε τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους ως Θεματικούς 

Αντιπεριφερειάρχες, αρμόδιους για θέματα αντιστοίχως  

 Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος,  

 Ανάπτυξης και ειδικότερα για θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εμπορίου, 

Απασχόλησης και Φυσικών πόρων 

 Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

Επίσης κατά το άρθρο 164 του Ν.3852/2010 το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκρότησε 

τις ακόλουθες δύο Επιτροπές, στις οποίες έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του για 

συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό:  

 Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα επί 

θεμάτων που έχουν σχέση με την Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, διαχείριση 

υδάτων ως φυσικού πόρου και εν γένει αντικειμένων που έχουν σχέση με την 

Αγροτική Οικονομία και το Περιβάλλον. 
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 Επιτροπή Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα επί θεμάτων που έχουν σχέση με τους 

τομείς Απασχόλησης, Εμπορίου, Τουρισμού, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, 

Φυσικών πόρων – εκτός των υδάτων και της γεωθερμίας, Ενέργειας, 

Βιομηχανίας και εν γένει αντικειμένων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης. 

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 

Η θεσμοθέτηση της συγκρότησης και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής 

Διαβούλευσης ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.3852/2010. Κατά τα 

προβλεπόμενα σε αυτό, η Επιτροπή: 

 Εισηγείται στο Περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της Περιφέρειας. 

 Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που 

παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη. 

 Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

Η Επιτροπή αποτελείται από 63 μέλη και συστήθηκε ύστερα από πολλά προβλήματα 

την 26η Νοεμβρίου του 2011. Μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 28η 

Αυγούστου του 2012, ύστερα από αλλεπάλληλες προσπάθειες, κυρίως για λόγους μη 

διαπίστωσης απαρτίας, η Επιτροπή δεν συνήλθε εκ νέου. Είναι προφανές ότι χρήζουν 

αναθεώρησης οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τον τρόπο συγκρότησης αλλά και 

τις αρμοδιότητες που έχει η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να 

χαρακτηρισθεί από αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα η λειτουργία της.  

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

Η θεσμοθέτηση της συγκρότησης και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής 

Ισότητας των Φύλων ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. VI. του 

Ν.3852/2010. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εντάσσονται η σύνδεση της ισότητας 

με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Περιφέρειας, η ενημέρωση για πολιτικές που ασκεί 

η Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των πολιτικών 

καθώς και θέματα που αφορούν στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή και τη 

θέση των γυναικών σε αυτά.  

Κατά το 2013 υλοποιήθηκαν εκ μέρους της Επιτροπής οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 
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 Οι δράσεις Ισότητας με τίτλο «Μάρτης Ισότητας», σε συνεργασία με Δήμους 

της Περιφέρειας αλλά και κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και οργανώσεις, 

που αφορούσαν: 

o Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, για στήριξη της 

απασχόλησης των γυναικών, 

o Εκδηλώσεις με θέμα «Η γυναίκα στην Τέχνη» και ειδικότερες θεματικές 

αφιερώσεις στα ακόλουθα: η γυναίκα στο ελληνικό τραγούδι, έκθεση 

φωτογραφίας για τη γυναίκα στο χώρο και στο χρόνο, η γυναίκα μέσα από 

την ελληνική ποίηση, έκθεση έργων γυναικών ζωγράφων, γυναίκα και 

κινηματογράφος, γυναίκα και τέχνη,  

o Δράσεις για την υγεία των γυναικών που περιελάμβαναν εξετάσεις για 

ασφαλισμένες με το βιβλιάριο τους και ανασφάλιστες χωρίς οικονομικό 

κόστος αλλά και την δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού σποτ σε 

συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας και τη Δημοτική Τηλεόραση με θέμα 

την πρόληψη και την υγεία των γυναικών, 

o Εκδηλώσεις με θέμα «Ψυχική υγεία γυναικών και οικονομική κρίση», 

εστιάζοντας στις συνέπειες από την κρίση στη σύγχρονη πραγματικότητα, 

στις αλλαγές στην ποιότητα ζωής και στις επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία 

των γυναικών. 

 Δράσεις σχετικές με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, όπως: 

o Ημερίδα με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 

παρουσίαση δομών στήριξης των γυναικών και θεατρικό δρώμενο, 

o Μουσική εκδήλωση με τίτλο «τραγουδώντας για μια ζωή χωρίς βία», 

o Θεατρική παράσταση με το έργο «Οι Άγγελοι των Λυγμών», σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια στη Δράμα. 

 Συνεργασία με τους φορείς και δομές ισότητας στην ΠΑΜ-Θ αλλά και 

την Αυτοδιοίκηση για την προώθηση της ισότητας των φύλων, που 

περιελάμβαναν καταγραφή όλων των δομών και φορέων ισότητας, συναντήσεις 

με αιρετές και Δημάρχους, οργάνωση εκδηλώσεων κλπ.  

α) Περιφερειακό Συμβούλιο 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και στα πλαίσια 

των θεσμικών του αρμοδιοτήτων αντιμετώπισε με επιτυχία το μεγάλο φόρτο 

εργασιών.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποίησε 20 συνεδριάσεις και ελήφθησαν 294 

αποφάσεις. Ο αριθμός των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου αλλά κυρίως ο 

αριθμός των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι αισθητά μειωμένος έναντι των 
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αντίστοιχων αριθμών του 2012. Αυτό οφείλεται στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

για τις εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

αλλά και για θέματα λαϊκών αγορών στις αντίστοιχες θεματικές Επιτροπές (Αγροτικής 

Οικονομίας και Περιβάλλοντος – Ανάπτυξης). To Περιφερειακό Συμβούλιο, εκ των 

ανωτέρω θεμάτων συζήτησε μόνο αυτά που παραπέμφθηκαν σε αυτό από τις εν 

λόγω Επιτροπές λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας.  

Το συλλογικό όργανο συζήτησε ακόμα και αποφάσισε όχι μόνο για θέματα που 

αφορούν στην εκ του νόμου αρμοδιότητά του αλλά και για κοινωνικά ζητήματα που 

απασχόλησαν τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, εκδίδοντας συνολικά 13 ψηφίσματα. 

β) Οικονομική Επιτροπή 

Ήδη από τον Απρίλιο του 2012 ο ιδιαίτερα βαρυσήμαντος ρόλος της Οικονομικής 

Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας, επιφορτίστηκε ακόμη 

περισσότερο με τις επιπλέον αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν βάσει του άρθρου 5 

του Ν.4071/2012. Ο όγκος, η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που 

διαχειρίζεται η Οικονομική Επιτροπή επιβραδύνουν τις διαδικασίες και απαιτείται πολύ 

συχνά η αντιμετώπιση διαδικαστικών προβλημάτων, αλλά και προβλημάτων ουσίας.  

Προς αποφυγή αυτών των προβλημάτων, κατά το 2013 τέθηκαν νέες βάσεις 

στον τρόπο λειτουργίας του οργάνου, οι οποίες έφεραν θετικά 

αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα: 

 Ορίστηκε εξειδικευμένη ομάδα εργασίας για υποστήριξη του έργου της 

Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ. Κύριο έργο της Ομάδας είναι η 

προετοιμασία των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής υπό το πρίσμα της 

διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της Προέδρου σε θέματα 

οικονομικά, τεχνικά και νομικά που αφορούν τις πέντε περιφερειακές ενότητες 

της Περιφέρειας ΑΜ–Θ και τελούν υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με τον επιμερισμό του φόρτου εργασίας σε περισσότερα και πιο εξειδικευμένα 

άτομα, επιτεύχθηκε η βελτίωση της ποιότητας των ειλημμένων 

αποφάσεων και η ομοιομορφία τους ανά τομέα (οικονομικό / τεχνικό 

/ νομικό) και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες. 

 Καθορίστηκε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα 

συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία του οργάνου, δεδομένου ότι τόσο τα μέλη, όσο και η Γραμματεία, 

αλλά και οι απευθυνόμενες προς το όργανο υπηρεσίες, γνωρίζοντας εκ των 

προτέρων την ημέρα διενέργειας της συνεδρίασης, κάνουν καλύτερο 

προγραμματισμό των εργασιών τους και πετυχαίνουν καλύτερους 

χρόνους υλοποίησής τους. Ποσοτικά αυτό μεταφράζεται και με τη 

σημαντική μείωση του αριθμού των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 
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 Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν 54 συνεδριάσεις και 

ελήφθησαν 1.042 αποφάσεις. Σημαντικό στοιχείο όμως αποτελεί η αλλαγή στην 

αναλογία των αποφάσεων ανά συνεδρίαση, η οποία εξορθολογίστηκε σε 24 

θέματα κατά μέσο όρο ανά συνεδρίαση, αποτέλεσμα που προκύπτει από τον 

καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας συνεδρίασης την εβδομάδα. Καθ’ αυτόν τον 

τρόπο ωφελήθηκε χρονικά και ποιοτικά η διαδικασία κατά τη διάρκεια 

της διεξαγωγής των συνεδριάσεων, αφού πλέον οι συνεδριάσεις 

αποτελούν ευκαιρία ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων επί των 

θεμάτων και όχι ένα συνεχή αγώνα δρόμου ολοκλήρωσης των πολυάριθμων 

θεμάτων μιας συνεδρίασης εντός εξαντλητικού χρονικού πλαισίου. 

 Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεθοδική αποσαφήνιση του πλαισίου 

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στις υπηρεσίες των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί κατά ένα μικρό ποσοστό η 

εισερχόμενη αλληλογραφία της Γραμματείας, καθώς και η απασχόληση των 

υπαλλήλων της με θέματα μη σχετικού προς την Οικονομική Επιτροπή 

αντικειμένου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να γίνεται προσπάθεια, 

μέχρι να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα, ήτοι η πλήρης ενασχόληση των 

υπαλλήλων με γόνιμα θέματα που αφορούν άμεσα την Οικονομική Επιτροπή. 

 Τέλος να σημειωθεί, ότι από την αρχή της λειτουργίας της Οικονομικής 

Επιτροπής, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ίδια πολιτική από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής, δηλαδή η πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία της, η αυτονόητη 

προσπάθεια για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, και όπου αυτό 

είναι δυνατό και δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να προχωρά και πέραν των 

ορίων που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας δηλαδή αυστηρότερους 

όρους και όρια από αυτά που θέτει ο Νόμος.  

γ) Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται κατά το άρθρο 173 του Ν. 3852/2010 και 

αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες (Χωρικούς και 

Θεματικούς). Στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ο Εκτελεστικός Γραμματέας χωρίς 

ψήφο. 

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός, και είναι κυρίως συντονιστικός και 

εισηγητικός προς το Περιφερειακό Συμβούλιο όλων των ιδιαίτερα σημαντικών 

υποθέσεων, όπως η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο 

Προϋπολογισμός, τα Τομεακά Προγράμματα και οι Εκθέσεις Πεπραγμένων. Επίσης η 

Εκτελεστική Επιτροπή αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης το έτος 

2013 συνεδρίασε 12 φορές και εξέδωσε 51 αποφάσεις.  

 

2. ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

α) Προγραμματισμού και εκτέλεσης έργων  

Στον τομέα του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού δια της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜ-Θ - Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής 

Πολιτικής και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜ-Θ – Μονάδα Α’: 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

 Προωθήθηκε η υλοποίηση του έργου «Μακροπρόθεσμο στρατηγικό 

σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ» μέσω της σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του 

σχεδίου που αναφέρεται στη διάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών της 

Περιφέρειας με παράλληλη διατύπωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών 

προτάσεων.  

 Ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΑΜ-

Θ και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αν. Μακεδονίας – Θράκης για 

την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων». Με τη σύμβαση αυτή παρασχέθηκε υποστήριξη στους Δήμους της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κατά την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186, Α.5. του Ν. 3852/2010) για την 

υποστήριξη του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης ως προς την 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για 

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, όπως αυτή οριοθετείται από το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Ν. 3614/2007). 

 Υποστηρίζεται η προετοιμασία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αλλά και υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τις σχετικές Εγκυκλίους για τον σχεδιασμό και κατάρτιση του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού για τη νέα περίοδο και σε στενή - καθημερινή 

συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Συντονισμού της Χώρας, προχώρησε στις 

ακόλουθες ενέργειες: 
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o Συγκρότησε την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) για την 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ συμπεριλαμβάνοντας σ αυτήν στελέχη της Περιφέρειας 

ΑΜ-Θ και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – ΠΕΔ ΑΜ-Θ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης. 

Παράλληλα συγκρότησε επτά (7) Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

(Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης, Τουρισμού – Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος – Ενέργειας, Υποδομών Προσπελασιμότητας - Υγείας – 

Παιδείας, Χωρικής Ανάπτυξης και Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου) συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές, πέραν των στελεχών από τους 

προαναφερόμενους φορείς, πάνω από 120 εκπροσώπους - στελέχη από 

όλους τους φορείς που έχουν συνάφεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές 

τους, με τα αντίστοιχα θέματα (Επιμελητήρια, ΔΠΘ, ΤΕΙ ΑΜ-Θ, 

Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.) αλλά και επιχειρηματίες και εκπροσώπους 

παραγωγικών φορέων. 

o Διατύπωσε την πρότασή της για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων 

Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

(σε απάντηση της 1ης Εγκυκλίου του ΥΠΑΑΝ) καθώς και για τη 

διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για τα Προγράμματα 

Εδαφικής Συνεργασίας περιόδου 2014-2020. 

o Διαμόρφωσε την άποψή της επί του κειμένου θέσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 που 

αφορά στην Ελλάδα. 

o Διατύπωσε την πρότασή της για τον σχεδιασμό και κατάρτιση του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 στη Περιφέρεια 

Αν. Μακεδονίας – Θράκης (σε απάντηση της 2ης Εγκυκλίου του ΥΠΑΑΝ). 

o Κινητοποίησε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς της Περιφέρειας 

προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική για την 

περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, την 18η Απριλίου του 2013 

διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη το 1ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό 

Συνέδριο Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 284 

άτομα, τα οποία προέρχονταν από περίπου 100 φορείς και υπήρξε 

συμμετοχή σχεδόν από όλες τις ομάδες φορέων που κλήθηκαν 

(Υπουργεία, Αρχές της ΠΑΜ-Θ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, αιρετοί (μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου), μέλη 

της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Περιφερειακής 

Επιτροπής Ισότητας, φορείς του Α΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΤΕΙ ΑΜ-Θ, Ερευνητικά Κέντρα και 

Ινστιτούτα, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Σύλλογοι και Επαγγελματικές 

Ενώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες, διάφοροι άλλοι φορείς της Περιφέρειας 

ΑΜ-Θ, φορείς διαχείρισης και οικολογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης). 

o Παρουσίασε, στο πλαίσιο τεχνικής συνάντησης με στελέχη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα την 11η Ιουνίου 2013 στην 

Αθήνα, τη πρόοδο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

νέας προγραμματικής περιόδου για τη Περιφέρεια ΑΜ-Θ. 

o Ανέδειξε, μετά από τη διενέργεια δύο διαγωνισμών, Τεχνικούς 

Συμβούλους, τόσο για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

όσο και για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

νέας προγραμματικής περιόδου (2014 – 2020). 

o Ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην από το τελευταίο τετράμηνο του 2013 

παρατηρηθείσα επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου. Στο 

πλαίσιο αυτό, δια των στελεχών της (κυρίως από ΕΔΑ και ΔΑΝΑΠ) 

συμμετείχε στις πολύ συχνές τεχνικές συναντήσεις για τη διαμόρφωση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που 

πραγματοποιούνταν με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων και 

Κεντρικών Φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΓΓΕΤ, 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΥΣΕΚΤ) ενώ 

ανταποκρίθηκε και στη διαμόρφωση των θέσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 

για τη κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών. 

o Προώθησε τη διαδικασία επεξεργασίας και κατάρτισης της περιφερειακής 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), η οποία αποτελεί πολύ 

σημαντικό τμήμα της μέχρι σήμερα διαδικασίας του συνολικού 

αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ΠΑΜ-Θ. Τα σημαντικότερα ορόσημα 

στη διαδικασία αυτή είναι: 

 η σύσταση θεματικής Ομάδας Εργασίας (Σεπτέμβριος 2012), 

 η διοργάνωση ημερίδας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

εμπειρογνωμοσύνης για τη Στρατηγική RIS3 στην ΠΑΜ-Θ που 

εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (04-10-2012), 

 η διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα «Στρατηγικές έρευνας και 

καινοτομίας για “έξυπνη” εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ανατολικής 
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Μακεδονίας – Θράκης», με τη συμμετοχή 16 επιχειρήσεων (17-04-

2013), 

 η πραγματοποίηση τουλάχιστον 7 επιτόπιων επισκέψεων σε 20 

επιχειρήσεις της ΠΑΜ-Θ (Απρίλιος 2013 – Αύγουστος 2013),  

 η σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας – ΠΣΚΕ (Ιούλιος 2013), 

 η επιλογή εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση της 

Στρατηγικής RIS3 της ΠΑΜ-Θ (Αύγουστος 2013), 

 η συγκρότηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας (Πρωτογενή τομέα, 

Μεταποίησης και Τουρισμού - Πολιτισμού), 

 η διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων σε περισσότερες από 60 

επιχειρήσεις με χρήση κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων 

ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης αυτών (πρωτογενής, 

μεταποίηση, τουρισμός), 

 η προετοιμασία από τον τεχνικό σύμβουλο κειμένων βάσης για κάθε 

θεματική ομάδα με: 

- την επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης της Περιφερειακής 

Οικονομίας, 

- την ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων της Περιφερειακής 

Οικονομίας – SWOT ανάλυση, 

- τις προοπτικές της Περιφερειακής Οικονομίας, 

- τις προτάσεις επιλογών για το μέλλον, 

 η προετοιμασία από τον τεχνικό σύμβουλο κειμένων αναφοράς για 

την Παραγωγή και Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια και για την 

Περιφερειακή Διοίκηση, 

 η ολοκλήρωση της κατάταξης της ΠΑΜ-Θ σύμφωνα με τον οδηγό 

του ΟΟΣΑ, της επιλογής των γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων και 

της κατ’ αρχήν επιλογής της κλαδικής εξειδίκευσης, 

ενώ βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας από τις Ομάδες Εργασίας και το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 η οριστικοποίηση των κλάδων εξειδίκευσης, 

 η διαμόρφωση πλατφόρμας ευρείας διαβούλευσης με τους 

συντελεστές της τετραπλής έλικας (επιχειρήσεις, ερευνητικά 

ιδρύματα, φορείς διακυβέρνησης, κοινωνικές οργανώσεις), 

 η διαμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης, 

 η μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίων δράσης ανά κλάδο εξειδίκευσης. 
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Παράλληλα και για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών 

αποτελεσμάτων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συμμετέχει 

ενεργά στο εθνικό δίκτυο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης.  

Στον τομέα των έργων, δια της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

ΠΑΜ-Θ - Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε η σύνταξη 

και παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και διατυπώθηκαν εισηγήσεις προς την 

Εκτελεστική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποιήσεων αυτού. Συνολικά μέσα στο 

2013 πραγματοποιήθηκαν δύο (2) τροποποιήσεις του Προγράμματος. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Προγράμματος καθώς και βασικά του στοιχεία μέχρι την 

31.12.2013 εμφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα: 

 

 Π/Υ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
(31.12.2013) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 4.596.465,35 1.485.233,22 45 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 17.035.586,02 5.767.365,34 108 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 8.914.145,05 5.149.765,70 77 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 8.781.471,58 2.104.721,10 66 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 15.766.997,85 5.009.856,25 139 

ΠΑΜ-Θ 20% 14.020.006,36 630.937,81 77 

ΣΥΝΟΛΑ 69.114.672,21 20.147.879,42 512 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατανομής των χρηματοδοτήσεων κατά το έτος 2013 

είναι το γεγονός ότι τα ποσά που αποδίδονταν στη ΠΑΜ-Θ ήταν ισόποσα του 2012 

αλλά μόνο ως προς το ποσό που αντιστοιχούσε στις λειτουργικές δαπάνες του 

παρελθόντος έτους. Δεν αποδόθηκε από τους ΚΑΠ κανένα πρόσθετο ποσό για 

επενδύσεις. Η νέα σημαντική περικοπή της ετήσιας χρηματοδότησης του 

Προγράμματος από τη μία αλλά και το ύψος των ανειλημμένων υποχρεώσεων από 

την άλλη, περιόρισαν ακόμη περισσότερο σε σχέση με το 2012 τη δυνατότητα για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων παρεμβάσεων στο πλαίσιο αυτού.  

Έτσι ο προγραμματισμός και ο χρονοκαταμερισμός των συνεχιζόμενων έργων και 

μελετών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να ολοκληρωθούν ομαλά και να μην υπάρξει 

πρόβλημα με τη ροή χρηματοδότησής τους, ενώ λόγω της πενιχρής χρηματοδότησης 

οι νέες παρεμβάσεις ήταν ελάχιστες, μόνο και μόνο για την αντιμετώπιση πραγματικά 

επειγουσών αναγκών.  

Στο επισυναπτόμενο απολογιστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών αναφέρονται τα ποσοτικά μεγέθη 
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του Προγράμματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται έργα καθημερινότητας καθώς και έργα 

υποδομών μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, ικανά να αναδείξουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του τόπου και να διευκολύνουν τη ζωή και τη δραστηριότητα  των 

πολιτών. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ενδεικτικά κάποιες παρεμβάσεις 

που σηματοδοτούν τις προτεραιότητες της Περιφέρειας / Περιφερειακών Ενοτήτων 

όπως οι ακόλουθες: 

 Έργα συντήρησης και αναβάθμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 

σε όλο το εύρος της Περιφέρειας 

 Έργα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου καθώς και 

βελτίωσης φωτισμού κόμβων 

 Ενέργειες Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - 

Θράκης  

 Εξασφάλιση λειτουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ.Κ.) Φαλακρού μέσω 

o Συντήρησης και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού 

o Συντήρησης των αναβατήρων 

o Αντικατάστασης των συρματόσχοινων και εκτέλεσης λειτουργικών ελέγχων 

των αναβατήρων 

o Συντήρησης και εκχιονισμού του δρόμου από διασταύρωση Βώλακα μέχρι 

Χ.Κ. Φαλακρού 

 Έργα ενίσχυση του αγροτικού τομέα όπως π.χ. αγροτικού εξηλεκτρισμού  

 Έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων  

 Έργα υποστήριξης του κτηνοτροφικού τομέα με την κατασκευή 

ομβροδεξαμενών – ποτιστρών 

 Αποσύνδεση – συντήρηση – σύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου για τα 

έτη 2013-2014 

 Προμήθεια αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατατασκευής για το Λύκειο 

Φερών 

 Αποκατάσταση βατότητας κάθετου άξονα Αρδάνιου - Ορμένιου στο τμήμα 

«Μάνδρα – Διδυμότειχο» 

 Αναβάθμιση Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς μέσω 

o Επισκευής κτηρίου Κέντρου Ενημέρωσης 

o Επισκευής κτηρίου Ξενώνα  

o Εκσυγχρονισμού παρατηρητηρίου αρπακτικών Δάσους Δαδιάς 

 Αξιοποίηση γεώτρησης Χαλκερού Καβάλας - Κατασκευή δεξαμενής και 

αρδευτικού Δικτύου  
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 Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Καβάλας και Παγγαίου 

 Ανακατασκευή ισόπεδων κόμβων “roundabout” στην υπ. αριθμ. 9 Επ. Οδό 

στη Π.Ε. Ξάνθης (υπό εκτέλεση) 

 Τεχνικογεωλογική εξέταση κατολίσθησης στον οικισμό Μάνταινα (υπό 

εκτέλεση) 

 Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους 

Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών και στον οικισμό Κοσμίου του Δήμου 

Κομοτηνής (ολοκληρώθηκε) 

 Μελέτη βελτίωσης παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας (υπό εκπόνηση) 

 Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην επαρχιακή οδό Ιμέρου – Γλυφάδας 

(υπό εκπόνηση) 

 Μελέτη γέφυρας Κοσμίου (υπό εκπόνηση) 

 Μελέτη της οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Ν. Έβρου (υπό 

εκπόνηση) 

 Προμήθεια- εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων για την οργάνωση της 

μόνιμης Έκθεσης του Μουσείου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ιάσμου (δημοπρατήθηκε) 

Ιδιαίτερη μνεία στον τομέα των εκτελούμενων έργων πρέπει να γίνει στις 

παρεμβάσεις που υλοποιούνται με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση του 

ποταμού Έβρου, Άρδα, Ερυθροποτάμου και των παραποτάμων τους. Αφενός 

η αναγκαιότητα – χρησιμότητα των παρεμβάσεων αυτών για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων και αφετέρου το γεγονός ότι 

κατά κύριο λόγο την αρμοδιότητα παρέμβασης για την υλοποίηση των 

συγκεκριμένων έργων την έχει η ΕΥΔΕ Έβρου, καθιστούν την προσπάθεια αυτή 

σύνθετη, επίπονη και χρονοβόρα.  

Παρόλα αυτά μέσω της σύναψης τριών (3) προγραμματικών συμβάσεων με το 

αρμόδιο Υπουργείο - Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ7, κατέστη 

δυνατή η χρηματοδότηση της Περιφέρειας με το ποσό των 2,896 εκ. € και σε 

συνδυασμό με συμπληρωματικές, σημαντικού ύψους χρηματοδοτήσεις από το 

Πρόγραμμα ΚΑΠ αλλά και από τη ΣΑΕ031 της Περιφέρειας ΑΜ–Θ, προγραμματίστηκε 

η υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων, οι κυριότερες των οποίων είναι:  

 Όσον αφορά σε έργα, περαιώθηκαν ως προς το φυσικό τους αντικείμενο, 

τα ακόλουθα 

o Κατασκευή τοιχίου προστασίας της κοινότητας Πυθίου από πλημμύρες του 

ποταμού Έβρου 
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o Εργασίες προστασίας με λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια του δυτικού 

μεσόβαθρου της γέφυρας Πετάλου - Πέπλου 

o Αποκατάσταση φθορών στα αναχώματα αγροκτήματος Κορνοφωλιάς  

o Εργασίες αποκατάστασης αναχώματος Ερυθροποτάμου στην περιοχή 

Καρωτής και Ελαφοχωρίου 

o Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην κοινότητα Πραγγίου Διδ/χου 

o Αποκατάσταση φθορών και έργα προστασίας αναχώματος Λυκόφης 

o Υπερύψωση κυρίως αναχώματος Πόρου Φερών 

συνολικού προϋπολογισμού 1.096.000,00 €, από πόρους της ΣΑΕ 072/1 

του ΥΠΟΜΕΔΙ, 

o Συντήρηση αναχωμάτων Ψαθάδων 

o Συντήρηση θυροφραγμάτων Αμορίου 

o Συντήρηση – επισκευή αναχώματος και καθαρισμός ρέματος στην Καρωτή 

Δήμου Διδυμοτείχου 

συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € αλλά και  

o υλοποίηση διαφόρων εργασιών1 με αυτεπιστασία (εμφανίζονται στην 

υποσημείωση),  

συνολικού προϋπολογισμού 320.643,14 €, από πόρους της ΣΑΕ 031 της 

ΠΑΜ-Θ. 

Συνεχιζόμενα είναι τα ακόλουθα έργα 

o Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πόρου - Πέπλου και Μελισσοκομείου 

Φερών, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €, από πόρους της ΣΑΕ 

072/1 του ΥΠΟΜΕΔΙ, 

                                                
1 - Επείγουσες εργασίες συντήρησης άμεσης προστασίας του σίφωνα φράγματος Κυπρίνου 

- Επείγουσες εργασίες έμφραξης ρήγματος στο χείμαρρο Σαράντη περιοχής Θυμαριάς Νομού Έβρου 

- Εργασίες έμφραξης ρήγματος στην αποστραγγιστική τάφρο αγροκτήματος Κισσαρίου 
- Εργασίες έμφραξης θυροφραγμάτων αντλιοστασίου Ισαακίου 
- Εργασίες έμφραξης τεχνικών του Ο.Σ.Ε. στο τμήμα Διδυμοτείχου-Πυθίου 

- Μεταφορά φορητών αντλιών από το Πύθιο και Πραγγί για την άντληση των υδάτων από το αγρόκτημα Τυχερού 
- Εργασίες τομής αναχώματος αντλιοστασίου Δουρούτσας Τυχερού 
- Εργασίες έμφραξης ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα Πραγγίου 
- Επείγουσες εργασίες έμφραξης τομής στο ανάχωμα Γεμιστής 

- Εργασίες έμφραξης μικρού ρήγματος στο ανάχωμα Πετάλου-Πέπλου 
- Εργασίες έμφραξης στρατιωτικών πολυβολείων υπερβλητού αναχώματος Τυχερού 
- Εργασίες έμφραξης ρήγματος στο κύριο ανάχωμα Ψαθάδων 
- Εργασίες έμφραξης μικρού ρήγματος στο κυρίως ανάχωμα Διλόφου 

- Εργασίες διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου Σοφικού 
- Εργασίες διευθέτησης αριστερής όχθης του ποταμού Άρδα στη γέφυρα Κομάρων 
- Εργασίες επίχωσης ρήγματος στο κυρίως ανάχωμα Μαρασίων 
- Εργασίες διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου αγροκτήματος Πυθίου 

- Σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. του αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Πραγγίου 
- Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικής τάφρου αντλιοστασίου Α3 ωοειδούς 
- Εργασίες καθαρισμού δύο οδικών γεφυρών, Ελιάς - ποταμού Άρδα και Ερυθροποτάμου περιοχής Διδυμοτείχου 
- Εγκατάσταση και τοποθέτηση δύο νέων θυροφραγμάτων και καθαρισμού της αποστραγγιστικής τάφρου αντλιοστασίων 

Διδυμοτείχου 

- Εργασίες καθαρισμού έμφραξης χειμάρρου Προβατώνα  
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o Κατασκευή δίδυμων οχετών 2*2,35*2,35μ με ηλεκτροκίνητα 

θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Π.Ε. Έβρου, συνολικού 

προϋπολογισμού 165.000,00 €, από πόρους των ΚΑΠ (20%) της ΠΑΜ-Θ, 

o Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα αναχώματα Πυθίου Νομού Έβρου, 

συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00 €, από πόρους της ΣΑΕ 031 της 

ΠΑΜ-Θ. 

 Έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία οι μελέτες των κάτωθι έργων 

o Υπερύψωση κυρίως αναχώματος ποταμού Έβρου και Χωριατορέματος 

περιοχής Ορμενίου  

o Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Λυκόφης 

o Αντιπλημμυρικά έργα κάμπου Θυμαριάς  

συνολικού προϋπολογισμού 2.258.000,00 €, για να υλοποιηθούν μέσω 

προγραμματικών συμβάσεων με τη Δ7 από πόρους της ΣΑΕ 072/1 του 

ΥΠΟΜΕΔΙ, 

o Βελτίωση λειτουργικότητας αναχωμάτων Μελισσοκομείου και 

Νεραϊδότοπου με την κατασκευή 4 κιβωτοειδών οχετών 2,00*2,00 και 2 

κιβωτοειδών οχετών 1,50*2,00 με χειροκίνητα θυροφράγματα και 

o Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Πετράδων Πραγγίου 

Ισαακίου  

συνολικού προϋπολογισμού 656.000,00 €, για να υλοποιηθούν από πόρους 

της ΣΑΕ 031 της ΠΑΜ-Θ. 

 Έχουν δαπανηθεί ποσά συνολικού ύψους 376.774,13 € από πόρους της ΣΑΕ 

031 της ΠΑΜ-Θ, για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε αντιπλημμυρικά 

αντλιοστάσια. 

Αφού εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων, όλη η 

υπόλοιπη προσπάθεια εστιάστηκε στην ωρίμανση των έργων που θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ή στη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για την 

υλοποίηση μεγάλων έργων που ήταν ήδη ενταγμένα αλλά για διάφορους λόγους 

παρουσίαζαν στασιμότητα. 

Με δικαιούχο τη Περιφέρεια ΑΜ-Θ, εντάχθηκαν κατά το 2013 στο ΠΕΠ ΑΜ-

Θ τα ακόλουθα έργα: 

 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. 57 ΔΡΑΜΑΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 

37+000 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΟΧΥΡΟΥ) ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΕΞΟΧΗΣ, προϋπολογισμού 3.690.000 € 
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 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ - ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ. 11+800 ΕΩΣ TO ΔΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΑΤΙΑΣ, 

προϋπολογισμού 2.700.000 € 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ (Κ.Υ. 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ), προϋπολογισμού 

1.660.000 €  

 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", 

προϋπολογισμού 805.508 € 

 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, προϋπολογισμού 430.745 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, προϋπολογισμού 5.235.000 € 

 AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, 

προϋπολογισμού 640.374 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, προϋπολογισμού 

300.000 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, προϋπολογισμού 

175.000 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", προϋπολογισμού 410.000 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΠΗΓΑΔΙΩΝ (ΆΞΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ), 

προϋπολογισμού 4.800.000 € 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ), 

προϋπολογισμού 5.630.000 € 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ, προϋπολογισμού 2.800.000 € 

 Βελτίωση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ), προϋπολογισμού 1.000.000 € 

 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - 

Γ΄ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 473.071,53 € 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2013 

 

 

 
23 

 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΥΣΤΑΚΑ, ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ, 

προϋπολογισμού 569.106 €.  

Παράλληλα δόθηκε προτεραιότητα από τις Υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ στην 

μελετητική «ωρίμανση» των ακόλουθων έργων προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ένταξη αυτών για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ: 

 ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ “ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ” (ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε61), 

προϋπολογισμού μελετών 6.000.000 € (οι μελέτες είναι υπό εκπόνηση),  

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 57 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ, 

προϋπολογισμού 8.600.000 € (η μελέτη ολοκληρώθηκε – υπολείπεται η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση) 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΩΝ- ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑΣ, προϋπολογισμού 

6.400.000 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε. 

Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, προϋπολογισμού 

13.400.000 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 12 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΟΜΒΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΟΥ, προϋπολογισμού 

6.000.000 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ Σ.Γ. ΚΕΓΕ - ΜΗΚΟΥΣ 3 ΧΛΜ), προϋπολογισμού 

18.400.000 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί – στο ποσό δεν υπολογίζονται οι 

απαλλοτριώσεις) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ΟΥ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, 

προϋπολογισμού 3.500.000 € (υπολείπεται η άδεια δόμησης και η σύνταξη των 

τευχών δημοπράτησης) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

«ΚΑΡΒΟΥΝΟΡΕΜΑ», προϋπολογισμού 12.55.000 € (οι μελέτες ολοκληρώθηκαν 

– υπολείπεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η κήρυξη της απαλλοτρίωσης) 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ), προϋπολογισμού 3.600.000 

€ (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί) 

 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ - ΟΧΥΡΟΥ ΕΩΣ 1.638 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ, 

προϋπολογισμού 1.850.000 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί – απομένει η έγκριση 

οριοθέτησης) 
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 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προϋπολογισμού 2.200.000 € 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ 

ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ προϋπολογισμού 4.800.000 € (υπολείπεται η 

επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 9 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΓΡΑΤΙΝΗ – ΑΡΡΙΑΝΑ), ΤΜΗΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ 

ΜΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ”, προϋπολογισμού 6.000.000 € και 

ΤΜΗΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΡΟΔΙΤΗ – ΓΡΑΤΙΝΗΣ”, προϋπολογισμού 5.000.000 € 

(η μελέτη ολοκληρώθηκε) 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΡ. 2 ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΡΕΜΑ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ – 

ΈΒΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, 

ΑΡΑΤΟΥ- ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΙΣΒΗΣ”, προϋπολογισμού 16.000.000 € και ΤΜΗΜΑ 

“ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΑΠΩΝ” προϋπολογισμού 14.000.000 € (η 

μελέτη είναι υπό ολοκλήρωση) 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 14 ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΜΕΧΡΙ 

Σ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 14.100.000 € (η μελέτη ολοκληρώθηκε και 

υποβλήθηκε αίτημα προς χρηματοδότηση του έργου στο Ε.Π. «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας») 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 2 ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΟΣ, προϋπολογισμού 21.050.000 € (η 

μελέτη ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε αίτημα προς χρηματοδότηση του έργου 

στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας») 

 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ 

ΜΕΣΩ ΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 5Ο ΧΛΜ. ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Ε.Ο. Νο 2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 

ΛΑΓΟΥΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΩΣ ΙΑΣΜΟ (Χ.Θ. 

00 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+000), προϋπολογισμού 11.900.000 € (η μελέτη ολοκληρώθηκε 

και υποβλήθηκε αίτημα προς χρηματοδότηση του έργου στο Ε.Π. «Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας»). 

β) Υποστήριξης Πρωτογενούς τομέα 

Η αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

και η στροφή σε ένα μοντέλο που θα σέβεται το περιβάλλον, θα απαντά στις 

προκλήσεις των καιρών και θα συνδέεται σαφώς με την αγορά, αποτέλεσε για τη 

Διοίκηση της Περιφέρειας πολιτική προτεραιότητα την οποία προωθήσαμε μέσα από 

τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και του 
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αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Στη κατεύθυνση αυτή ως στόχοι προς επίτευξη 

τίθενται: 

 ο προσανατολισμός της παραγωγής σε νέα δυναμικά προϊόντα, 

 η προσπάθεια προώθησης των προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει 

έλλειμμα,  

 η στήριξη και εκσυγχρονισμός των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών 

εκμεταλλεύσεων,  

 η καθετοποίηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του πρωτογενούς 

τομέα, 

 οι διαθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή. 

Κατά το έτος 2013, τρίτο έτος λειτουργίας της αιρετής Περιφερειακής Αρχής, 

διαπιστώθηκε η πλήρης προσαρμογή των Υπηρεσιών στη νέα δομή λειτουργίας της 

Περιφέρειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ παρά τα 

εντοπισμένα δομικά τους προβλήματα και την παρατηρηθείσα περαιτέρω μείωση του 

υπηρετούντος προσωπικού (-13% σε σύγκριση με το 2012), ανταποκρίθηκαν σε 

υψηλό βαθμό στα καθήκοντά τους, έχοντας ως πρώτο στόχο, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών. 

Από τις δράσεις και ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί, στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών και όχι μόνο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον πρωτογενή τομέα, με 

σκοπό την αντιμετώπιση των ήδη εντοπισμένων προβλημάτων και δυσκολιών για την 

προώθηση της αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας, παραθέτουμε ως 

σημαντικότερες τις παρακάτω: 

1. Για την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας, 

εφαρμόστηκαν προγράμματα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών των 

κυριότερων καλλιεργειών σε κάθε Π.Ε. (βαμβάκι, αραβόσιτος, ακτινίδιο, 

σπαράγγι, πατάτα, αμπέλι, λαχανικά κλπ), με έγκαιρη δημοσιοποίηση οδηγιών 

για τους καλλιεργητές και προγράμματα ελέγχου της υγείας των ζώων από 

λοιμώδη νοσήματα και ζωοανθρωπονόσους. Διενεργήθηκαν επίσης οι έλεγχοι 

προστασίας των ζώων στους χώρους εκτροφής, στους τρόπους μεταφοράς και 

κατά τη σφαγή τους και έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις των ζώντων ζώων που 

προοριζόταν για εξαγωγές. 

Κυρίαρχο πρόβλημα στον τομέα της κτηνοτροφίας κατά το έτος 2013 

αποτέλεσε για την Περιφέρεια, η εμφάνιση της νόσου της ευλογιάς στα 

πρόβατα, με αποτέλεσμα (μέχρι 31-12-2013) να θανατωθούν 15.440 ζώα σε 

100 εκτροφές, με το κόστος των θανατωμένων ζώων να ανέρχεται  περίπου σε 
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1.500.000 € και το κόστος επιχορήγησης των κτηνοτρόφων για τροφές των 

εγκλεισμένων ζώων σε 650.000 €. 

Στον τομέα αυτόν, η Περιφέρεια υλοποιεί το πρωτοποριακό σε ολόκληρη τη 

χώρα πρόγραμμα περισυλλογής των νεκρών βοοειδών και 

αιγοπροβάτων και την εξέτασή τους για μεταδοτικές σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες, προϋπολογισμού 900.000 €. 

2. Στα πλαίσια του ελέγχου για την ασφάλεια και προστασία της υγείας του 

καταναλωτή, διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι των παραγόμενων και 

διακινηθέντων νωπών και μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής 

προέλευσης (εσωτερικής αγοράς, εισαγωγών και εξαγωγών).  

3. Για τον έλεγχο των σκευασμάτων φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών 

φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι των 

καταστημάτων πώλησης, δειγματοληψίες σκευασμάτων και όλοι οι σχετικοί 

εξειδικευμένοι έλεγχοι. 

4. Στον τομέα της αλιείας και της διακίνησης των αλιευμάτων 

διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εφαρμόστηκε συστηματικός έλεγχος 

της υδάτινης ρύπανσης και μόλυνσης, με συντονισμένες δειγματοληψίες 

ύδατος, οστράκων για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και 

επιτόπιες αυτοψίες σε όλες τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας. 

Κατά το 2013 υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

μετά την εμφάνιση μαζικών θανάτων ψαριών σε ιχθυοτροφεία της Π.Ε. 

Ροδόπης, ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας. 

Στον τομέα αυτόν, πρέπει να αναφερθεί ότι προχώρησαν οι εκμισθώσεις των 3 

ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών «Ξηρολίμνη», «Έλος» – «Πτελέα» και 

«Ισμαρίδα» - «Λίμνη» στη Π.Ε. Ροδόπης. 

Παράλληλα η ΠΑΜ-Θ υλοποιεί τα ακόλουθα έργα που έχουν ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013: 

 Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας, με σύμβαση ύψους 

1.863.357,65 €, έχει λάβει 3 παρατάσεις για την ολοκλήρωσή του.  

 Αλιευτικό καταφύγιο πρώην Δήμου Ορφανού (β’ φάση), προϋπολογισμού 

780.120 €, το οποίο βρίσκεται υπό εκτέλεση. 

5. Εφαρμόστηκαν τα προγράμματα φύτευσης, αναδιάρθρωσης και εγκατάλειψης 

αμπελώνων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα οινοποιεία της 

Περιφέρειας σε παραχθέντα αμπελοοινικά προϊόντα. 
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Στο πλαίσιο των λοιπών προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων έγινε επίβλεψη και επιτυχής υλοποίηση Προγραμμάτων όπως 

βιολογικής γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης 

καπνού, στήριξης της μελισσοκομίας, μεταποίησης – τυποποίησης - ποιότητας 

τροφίμων, συμβολαιακής γεωργίας ενεργειακών καλλιεργειών, κλπ. 

6. Συνεχίστηκαν οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι των προγραμμάτων Νέων 

Γεωργών και των Σχεδίων βελτίωσης ‘Λοιπών Γεωργών Φυτικής 

Παραγωγής’ του Μέτρου 1.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και σημαντικός αριθμός 

φακέλων προωθήθηκε για τη διενέργεια πληρωμών.  

7. Καταρτίστηκε το πρόγραμμα αναδασμών έτους 2013 της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 

στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε:  

 Παράδοση αναδασμών 3.850 στρεμμάτων στο αγρόκτημα 

Χρυσοκέφαλου της Π.Ε. Δράμας. 

 Συνέχιση αναδασμών (υποχρεωτικών και εκούσιων) συνολικά 179.400 

στρεμμάτων σε 18 αγροκτήματα της Περιφέρειας, ήτοι: 

o Μικρόκαμπου, Δοξάτου, Μαυρολεύκης και Καλλιθέας της Π.Ε. Δράμας 

(37.000 στρ.) 

o Κουτσού, Εράσμιου και Σουνίου της Π.Ε. Ξάνθης (50.700 στρ. με 

υπογραφή συμβάσεων για τις μελέτες Κουτσού και Εράσμιου και 

δημοπράτηση της μελέτης του Σουνίου κατά το 1ο τρίμηνο του 2014) 

o Ανθοχωρίου, Γρατινής, Καλλιθέας, Θρυλορίου, Μεγάλου - Μικρού 

Κρανοβουνίου και Μεσούνης της Π.Ε. Ροδόπης (61.200 στρ. – έχει 

υπογραφεί η σύμβαση της μελέτης) 

o Κυπρίνου, Γαλήνης, Χανδρά και Ψαθάδων της Π.Ε. Έβρου (31.900 

στρ.). 

 Έναρξη εργασιών συνολικά 19.300 στρεμμάτων στα αγροκτήματα 

Ψαθάδων, Διδυμοτείχου, Ισαακίου, Πραγγίου, Μικροχωρίου, Πετράδων και 

Μάνδρας της Π.Ε. Έβρου.  

 Ολοκλήρωση και κύρωση αναδασμών στα αγροκτήματα Σωτήρα, Παχύ, 

Παναγιά, Βνίδα, Κρυονέρι εξωχώραφα και Κρυονέρι Τενάγη ενώ στη Π.Ε. 

Καβάλας υπολείπονται ακόμη οκτώ αγροκτήματα για επικύρωση. 

 Μετά από προτάσεις μας στο ΠΑΑ 2007-2013 οι οποίες έχουν ελεγχθεί και 

αξιολογηθεί θετικά,  

o Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για τα παράλληλα έργα 

του αγροκτήματος Κουδουνίων της Π.Ε. Δράμας (8.500 στρ. με 
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προϋπολογισμό 2.300.000 €), πλην όμως δεν υπογράφηκε ακόμη η 

σύμβαση λόγω γραφειοκρατικών προσκομμάτων του ΥΠΑΑΤ, 

o Έχει υπογραφεί η σύμβαση για τα παράλληλα έργα του αγροκτήματος 

Γενισέας της Π.Ε. Ξάνθης (29.500 στρ. με προϋπολογισμό 3.750.000 

€) και μετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης των αποφάσεων 

ένταξης, αναμένεται η έγκριση των δημοπρατήσεων των έργων με 

τίτλο: 

 "Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αυξεντίου Ν. Ξάνθης" 

και  

 "Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αλκυώνης Ν. 

Ξάνθης". 

o Βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των όρων δημοπράτησης η υλοποίηση 

της πράξης των παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Πέπλου της Π.Ε. 

Έβρου. 

8. Στα πλαίσια αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου πραγματοποιήθηκαν 

από τις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας 218 

δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων του ΥΠΑΑΤ για διάφορες χρήσεις (ετήσιες 

καλλιέργειες, αμπελώνες, δενδρώδη, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, κλπ.) 

συνολικής έκτασης 2.683 στρεμμάτων και εισπράχθηκαν μεγάλα ποσά για το 

ελληνικό δημόσιο.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση (εντοπισμός) μεγάλου αριθμού 

αγροτεμαχίων σε ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και υπεγράφησαν συμβόλαια 

μίσθωσης με χαμηλό τίμημα.  

9. Για την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων και την προώθηση των 

φραγμάτων και ταμιευτήρων έγιναν αρκετές ενέργειες προς την κατεύθυνση 

της απρόσκοπτης συνέχισης των υλοποιούμενων αλλά και προγραμματιζόμενων 

παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης των 

δικτύων διανομής νερού από τους ταμιευτήρες Ν. Σιδηροχωρίου – Ν. Αδριανής 

και το έργο είναι ώριμο προς υλοποίηση ενώ εκτελείται το έργο της 

ανακαίνισης - βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου Θαλασσιάς- Κρεμαστής 

στην Π.Ε. Ξάνθης. Παράλληλα για τη διαχείριση των επιφανειακών νερών της 

ευρύτερης περιοχής του Ανατολικού Δέλτα του ποταμού Νέστου είναι υπό 

ολοκλήρωση η εκπονούμενη μελέτη μέσω προγραμματικής σύμβασης με το 

Δ.Π.Θ. για τη βέλτιστη ικανοποίηση αρδευτικών αναγκών και τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπόγειων νερών ενώ έχει προγραμματισθεί μετά την μελετητική 

του ωρίμανση και η υλοποίηση του έργου "Κατασκευή αγωγού για τον 

εμπλουτισμό των αγροκτημάτων Κυψέλης - Εξοχής". Να σημειωθεί ότι έργα 
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όπως τα φράγματα του Μαρμαρά στην Καβάλα2, του Ιασίου στην Ροδόπη3, η 

αρδευτική λιμνοδεξαμενή Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη4, το αρδευτικό δίκτυο 

δυτικής πεδιάδας Νέστου (Χρυσούπολης)5, η αντικατάσταση και υπογειοποίηση 

των αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου6 και το μεγάλο έργο της 

μεταφοράς νερού από τον Νέστο για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα και την 

άρδευση του κάμπου της Ξάνθης7, αποτελούν τεράστιας εμβληματικής αξίας 

έργα υποδομής, η αποτελεσματικότητα των οποίων θα σφραγίσει την νέα μας 

αναπτυξιακή ταυτότητα. 

10. Πραγματοποιήθηκε ικανός αριθμός επαφών και συσκέψεων με παραγωγικούς 

φορείς (συλλόγους, ομάδες παραγωγών, κλπ.) και την παρουσία υπηρεσιακών 

παραγόντων της ΠΑΜ-Θ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων φορέων για να χαραχθεί 

στρατηγική που σε εύλογο χρόνο θα έδινε λύσεις σε πολλά και σημαντικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν παραγωγοί (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, 

ιχθυοκαλλιεργητές κλπ), όπως η αντιμετώπιση των συνεπειών από την ευλογιά, 

τα θέματα του καπνού, θέματα Πολιτικής Γης (εφαρμογή του Ν.4061/2012), 

θέματα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων κλπ. 

11. Για την ενημέρωση των ασχολούμενων με τον αγροτικό τομέα 

(αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μεταποιητών), οργανώθηκαν σε όλες τις Π.Ε. 

πολλές δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης με εξειδικευμένες εκδηλώσεις 

και ημερίδες με εισηγητές επιστήμονες-στελέχη υπηρεσιών της Περιφέρειας και 

άλλων φορέων. Στόχος μεταξύ άλλων ήταν και η ενημέρωση τους για θέματα 

αναγκαιότητας πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων, εγκατάστασης 

καινοτόμων καλλιεργειών, αντιμετώπισης επιβλαβών ενεργών 

μικροοργανισμών, για τις δυνατότητες ένταξης σχεδίων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.), κ.α.  

12. Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του «καλαθιού αγροτικών 

προϊόντων» της Περιφέρειας ΑΜ-Θ., το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή 

Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, ενώ στη συνέχεια, μετά από 

                                                
2  Φράγμα Μαρμαρά: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκαν η σήραγγα εκτροπής του ποταμού Μαρμαρά, η 

κατασκευή του προφράγματος, η στεγανοποίηση της θεμελίωσης του κυρίως φράγματος, το μεγαλύτερο μέρος των 
εκσκαφών του υπερχειλιστή και τμήμα του αναχώματος του φράγματος. Σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του κυρίως 
φράγματος. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί το 43% του έργου. 

3  Φράγμα Ιασίου: Το έργο εκτελείται κανονικά με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 
4  Λιμνοδεξαμενή Ξηροποτάμου: Το υποέργο της κατασκευής του ταμιευτήρα είναι υπό εκτέλεση. Για το υποέργο της 

κατασκευής του δικτύου των αγωγών άρδευσης υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο κατά το 2013. 
5  Αρδευτικό δίκτυο δυτικής πεδιάδας Νέστου: Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπράτησης, υπεγράφη η σύμβαση 

με τον ανάδοχο και έγινε έναρξη των εργασιών του έργου. 
6  Αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου: Διεκδικείται η 

εξασφάλιση χρηματοδότησης από πόρους του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
7  Μεταφοράς νερού από τον Νέστο για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα και την άρδευση του κάμπου της 

Ξάνθης: Εκκρεμεί η εκδίκαση προσφυγής στο ΣΤΕ κατά της υλοποίησης του έργου. 
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συμπληρώσεις θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση και 

θα τεθεί σε διαβούλευση.  

13. Συνεχίσαμε τη συνεργασία με φορείς που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

αγροτική ανάπτυξη, με τα δύο Παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ, το Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. αλλά και το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. με σκοπό να 

συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση του αγροτικού τομέα μέσα από την 

εφαρμοσμένη έρευνα.  

14. Στελέχη της Περιφέρειας συμμετείχαν σε θεματικές ομάδες του ΥΠ.Α.Α.Τ για 

τον καθορισμό των Στρατηγικών Στόχων και προτεραιοτήτων του νέου 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη προγραμματική περίοδο 

2014-2020. 

15. Στα πλαίσια της προώθησης και της προβολής των προϊόντων και των 

επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και με στόχο την εξωστρέφεια, η 

Περιφέρεια συμμετείχε με επιτυχία στις παρακάτω εκθέσεις, φεστιβάλ, και 

παρουσιάσεις προϊόντων: 

 Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών DETROP 2013 (Θεσσαλονίκη) 

 Στην εκδήλωση «Θεσμοφόρια» του ΥΠΑΑΤ (Μουσείο Ακρόπολης) για την 

παρουσίαση αγροτικών προϊόντων των Περιφερειών (Αθήνα),  

 Στην 2η Έκθεση προϊόντων κρέατος MEAT DAYS (Αθήνα), 

 Στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA 2013 (Κολωνία), 

 Στην Έκθεση τοπικών προϊόντων «ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ» - 2ο Φεστιβάλ 

προβολής της γαστρονομίας της περιοχής του Έβρου στην Ορεστιάδα 

 Στις Γεωργοκτηνοτροφικές Εκθέσεις Φωτολίβους και Φερών. 

γ) Υποστήριξης – προώθησης της επιχειρηματικότητας  

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις 

αποτελεί απόλυτη πολιτική προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας. Στη 

κατεύθυνση αυτή, της υποστήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, ως 

στόχοι προς επίτευξη, μεταξύ άλλων τίθενται: 

 Η ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποστήριξης της μεταποίησης 

(Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών),  

 Η βελτίωση των δικτύων μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων για τη μείωση 

του υψηλού μεταφορικού κόστους των παραγόμενων προϊόντων, 

 Η υποστήριξη - ενίσχυση των μηχανισμών προώθησης και προβολής τοπικών 

και παραδοσιακών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,  
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 Η απλούστευση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την 

ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, 

 Η προβολή των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των Α.Π.Ε. 

και η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων,  

 Η προώθηση της αποσαφήνισης λειτουργίας των λατομικών περιοχών. 

Από τις δράσεις και ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί, στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών και όχι μόνο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, παραθέτουμε ως 

σημαντικότερες τις παρακάτω: 

1. Η Περιφέρεια ΑΜ–Θ, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της 

επιχειρηματικότητας του τόπου, στήριξε σθεναρά την υλοποίηση της δράσης 

για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ. Για την υποστήριξη αλλά και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μετά την 

έκδοση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 

νέου προγράμματος, διενεργήθηκε με τη συμμετοχή στελεχών από την ΔΑΝΑΠ 

– ΠΑΜ-Θ, την ΕΔΑ ΠΑΜ-Θ και τον ενδιάμεσο φορέα ΔΕΣΜΟΣ, κύκλος οκτώ (8) 

ενημερωτικών συναντήσεων σε ολόκληρη τη Περιφέρεια ΑΜ-Θ (Κομοτηνή, 

Δράμα, Θάσο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Σαμοθράκη) με 

θέμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».  

2. Συγκρότησε, μεταξύ των πρώτων Περιφερειών της χώρας, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ) το οποίο θα 

έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα προώθησης της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας με βαθύτερη στόχευση την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας καθώς και 

της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της ΠΑΜ-Θ. Στο πλαίσιο αυτό, 

συμμετείχε ενεργά δια στελεχών της ΠΑΜ-Θ (ΕΔΑ και ΔΑΝΑΠ) αλλά και του 

Προέδρου του Συμβουλίου, με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, στη 

διαμόρφωση, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας του ΔΠΘ, ενός 

βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη στήριξη της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.  

3. Στην προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης των υφισταμένων επιχειρήσεων, 

αναλάβαμε πρωτοβουλία και πραγματοποιήσαμε επιτόπιες επισκέψεις με τη 

συμμετοχή στελεχών από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ 

προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με στόχο τη στήριξή τους 

στην επανεκκίνηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και την καλύτερη 

συναλλακτική σχέση μεταξύ των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων (π.χ. 

ταχύτερη εξυπηρέτησή τους). 
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4. Στο πλαίσιο της απόλυτης προτεραιότητάς της για την αξιοποίηση των 

γεωθερμικών πεδίων παρακολουθεί στενά όλη τη διαδικασία εκμίσθωσης 

τμημάτων αυτών μετά από τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν 

διεξαχθεί και επισπεύδει, όταν και όπου οι αρμοδιότητες της το επιτρέπουν, για 

την προώθηση της υλοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (π.χ. 

γνωμοδότηση Π.Σ. για την παραχώρηση εκτάσεων, εγκρίσεις ΜΠΕ κλπ). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι πρώτες επενδυτικές πρωτοβουλίες στα διοικητικά όρια της 

Π.Ε. Ξάνθης έχουν αρχίσει και ευοδώνονται και αναμένεται κατά το 1ο τρίμηνο 

του 2014 να προχωρήσουν σε παραγωγική διαδικασία (παραγωγή κηπευτικών 

από θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις).  

5. Με πρωτοβουλία της ΠΑΜ-Θ αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της επίλυσης 

του προβλήματος της λειτουργίας των λατομείων στο Κουφόβουνο. 

Για το σκοπό αυτό και με στόχο την εξεύρεση μιας νόμιμης λύσης για την 

συνέχιση της λειτουργίας τους, συντόνισε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Διευθύνσεις ΠΑΜ-Θ., συναρμόδια 

Υπουργεία, Ενδιαφερόμενους Δήμους και Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του 

Ν. Έβρου) με αποτέλεσμα την προώθηση σχετικής νομοθετικής 

πρωτοβουλίας. 

6. Μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία θέματα 

που αφορούν τις Λαϊκές Αγορές και την πάταξη του παραεμπορίου παρά το 

γεγονός ότι μετά το Ν.3852/2010 παρατηρήθηκε σύγχυση αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αιρετής Περιφέρειας και Δήμων στα 

αντικείμενα αυτά. Σημαντική παρέμβαση της Γεν. Διεύθυνσης 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.  

Για τη πάταξη του παραεμπορίου συγκροτήθηκαν τα Κλιμάκια Ελέγχου 

Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου - ΚΕΛΑΥΕ σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τακτοποιηθεί πολλά προβλήματα 

λειτουργίας τους, η δράση τους έγινε αισθητή και υπάρχει μετρήσιμο 

αποτέλεσμα, γεγονός που τυγχάνει αναγνώρισης και από την αρμόδια Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου.  

7. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ μέσω του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

προέβη κατά το 2013 στις ακόλουθες ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με την 

προώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας: 

 Έκδοση 29 αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδύσεων στα πλαίσια του 

Ν.3299/2004, 
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 Έκδοση 2 αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδύσεων στα πλαίσια του 

Ν.3908/2011, 

 Διενέργεια 36 ελέγχων από τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (ΠΟΕ) στα 

πλαίσια του Ν.3299/2004, 

 Διενέργεια 2 ελέγχων από τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (ΠΟΕ) στα 

πλαίσια του Ν.3908/2011, 

 Διενέργεια ελέγχου νομιμότητας 13 επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του 

Ν.3908/2011 

 Πραγματοποίηση συγκερασμού αξιολογήσεων 14 επενδυτικών σχεδίων στα 

πλαίσια του Ν.3908/2011,  

 Έκδοση 7 αποφάσεων υπαγωγής στον Ν.3908/2011, 

 Έκδοση 22 τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής στον Ν.3299/2004, 

 Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 49 πληρωμές επενδυτικών σχεδίων 

συνολικού ύψους 8.989.349,70 € εκ των οποίων: 

o 9 σε έργα που είναι συγχρηματοδοτούμενα με ποσό πληρωμής 

1.929.701,80 € και 

o 40 σε έργα από εθνικούς πόρους με ποσό πληρωμής 7.059.647,90 €, 

 Έλεγχο τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων που έχουν 

υπαχθεί στον επενδυτικό Νόμο 3299/2004 και 110 έργων ενταγμένων στο 

ΕΣΠΑ, 

8. Στα πλαίσια της προώθησης και της προβολής των τοπικά παραγομένων 

προϊόντων και των αντίστοιχων επιχειρήσεων, η Περιφέρεια από κοινού με τα 

Επιμελητήρια συμμετείχε με επιτυχία στις ακόλουθες εκθέσεις: 

 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,  

 Έκθεση KAVALA-EXPO, 

 Έκθεση "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ". 

δ) Ανάδειξης - Προώθησης του πολιτισμού - τουρισμού 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή θεωρεί ότι η ανάδειξη του πολιτισμού, ο οποίος συνιστά 

ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης του τουρισμού. Παράλληλα η 

Περιφέρεια εκτιμά ότι η τουριστική δραστηριότητα επιδέχεται περαιτέρω ενίσχυσης, 

δεδομένου ότι η υφιστάμενη δεν αντιστοιχεί στους αξιόλογους φυσικούς και 

ανθρωπογενείς πόρους της και στις ευρύτατες δυνατότητές της για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
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Με βάση τη προαναφερόμενη κατευθυντήρια αρχή, ως στόχοι προς επίτευξη μεταξύ 

άλλων τίθενται: 

 Η κατοχύρωση της Περιφέρειας με ευδιάκριτο και αναγνωρίσιμο brand name, 

 Η επένδυση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, πέραν του συμβατικού 

προϊόντος (ήλιος- θάλασσα), με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τον ορεινό όγκο, την παράλια 

ζώνη, τα νησιά μας, τους σπάνιους οικοτόπους αλλά και την γεωγραφική θέση 

της Περιφέρειάς μας, 

 Η ανάδειξη ως τουριστικού προορισμού των προστατευόμενων περιοχών 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και 

 Η αξιοποίηση όλων των ανεκτίμητων πολύτιμων αρχαιολογικών πόρων και 

μνημείων, η ανάδειξη των οποίων δεν είναι μόνο ιστορική ευθύνη αλλά και 

αναπτυξιακή πρόταση.  

Κατά το 2013, τρίτο έτος λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης, η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του πολιτισμού και 

τουρισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ορθολογική διαχείριση του 

δημόσιου χρήματος, μας κάνει να πιστεύουμε ότι κάναμε ακόμη ένα βήμα στην 

κατεύθυνση των στόχων που προαναφέρονται. 

Από τις δράσεις και ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί, στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών και όχι μόνο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στο θεματικό πεδίο του 

πολιτισμού - τουρισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που η Διοίκηση 

έθεσε, παραθέτουμε ως σημαντικότερες τις παρακάτω: 

1. Προσπαθήσαμε να έχουμε μία αξιοπρεπή παρουσία σε γεγονότα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχαμε συμμετοχή στα Βαλκάνια, αλλά και στην 

Ευρώπη και στηρίξαμε δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των 

ιδιωτικών φορέων του τουρισμού και του πολιτισμού.  

Συμμετείχαμε σε εκθέσεις τουρισμού στις χώρες των Βαλκανίων ("Holiday and 

Spa expo" - Σόφια, "International Fair of Tourism" – Βελιγράδι, "T.T.R. " – 

Βουκουρέστι), την Κύπρο ("Taxidi" - Λευκωσία), τη Ρωσία ("ΜΙΙΤ" - Μόσχα), 

την Γερμανία ("Ι.Τ.Β" – Βερολίνο και "Seatrade Europe" - Αμβούργο), την 

Πολωνία ("Tour Salon" - Πόζναν), τη Δανία ("Ferie for Alle" - Χέρνινγκ) και την 

Αγγλία ("World Travel Market" – Λονδίνο) αλλά και στην εγχώρια αγορά με 

παρουσία στη Θεσσαλονίκη ("Φιλοξένια"). 

Παράλληλα και με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος μας, 

συμμετείχαμε σε μια σειρά εκδηλώσεων όπως στη Κωνσταντινούπολη, μετά 

από πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού, στην Αγία Πετρούπολη και στη 

Σόφια στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι.  
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2. Στηρίξαμε και αναδείξαμε πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και στις 

πέντε Περιφερειακές Ενότητες προωθώντας δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού 

και προβολής ταυτόχρονα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας 

ΑΜ-Θ. Κύριο μέλημά μας ήταν η ορθολογική διαχείριση του δημόσιου 

χρήματος, η εξοικονόμηση πόρων και η στήριξη δράσεων με πολλαπλασιαστικά 

οφέλη για την Περιφέρειά μας, που επιπρόσθετα ενδυναμώνουν την 

περιφερειακή συνείδηση αλλά και ταυτόχρονα συμβάλουν στη διατήρηση 

στοιχείων της παράδοσης και στη σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία και 

αναδεικνύουν τις πολιτισμικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

Στο πνεύμα αυτό, της ενδυνάμωσης της περιφερειακής συνείδησης ενώσαμε τις 

δυνάμεις πολιτισμού της Περιφέρειας σε κοινή δράση ξεφεύγοντας από τη 

λογική του παρελθόντος που δημιουργούσε χαμηλού κύρους και αμφίβολης 

απόδοσης δράσεις για την ικανοποίηση μικροπολιτικών αναγκών.  

Από το σύνολο των δράσεων, επισημαίνονται: 

 Η διοργάνωση των αγώνων βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 

(Υπερμαραθώνιος Παρανεστίου), η ενίσχυση της δράσης «Το Φεστιβάλ 

ταξιδεύει» του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας και της εκδήλωσης 

της Ονειρούπολης, αλλά και η συμβολή στη διενέργεια εκδηλώσεων όπως 

το 3ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στο Δοξάτο, οι Ημέρες 

Πατάτας 2013 στο Οχυρό, τα «ΑΚΡΙΤΕΙΑ 2013» στο Νευροκόπι, το 

Καρναβάλι της Χωριστής και το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 

Ξηροποτάμου, στην Π.Ε. Δράμας. 

 Η ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων όπως το Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Ορεστιάδα, το 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών Χορών – Τραγουδιών Άνθειας, το τετραήμερο εκδηλώσεων 

για τα 150 χρόνια από την ανακάλυψη της «ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», ο 

σχεδιασμός και δημιουργία Μουσειοσκευής προκειμένου να εφαρμοστεί η 

εκπαιδευτική δράση «Η Νίκη πάει Σχολείο», η διοργάνωση από κοινού με 

την ΙΘ' ΕΠΚΑ Θράκης συναυλίας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ζώνης με 

τίτλο « Πανσέληνος - Λουλούδι στη Φωτιά » αλλά και των Γιορτών 

Μεταξιού με παράλληλη διεξαγωγή διημερίδας με θέμα «Fashion design και 

μετάξι» στο Σουφλί σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων της Μετάξης 

"Χρυσαλλίδα", η συμβολή στη διεξαγωγή του 6ου Φεστιβάλ Πολιτισμού 

Διδυμοτείχου Ερυθροπόταμος «Red Festival» αλλά και του Ιστιοπλοϊκού 

αγώνα «International Summer Regatta Alexandroupolis 2013» καθώς και 

στη 19η Συνάντηση Νέων «Άρδας 2013», στην Π.Ε. Έβρου. 

 Η υποστήριξη της διεξαγωγής του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου, του 

Διεθνούς Σκακιστικού Φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην 
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Καβάλα, η συμβολή στη διοργάνωση από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 4ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής 

Πληροφορικής, η διοργάνωση από κοινού με τους τοπικούς φορείς της 

Καβάλας του «3ου KAVALA AIR - SEA SHOW», των εκδηλώσεων «Χοροί 

του Κόσμου» αλλά και του «5ου Wood Water Wild Festival», στην Π.Ε. 

Καβάλας. 

 Η συμβολή στην πραγματοποίηση δράσεων πολιτισμού όπως η εκδήλωση 

«Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι», το Φεστιβάλ στα πλαίσια της 6ης Παιδικής 

Biennale 2012-2013, οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του «Μουσικού 

Πολιτιστικού Καλοκαιριού» και των «Δημοκρίτειων», η υποστήριξη για τη 

διοργάνωση του Ετήσιου Φεστιβάλ Ποδηλατικών Διαδρομών «2nd Rodopi - 

Nestos Open Bike Festival» αλλά και η ενίσχυση των Θρακικών 

Λαογραφικών Εορτών, των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης και της εκδήλωσης «Η 

γειτονιά του Αη Βασίλη 2013», στην Π.Ε Ξάνθης.  

 Η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης τοπικών παραδοσιακών 

και λαογραφικών στοιχείων σε συνεργασία μεταξύ άλλων με τους 

πολιτιστικούς συλλόγους Ροδίτη, Ιάσμου και τον Σύλλογο Ποντίων Ν. 

Ροδόπης, η στήριξη στη διεξαγωγή εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου 

Κομοτηνής, της Μαθηματικής Εταιρείας (Παράρτημα Ν. Ροδόπης) αλλά και 

της Πολιτιστικής – Καλλιτεχνικής Ομάδας «Ανθρώπινα», στην Π.Ε Ροδόπης. 

Σημαντική δράση με διεθνή χαρακτηριστικά αποτελεί η συμμετοχή της 

Περιφέρειας στο 12ο Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής φιλίας-Σαμοθράκη & 

Ίμβρος με θέμα «Καθαρές Θάλασσες» που διοργανώθηκε σε Σαμοθράκη 

και Ίμβρο από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013 με πρωτοβουλία του Ελληνο-

τουρκικού Σωματείου DEFNE – ΔΑΦΝΗ και με συμμετοχή Ακαδημαϊκών, 

Καλλιτεχνών, Δημοσιογράφων, Τοπικών Αρχών και κοινού από τις δύο χώρες.  

3. Προωθούμε την ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών 

παραδοσιακών κτιριακών υποδομών ενδεικτικών της διαχρονικής 

παρουσίας και δράσης του ανθρώπινου παράγοντα στη Περιφέρεια. Σε 

αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται το Φρουραρχείο Ξάνθης – Οικία 

Χατζηδάκι το οποίο αναστηλώνεται για να αποτελέσει Πολυχώρο Τέχνης, 

παραδοσιακή παλιά καπναποθήκη στη Ξάνθη για να δημιουργηθεί Μουσείο 

Καπνού, το κτίριο της Μεγάλης Λέσχης στη Καβάλα αλλά και το 

Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη για να φιλοξενεί χρήσεις που θα 

απευθύνονται στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Ιδιαίτερης 

αναφοράς πρέπει να τύχουν οι ενέργειες για την διάσωση και ανάδειξη 

μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς όπως είναι οι εγκαταστάσεις στο μεταλλείο 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2013 

 

 

 
37 

της Κίρκης, στο μεταλλευτικό συγκρότημα Θάσου (Παλατάκι) αλλά και το κτίριο 

«Τζίβρε», σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους. 

4. Προωθήσαμε την αξιοποίηση – αναβάθμιση σημαντικών για την 

τουριστική ανάπτυξη υποδομών. Στη κατεύθυνση αυτή 

επαναλειτουργήσαμε το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού (το οποίο 

περιήλθε στην αρμοδιότητα της ΠΑΜ-Θ την 01/01/13 και ήταν κλειστό την 

01/01/2011) τις δύο χιονοδρομικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013, με 

χρήματα που εξοικονομήσαμε από τις λειτουργικές μας δαπάνες, ενώ για την 

περίοδο 2013-2014 ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

λειτουργεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΚΟΙΝ.ΣΕΠ και χρηματοδότηση 

από πόρους της Περιφέρειας. 

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την προετοιμασία του φακέλου της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού είναι στο 

τελικό στάδιο, διαδικασία η οποία θα διασφαλίσει όχι μόνο την συνέχιση της 

λειτουργίας αλλά και την αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο 

χιονοδρομικό κέντρο. 

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η εξεύρεση ιδιώτη επενδυτή για την 

αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών Ελευθερών. Μετά την ολοκλήρωση του 

σχετικού διαγωνισμού ο ιδιώτης επενδυτής βρίσκεται στο στάδιο της 

εκπόνησης των ειδικών μελετών που απαιτούνται για την αναπαλαίωση των 

υφιστάμενων κτιρίων και την ανέγερση νέων υποδομών. Το αρχικό εκτιμώμενο 

ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 8,0 εκ. €. Η πορεία εξέλιξης της επένδυσης 

στα Ιαματικά Λουτρά των Ελευθερών κινείται εντός του προβλεπομένου 

χρονοδιαγράμματος.  

5. Επιδιώξαμε την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και πετύχαμε την χρηματοδότηση μέσω ένταξης 

 στο ΕΣΠΑ – Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», του έργου 

«Κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Λιμεναρίων 

Θάσου», συνολικού προϋπολογισμού 7,1 εκ. €, με στόχο την αναβάθμιση 

της τουριστικής υποδομής όχι μόνο της Θάσου αλλά ολόκληρης της 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ,  

 στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ, του έργου «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012-2013»8, συνολικού 

προϋπολογισμού 735.000,00 €, 

                                                
8  «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας ΑΜΘ 2012-2013». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 735.000,00 €. Κατά το 

2013 εκτελέστηκαν τα υποέργα: 

o Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού για τα 

έτη 2012-2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ), προϋπολογισμού 270.000,00 €. 
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 στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ», του έργου 

"JTI TARGET - Αμοιβαία τουριστική πρωτοβουλία με στόχο την 

κοινή πολιτιστική κληρονομιά" συνολικού προϋπολογισμού 

1.260.950,00 € εκ των οποίων 630.910,00 € αφορούν την ΠΑΜ-Θ, το 

οποίο στοχεύει στην κοινή προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών 

πόρων των συμβαλλομένων εταίρων από την Ελλάδα και Βουλγαρία.  

6. Δεσμευτήκαμε και χρηματοδοτούμε στα όρια των στενών 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων κάθε αρχαιολογική ανασκαφική 

δραστηριότητα στην ΑΜ-Θ αξιολογώντας το μέγεθος και την αξία της ιστορία 

και του πολιτισμού μας στην διαμόρφωση της μελλοντικής μας αναπτυξιακής 

πρότασης. Έργα όπως η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Μαρώνειας και το 

Ιερό του Διονύσου, η αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Αβδήρων, η 

αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου, η ανάδειξη – αξιοποίηση του 

αρχαιολογικού χώρου της Ζώνης – Μεσημβρίας και του Ιερού των Μεγάλων 

Θεών της Σαμοθράκης, η στήριξη των ανασκαφών της Πλωτινόπολης στο 

Διδυμότειχο, η αναστήλωση και συντήρηση του ιστορικού τεμένους του 

Βαγιαζήτ, αποτελούν απόδειξη της αξίας που έχει για την Περιφέρεια η στήριξη 

της Περιφερειακής αυτογνωσίας και η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της, 

ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

7. Υλοποιήσαμε ενέργειες που στόχευαν στην ενδυνάμωση του 

τουρισμού στην ΠΑΜ-Θ.  

 Σε στενή συνεργασία με τους φορείς κάθε Περιφερειακής Ενότητας 

προχωρήσαμε σε ενέργειες με απώτερο σκοπό να καταστίσουμε την 

Περιφέρεια μας ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Στη κατεύθυνση αυτή 

επικεντρώνονται και οι προσπάθειες σύνδεσης των αεροδρομίων μας με 

χώρες του εξωτερικού. Επίσης η συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού 

και Μακεδονίας – Θράκης και τα Γραφεία του ΕΟΤ, η πληροφόρηση και η 

επικοινωνία με δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες, η μαζική 

διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού τουριστικής προβολής, 

                                                                                                                                                  
o Δημιουργία Δημοσιογραφικού Φακέλου, προϋπολογισμού 55.000,00 € το οποίο ολοκληρώθηκε. 

Επίσης δημοπρατήθηκαν τα εξής υποέργα: 
o Φιλοξενία Διαμορφωτών κοινής γνώμης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, προϋπολογισμού 105.000,00 €, όπου ο διαγωνισμός 

κρίθηκε άγονος λόγω μη προσέλευσης διαγωνιζομένων και θα επαναδημοπρατηθεί κατά το 2014. 

o Προβολή της Περιφέρειας σε εξειδικευμένο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αναβάθμιση του τουριστικού 
διαδικτυακού τόπου, προϋπολογισμού 225.000 €, όπου η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

o Δημιουργία δομών υποδοχής τουριστών στα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, προϋπολογισμού 20.000 €, 
όπου η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

o Παραγωγή έντυπου υλικού τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προϋπολογισμού 170.000 €, το οποίο 

βρίσκεται στην φάση υπογραφής σύμβασης. 
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αποτελούν ενέργειες που έδρασαν προσθετικά στην προσπάθεια για 

ενδυνάμωση του τουριστικού μας προϊόντος. 

 Προς τη κατεύθυνση της προβολής της τουριστικής της φυσιογνωμίας, η 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ έγινε τόπος γνωριμίας και φιλοξενίας από ικανοποιητικό 

αριθμό δημοσιογράφων – διαμορφωτών κοινής γνώμης από την Γερμανία, 

Αυστρία αλλά και χώρες των Βαλκανίων. Για την οργανωτική υποστήριξη 

και την παροχή φιλοξενίας υπήρξε συνεργασία με τους τουριστικούς 

πράκτορες και ξενοδόχους από ολόκληρη την ΠΑΜ-Θ. 

ε) Ενίσχυσης της απασχόλησης / αντιμετώπισης της κρίσης 

Από την αρχή της θητείας της η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, στα δεδομένα πλαίσια 

της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα οικονομικής κρίσης των τελευταίων 

δεκαετιών, ξεκίνησε μία προσπάθεια προκειμένου να διαμορφωθεί μία στρατηγική για 

την περιοχή που θα στοχεύει συγχρόνως στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση 

της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Στην κατεύθυνση αυτή: 

1. Η ΠΑΜ-Θ ήταν η πρώτη Περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο στην οποία υλοποιήθηκε 

πιλοτικά το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους 

2012, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν 8.000 θέσεις απασχόλησης σε 

περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας χιλιάδες νέους, κυρίως ανέργους 

συμπολίτες μας. Έχοντας ως καλή πρακτική την εμπειρία της υλοποίησης του 

παραπάνω προγράμματος, η ΠΑΜ-Θ αποφάσισε να συμμετάσχει και στο νέο 

πρόγραμμα του 2013, όπου μετά την αποδοχή της υποβληθείσας πρότασης, 

σημαντικός αριθμός ατόμων προσήλθε για να απασχοληθεί. Η κατανομή τους 

έχει γίνει σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τόσο της Έδρας όσο και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα των προσόντων τους και της 

εμπειρίας τους, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. 

2. Καταλυτική είναι η συνεισφορά της ΠΑΜ-Θ στην προετοιμασία αλλά και στην 

εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.). Τα 

υλοποιούμενα προγράμματα για ολόκληρη την Περιφέρεια είναι συνολικά είκοσι 

οκτώ (28), επιδιώκεται δε μέσω των δράσεων που αναπτύσσουν, να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας. Κατά το 2013 και για την περαιτέρω προώθηση της απρόσκοπτης 

υλοποίησής τους, πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΑ ΠΑΜ-Θ με τη συμμετοχή 

όλων των συμπραττόντων φορέων τεχνική συνάντηση με τίτλο «Σύστημα 

διαχείρισης και υλοποίησης των Τοπ.Σ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης». Παράλληλα σημαντική είναι η συμμετοχή της ΠΑΜ-Θ 

στην υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ «Τοπικές Δράσεις 

Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες».  

3. Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Περιφερειακή Επιτροπή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.ΚΑ.) με αρμοδιότητες τη 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.  

Στο πλαίσιο της νομοθετημένης μεταφοράς της αρμοδιότητας λειτουργίας των 

Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στις αιρετές Περιφέρειες (Ν.3879/2010), και ενώ 

 έγιναν συνεδριάσεις της Π.Ε.Ε.ΚΑ. και καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης 

σε όλα τα ΙΕΚ της ΑΜ-Θ και συνεργασίας με τους Διευθυντές και το 

προσωπικό, για θέματα διοικητικά, εκπαιδευτικά και υλικοτεχνικής 

υποδομής, 

 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη το Σύμφωνο Συνεργασίας που 

προβλέπει την αποκέντρωση της λειτουργίας και διαχείρισης των Δημοσίων 

ΙΕΚ στην Περιφέρεια, σύμφωνα με τον Ν.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 της αρμοδιότητας 

λειτουργίας των ΙΕΚ στην Περιφέρεια, 

τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διαδικασιών, 

ακυρώθηκε η μεταφορά της αρμοδιότητας από το Υπουργείο στις 

Περιφέρειες και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιορισθεί η 

λειτουργία της Π.Ε.Ε.ΚΑ.  

4. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ συμμεριζόμενη την δύσκολη οικονομική συγκυρία για 

πολλούς συμπολίτες μας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τις οποίες παρεμβαίνει 

θετικά και συμβάλει στην ανακούφιση τους. Ως τέτοιες μπορούν να 

αναφερθούν  

 η δημιουργία κοινωνικών λαχανόκηπων στη Δράμα, δίνοντας την 

δυνατότητα σε πάνω από 420 πολίτες, μετά τη σημαντική αύξηση του 

αριθμού των λαχανόκηπων κατά το 2013, να καλλιεργήσουν και να 

παράξουν οπωροκηπευτικά προς ίδια κατανάλωση αλλά και να 

απασχοληθούν δημιουργικά,  
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 η πιλοτική λειτουργία της Αγροτικής Αγοράς (FARMER MARKET) 

στη Δράμα, μετά από συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, δίνοντας τη δυνατότητα 

σε αγρότες να πουλούν τα προϊόντα τους σε ικανοποιητικές για αυτούς 

τιμές και στους καταναλωτές να τα αγοράζουν σε φτηνότερες από ότι στην 

υπόλοιπη αγορά, 

 η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων από 

το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχίας Ξάνθης «Η ΣΤΗΡΙΞΗ», 

παράλληλα με τη διανομή δωρεάν τροφίμων, καυσόξυλων και ρουχισμού, 

η συμμετοχή σε δράσεις διαρκούς κοινωνικής υποστήριξης όπως η 

σύσταση και η υποστήριξη Δικτύων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Δράμα) αλλά η συμμετοχή σε προγράμματα δωρεάν διανομής 

τροφίμων. 

5. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ αξιοποιεί κάθε παρεχόμενη δυνατότητα από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 

αφορούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό 

 υπέβαλε πρόταση στη πρόσκληση για «Προτάσεις Στρατηγικών Έργων» 

(Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ») για 

χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL 

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

συγκεκριμένο έργο που επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ και 

ένας από τους εταίρους το «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – “Η ΣΤΗΡΙΞΗ”» με προϋπολογισμό 446.790,00 € και 

484.890,00 € αντίστοιχα, έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω δράσεων κοινωνικής 

προστασίας. Μετά τη θετική αξιολόγησή του, το έργο βρίσκεται σε 

διαδικασία υπογραφής των απαραίτητων εγγράφων ώστε εντός του 1ου 

τριμήνου του 2014 να ξεκινήσει η υλοποίησή του με χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης τους 20 μήνες. 

 ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για 

την ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα 

υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα κατά τη φάση της 

ολοκλήρωσής του, θα αποτελέσει όμως την βάση για εξασφάλιση 

σημαντικών χρηματοδοτικών πόρων από όλα τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά 

Ταμεία κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.  
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στ) Προστασίας Περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την υιοθετημένη αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης υπήρξε βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας. 

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜ-Θ κατά το 2013, 

εξέδωσε σε θέματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας για το σύνολο της 

Περιφέρειας, 805 Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγές, 

επιλήφθηκε 235 υποθέσεων μετά από καταγγελίες και παράπονα πολιτών, 

πραγματοποιώντας ισάριθμες αυτοψίες και περιβαλλοντικούς ελέγχους και με 

την έκδοση 66 Αποφάσεων επέβαλε πρόστιμα 233.450 € για παράβαση της 

Νομοθεσίας περί προστασίας του Περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα της 

Π.Ε. Δράμας, ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής σε Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και δεδομένων για την Π.Ε. 

Δράμας (Περιβαλλοντικό GIS Π.Ε. Δράμας). Με την εφαρμογή αυτή μέσω 

διαδικτύου οι πολίτες, οι μελετητές ακόμα και οι Υπηρεσίες έχουν πρόσβαση 

στα βασικότερα δεδομένα που ψηφιοποιήθηκαν με την παραπάνω δράση 

(Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις, γεωτρήσεις, Περιοχές Natura 2000, Ζώνες 

Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης). Ίδιας σημασίας αποτελεί η πρωτοβουλία 

για συχνή ενημέρωση για την ατμοσφαιρική ρύπανση και για τη συγκέντρωση 

αιθαλομίχλης στην πόλη της Καβάλας, που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 

Καθοριστική ήταν η συμβολή της δια των στελεχών της, όπου σε απόλυτο 

συντονισμό και συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ, 

τεκμηριώθηκε η καλή χημική κατάσταση του υδάτινου δυναμικού της 

Περιφέρειας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Σχέδιο του 

ΥΠΕΚΑ για τη Διαχείριση των Υδατικών Διαμερισμάτων, το οποίο εμφάνιζε την 

παράκτια ζώνη της ΠΑΜ-Θ, ως ακατάλληλη για κάθε είδους χρήση. 

Σχετικά με θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και παρά τη σοβαρή υποστελέχωσή 

του αρμόδιου Τμήματος, εξέδωσε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων που ασκεί, 63 Αποφάσεις Κύρωσης Διορθωτικών πράξεων 

εφαρμογής, 20 Αποφάσεις κύρωσης πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημιώσεων, 2 Αποφάσεις  Κύρωσης πράξεων εφαρμογής (Περιγιάλι 

Καβάλας) ενώ διεκπεραίωσε και πλήθος γνωμοδοτήσεων και απόψεων 

σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία προς δικαστικές αρχές, πολίτες και 

Δημόσιες Υπηρεσίες.  

2. Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτέλεσε μείζον 
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ζήτημα για την Περιφέρεια. Προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της επί της 

προτεινόμενης αναθεώρησης και με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

συναντίληψης επί του θέματος, προέβη σε σειρά διαδικασιών διαβούλευσης 

(συναντήσεις ενημέρωσης με Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικοοικονομικούς 

φορείς, ανάρτηση 1ης φάσης μελέτης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας). Ήδη 

μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, έχουν δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες 

διαδικασίες για την μέγιστη δυνατή ανταπόκριση όλων των φορέων στις 

απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της 2ης φάσης της 

αναθεώρησης, υπό τον συντονισμό πάντα της ΠΑΜ-Θ.  

Ισάξιας σημασίας αποτέλεσε και η διαδικασία της τροποποίησης του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 

για το οποίο ακολουθήθηκαν εκ μέρους της ΠΑΜ-Θ όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες διαβούλευσης με τους συναρμόδιους φορείς στην Περιφέρεια, 

προκειμένου να διαμορφωθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης η 

τελική γνώμη της επί του προτεινόμενου σχεδίου αναθεώρησης. 

3. Η Περιφέρεια πέραν της συμμετοχής της με δύο εκπροσώπους στα Διοικητικά 

Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης (Δέλτα Έβρου, Οροσειράς Ροδόπης, Δέλτα 

Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου), 

στηρίζει την δράση αυτών, παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω της σύναψης 

προγραμματικών συμβάσεων9, συμβάλει στην ένταξή τους σε προγράμματα και 

προάγει την τουριστική αξιοποίηση των οικοτόπων με απόλυτη προστασία του 

φυσικού πλούτου. 

4. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, έχοντας την ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), συνέχισε τη 

παροχή υποστήριξης στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και στον Φορέα Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων 

                                                
9  Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης για την υλοποίηση του έργου 

«Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής Οροσειράς Ροδόπης και του φορέα διαχείρισης 

της – Υποέργο “Σχέδιο διαχείρισης – κανονισμός λειτουργίας Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης”», 
προϋπολογισμού 200.000,00 € - χρηματοδότηση από EΠΠΕΡΑΑ 

 Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για την υλοποίηση του 
έργου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 

– Υποέργα “ Μελέτη ωρίμανσης και έργο ρύθμισης οικολογικής παροχής Νέστου / Μελέτη ωρίμανσης 
πιλοτικού έργου δημιουργίας τεχνητού υγροτόπου / Κατασκευή υγροτόπου περιμετρικά της λιμνοθάλασσας 
Βάσσοβα”», προϋπολογισμού 250.000,00 € - χρηματοδότηση από EΠΠΕΡΑΑ 

 Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για την υλοποίηση του 

έργου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 
– Υποέργα “Μελέτη και έργα ερμηνείας περιβάλλοντος και οικοτουριστικής υποδομής”», προϋπολογισμού 
426.000,00 € - χρηματοδότηση από EΠΠΕΡΑΑ 

 Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ για την 

υλοποίηση του έργου «Επισκευή Κτηρίου Κέντρου Ενημέρωσης Δαδιάς», προϋπολογισμού  165.000,00 € - 
χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΚΑΠ της ΠΑΜ-Θ 

 Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ για την 
υλοποίηση του έργου «Επισκευή Κτηρίου Ξενώνα Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς», προϋπολογισμού  330.000,00 

€ - χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΚΑΠ της ΠΑΜ-Θ 
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- απαιτούμενων υποδομών και προμηθειών ώστε να καταστεί ολόκληρο το 

σύστημα λειτουργικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό.  

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε δια στελεχών της σε συσκέψεις (στο ΥΠΕΚΑ 

21/22-02-2013 και στη Θεσσαλονίκη 11-05-2013) για το συντονισμό δράσεων 

για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων στην 

Π-ΑΜΘ. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται στη διαγωνιστική 

διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ η κατασκευή της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα στην 

Αλεξανδρούπολη και έχει ξεκινήσει η σταδιακή λειτουργία των ΚΔΑΥ. Επίσης 

στη ίδια κατεύθυνση συμβάλει και η υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση 

μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση 

με δικαιούχο τη Περιφέρεια ΑΜ-Θ του έργου της προμήθειας εξοπλισμού 

προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Το έργο το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το 

ΠΕΠ ΑΜ-Θ περιλαμβάνει δύο υποέργα των οποίων οι διαγωνισμοί έχουν 

πραγματοποιηθεί και είναι συνολικού προϋπολογισμού 17.403.307 €.  

ζ) Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής 

Στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριμνας, η Περιφέρεια με τις επιτελικές 

και τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της λειτούργησε σύμφωνα με το νέο θεσμικό 

πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που της αποδόθηκαν.  

1. Συγκεκριμένα στον τομέα της Υγείας 

 Χορηγήθηκαν εκατοντάδες άδειες άσκησης επαγγελμάτων υγείας, άδειες 

διαγνωστικών κέντρων, ιατρείων, φαρμακείων και κλινικών, 

 Έγιναν έλεγχοι και αυτοψίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

με έμφαση στα κυλικεία σχολικών μονάδων, 

 Ελέγχθηκαν πολυκαταστήματα και αποθήκες για ακατάλληλα τρόφιμα και 

δεσμεύτηκαν ποσότητες, 

 Παρασχέθηκαν οδηγίες και υπηρεσίες από το Γραφείο Ταξιδιωτικής 

Ιατρικής σε πολίτες που ταξίδευσαν σε χώρες με μολυσματικές νόσους, 

 Οι υπηρεσίες μας παρακολουθούν τις συνθήκες υγείας των μεταναστών 

που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας και προβαίνουν σε υποδείξεις 

στις αρμόδιες αρχές. 

 Συστάθηκε και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2013, για πρώτη φορά 

στην Π.Ε. Ροδόπης, η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, με αποτέλεσμα 

την αποφυγή της ταλαιπωρίας κυρίως στους ηλικιωμένους και σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες οι οποίοι έως τότε ήταν αναγκασμένοι να εξετάζονται από 

τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή στην Αλεξανδρούπολη. 
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 Αντιμετώπισε αποτελεσματικά έκτακτα υγειονομικά συμβάντα, όπως αυτά 

του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεργαζόμενη με κεντρικούς φορείς και 

Υπουργεία. Επιπρόσθετα προμηθεύθηκε την αναγκαία ποσότητα εμβολίων 

και εμβολιάσθηκαν παιδιά στους οικισμούς όπου εμφανίστηκε Ηπατίτιδα Α,' 

σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 

2. Απόλυτη προτεραιότητα για την Διοίκηση της Περιφέρειας αποτέλεσε 

το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών. Για το σκοπό αυτό δια της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας εκπονήθηκε το 

αναγκαίο πρόγραμμα για τα έτη 2013-2014, όπου μέσω διαγωνιστικής 

διαδικασίας υλοποιήθηκε με επιτυχία το συγκεκριμένο έργο.  

3. Άξιες αναφοράς κρίνονται οι ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΠΑΜ-Θ 

που αφορούσαν στη διενέργεια ενημερώσεων/συναντήσεων για θέματα 

όπως το AIDS, ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία αλλά και την 

προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και του επιδημιολογικού 

χάρτη. 

Επιπρόσθετα, με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, η 

Περιφέρεια δια των Υπηρεσιών Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

διενήργησε μεγάλο αριθμό  

 ποιοτικών ελέγχων αγροτικών προϊόντων για πιθανή ύπαρξη 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων,  

 ελέγχων κατεψυγμένων τροφίμων σε αποθήκες και καταστήματα 

πώλησης,  

 κρεοσκοπικών ελέγχων (σε σφάγια βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων 

και πτηνών) σε όλα τα σφαγεία που λειτουργούν στην Περιφέρεια 

 αστυκτηνιατρικών ελέγχων σε καταστήματα πώλησης τροφίμων ζωικής 

προέλευσης και παρασκευαστήρια πώλησης κρέατος (κρεοπωλεία) με 

λήψεις δειγμάτων για περαιτέρω αναλύσεις 

 ελέγχων στα καταστήματα πώλησης και σε λαϊκές αγορές για τη σωστή 

διακίνηση των αλιευμάτων. 

4. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ δια των Τεχνικών Υπηρεσιών της λειτούργησε προωθητικά 

για την ολοκλήρωση των μελετών και την εν γένει ωρίμανση έργων 

αναβάθμισης υποδομών υγείας. Αυτά αφορούν στην: 

 Κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, 

Προσοτσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, προϋπολογισμού 1.660.000 € - 

εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ, 
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 Κτιριακές βελτιώσεις σε δυο νοσηλευτικές μονάδες του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης (ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής και υπεβλήθη για 

έγκριση στο Υπουργείο Υγείας) αλλά και  

 Κτιριακές βελτιώσεις για εγκατάσταση δόμων ψυχικής υγείας στο παλιό 

νοσοκομείο Αλεξ/πολης, συνολικού προϋπολογισμού έργων 3.500.000 €,  

 Κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού των Κέντρων Υγείας 

Σταυρούπολης, Εχίνου, Αβδήρων, Σαπών και Ιάσμου. 

5. Στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας, η αρμόδια επιτελική Διεύθυνση παρά 

την υποστελέχωσή της, έχει μέχρι σήμερα μεριμνήσει για την απρόσκοπτη 

επιχορήγηση όλων των προνοιακών ιδρυμάτων της ΠΑΜ-Θ, για τη χορήγηση 

επιδομάτων νεφροπαθών, για τη νόμιμη διεξαγωγή λαχειοφόρων αγορών και 

εράνων, ενώ μεριμνά και για τη διεκπεραίωση πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων, που η Περιφέρειά μας συνδιοργανώνει κυρίως με άλλους φορείς. 

6. Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης με δικαιούχο τη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ειδικότερα το Τμήμα Σχεδιασμού 

Περιφερειακής Πολιτικής υλοποίησε την ενέργεια «Συνέργειες ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων 

που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ», συνολικού 

προϋπολογισμού 637.202,64 €, που αφορά άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ηλικιωμένων. Για τη συγκεκριμένη πράξη, το 2013 απεστάλησαν στο 

ΠΤΑ προς πληρωμή 112.574,72 € και είναι στην διαδικασία αποπληρωμής ένα 

υπόλοιπο που ανέρχεται στα 37.555,43 €. Με την υλοποίηση της πράξης 

εξυπηρετήθηκαν 45 Επιχειρήσεις και 63 Δομές.  

7. Τέλος σε ότι αφορά το θέμα της μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να επισημανθεί το γεγονός της 

επιτυχούς αντιμετώπισής του σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, μετά την 

επιστροφή της σχετικής αρμοδιότητας από τους Δήμους στις Περιφέρειες. Η 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ προέβη γρήγορα και αποφασιστικά σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη και απρόσκοπτη μεταφορά των 

μαθητών ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης της μεταφοράς 

μαθητών για την επόμενη σχολική περίοδο. 

η) Πολιτικής προστασίας (Π.Π.) 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας συντόνισε και επέβλεψε τους εμπλεκόμενους 

φορείς Π.Π. για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση 

καταστροφών, εντός των ορίων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.  
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Κατά το έτος 2013 η Διεύθυνση Π.Π. προσάρμοσε το σχέδιο Ξενοκράτης της ΠΑΜ-Θ 

για τις Δασικές Πυρκαγιές και επεξεργάστηκε και επικαιροποίησε τα σχέδια για τις 

χιονοπτώσεις και τους σεισμούς ενώ συμμετείχε τόσο στα Συντονιστικά Πολιτικής 

Προστασίας που έγιναν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για όλες τις φυσικές 

καταστροφές συμπεριλαμβανομένων και των σεισμών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όσο και στα Σ.Τ.Ο των Δήμων της 

ΠΑΜ-Θ.  

Επίσης η Διεύθυνση Π.Π. κατά το έτος 2013 

 Συμμετείχε στον συντονισμό και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής και 

μεγάλης κλίμακας, με μεγαλύτερη αυτή της Θάσου τον Αύγουστο του 2013. 

 συμμετείχε στον συντονισμό και στην αντιμετώπιση προβλημάτων από 

χιονοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις και στη διεκπεραίωση 

των διαδικασιών οριοθέτησης πληγεισών περιοχών αλλά και αποκατάστασης και 

αποζημίωσης πληγέντων πολιτών. 

 συμμετείχε στον συντονισμό για την ανεύρεση αγνοούμενων, πολλές φορές με 

απόλυτη επιτυχία. 

 συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα Πολιτικής Προστασίας (Civpro, Monitor 

ΙΙ, Report, Arda-forecast και Tosca) με σημαντικό επιχειρησιακό όφελος για την 

Υπηρεσία και την εκπαίδευση των στελεχών της. Ειδικότερα από το πρόγραμμα 

Report η Περιφέρεια προμηθεύτηκε 3 αυτοκίνητα τύπου 4χ4 με δεξαμενή νερού 

ενώ έγινε και η εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και συστήματος 

παρακολούθησης για την πρόληψη των πυρκαγιών στην Οροσειρά της Ροδόπης. 

Επίσης επέβλεψε την υλοποίηση και εγκατάσταση συστήματος gis στο πλαίσιο 

του προγράμματος Tosca. 

 συμμετείχε σε ημερίδες εθελοντικών οργανώσεων, σε εκδηλώσεις ενημέρωσης 

πολιτών και επαγγελματιών για θέματα πολιτικής προστασίας και εκπόνησε ειδική 

δράση μαζί με το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας για την ανεξέλεγκτη καύση των 

καλαμιών στα τενάγη των Φιλίππων. 

ενώ επανασχεδίασε τον δικτυακό τόπο http://civilprotection.pamth.gov.gr. 

θ) Υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Από την αρχή της λειτουργίας της νέας αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης συγκροτήθηκε και λειτουργεί Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Διεθνών Σχέσεων το οποίο έχει έδρα στη Κομοτηνή και στελέχη που λειτουργούν ως 

‘αντένες’ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Παράλληλα λειτουργούν ομάδες εργασίας 

για κάθε ένα από τα υλοποιούμενα έργα στις οποίες συμμετέχουν στελέχη από 

διάφορες Υπηρεσίες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

http://civilprotection.pamth.gov.gr/
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Το Γραφείο διαθέτει δική του ιστοσελίδα (www.pamth.eu), πλήρως ενημερωμένη, 

στην οποία αναρτάται το σύνολο των δράσεων, προκηρύξεων και λοιπών στοιχείων 

των έργων. 

Στη διάρκεια του περασμένου έτους, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, διαμέσου του Γραφείου 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων, ισχυροποίησε περαιτέρω τη θέση 

της σε ότι αφορά στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Στόχος 

ΙΙΙ του ΕΤΠΑ) αλλά και έργων από άλλα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα (π.χ. από Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Πιο 

συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα έργα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, διατηρήθηκε η πρώτη θέση 

σε επίπεδο χώρας ξεπερνώντας τα 45.000.000 € στο σύνολο του προϋπολογισμού 

των έργων και τα 25.000.000 € σε ότι αφορά τον καθεαυτό προϋπολογισμό που 

διαχειρίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού 

διατιθέμενου προϋπολογισμού για έργα Εδαφικής Συνεργασίας στο σύνολο της χώρας 

μας. 

Εντός του 2013 εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν συνολικά έξη (6) νέα έργα εκ των 

οποίων τα τρία (3) αφορούν σε έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα και από τα 

οποία αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα και περαιτέρω δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας στη περιοχή μας. Αναλυτικότερα εγκρίθηκαν προς υλοποίηση: 

 δύο (2) νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», από την 3η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων (στρατηγικών έργων)  

 ένα (1) νέο έργο, στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου (MED) 

 δύο (2) νέα έργα υπαγόμενα στις Γενικές Διευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής 

Eπιτροπής. 

 ένα (1) νέο έργο στο πλαίσιο του Δικτύου URBACT II 

συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 €. 

Σε ότι αφορά το σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, με το πέρας 

της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

υλοποιεί τριάντα δύο (32) έργα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία της Ε.Ε. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στα έργα της Εδαφικής 

Συνεργασίας που έχουν ολοκληρωθεί, η απορρόφηση, σύμφωνα με πρόσφατη 

έκθεση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κυμαίνεται σε ποσοστό άνω 

του 90%, ενώ η πιστοποίηση των δαπανών των δράσεων στο 97% κατά 

μέσο όρο. 

http://www.pamth.eu/
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Για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των έργων η Περιφέρεια μας έχει σταθερή 

συνεργασία με όλους τους εταίρους των Προγραμμάτων, δηλαδή με περισσότερες 

από πενήντα Περιφέρειες και Φορείς πανευρωπαϊκά. 

Μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που παρήχθησαν από τα 

Προγράμματα αυτά κατά το 2013 θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Κατασκευή υποδομών (ιδιαίτερα στους κάθετους διασυνοριακούς άξονες)10, 

 Μελέτες και ολοκληρωμένα σχέδια από τα οποία παρήχθη ωριμότητα για 

μελλοντική ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ αλλά και στη νέα προγραμματική περίοδο 

2014-202011, 

 Ιδιαίτερα σημαντικός τεχνικός εξοπλισμός για τις Υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ12, 

 Προωθητικό υλικό και δράσεις εξωστρέφειας και προβολής, 

 Συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων της ΠΑΜ-Θ μέσω 

της συνεργασίας μας με ξένους καταξιωμένους θεσμικούς και ερευνητικούς 

φορείς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

ι) Διεθνών συνεργασιών 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο πλαίσιο της πολιτικής 

εξωστρέφειας και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, συνέχισε την ενεργή συμμετοχή 

και παρουσία της ως τακτικό μέλος σε μια σειρά δικτύων, τα οποία παρεμβαίνουν στη 

διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 

παράλληλα αναπτύσσουν συνεργασίες, εταιρικές σχέσεις και ανταλλαγές 

τεχνογνωσίας για υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση.  

Αναλυτικότερα τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρειά μας είναι τα εξής: 

 Ένωση των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) 

Η Ένωση των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) αποτελεί σήμερα το 

μεγαλύτερο και ισχυρότερο δίκτυο Περιφερειακών Αρχών στην Ευρώπη και 

άμεσο συνομιλητή – συνδιαμορφωτή των Ευρωπαϊκών πολιτικών και 

προγραμμάτων.  

                                                
10  Παράκαμψη του Νευροκοπίου με κατασκευή γέφυρας στη θέση «Λευκόγεια» 
 Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού άξονα Εχίνου-Αγ.Κωνσταντίνου-Ζλάτογκραντ 
 Ενεργειακή αναβάθμιση και αποκατάσταση φοιτητικών εστιών πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής 
11  Εκπόνηση μελετών για τον οδικό άξονα Ξάνθης-Εχίνου-Δημαρίου-Ρουντοζέμ 

 Τεχνικές μελέτες για τη προστασία διάβρωσης των ακτών σε περιοχές της Περιφέρειας 
 Δημιουργία και εφαρμογή του 1ου ψηφιακού επιδημιολογικού χάρτη στη διασυνοριακή περιοχή 
 Παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών προς τους επισκέπτες της Περιφέρειας 
 Λειτουργία κέντρου προστασίας και υποστήριξης παιδιών-θυμάτων εκμετάλλευσης αλλά και κακοποιημένων γυναικών 
12  Τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές στον ορεινό όγκο της Ξάνθης και του Έβρου 

διασυνδεδεμένα με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΠΠ, ΠΥ) 
 Τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για κίνδυνο από πλημμύρες στη λεκάνη των ποταμών Έβρου και Άρδα 
 Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδας στο Θρακικό πέλαγος 

 Αγορά τετρακίνητων οχημάτων με δυνατότητα πυρόσβεσης καθώς και απαραίτητου εξοπλισμού για την Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 
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Πιο συγκεκριμένα η CPMR αποτελείται, πέρα από την κεντρική οργάνωση σε 

επίπεδο Ευρώπης και από έξη (6) γεωγραφικές Επιτροπές, με την Περιφέρειά μας 

να είναι μέλος σε δύο από αυτές, λόγω γεωγραφικής θέσης, στη Διαμεσογειακή 

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. 

Μέσα στο 2013 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όχι μόνο 

συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του δικτύου, αλλά διατήρησε και τον ηγετικό 

της ρόλο εντός της CPMR λαμβάνοντας θεσμική θέση στο πολιτικό όργανο του 

Οργανισμού. Συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης εκπροσωπώντας την 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού και Αναπληρωτής 

Προέδρου για τα θέματα που άπτονται της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ μέσω αυτής της 

θέσης είναι η μοναδική Περιφέρεια που έχει άμεση εμπλοκή στις δράσεις της 

Ελληνικής Προεδρίας καθώς ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της CPMR και αρμόδιος 

για τα θέματα της Προεδρίας βρίσκεται στην ατζέντα βασικών δράσεων που θα 

γίνουν στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, ως συνομιλητής εκ μέρους των 162 

Περιφερειών της Ευρώπης που εκπροσωπεί, για τα θέματα Περιφερειακής 

Πολιτικής, Θαλάσσιων Υποθέσεων, Προσβασιμότητας και Πολιτικών ΕΚΤ και 

κυρίως πολιτικές νεολαίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας η ΠΑΜ-Θ κατάφερε να είναι η μόνη 

Περιφέρεια που θα διοργανώσει στις 4/3/2014 πανευρωπαϊκό Συνέδριο υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., με θέμα τον «ρόλο των Περιφερειών 

στην υλοποίηση του προγράμματος Εγγύηση για τη Νεολαία» της νέας 

προγραμματικής περιόδου, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. Lazlo Andor.  

 Σύνδεσμος των Συνοριακών Περιφερειών της Ευρώπης (AEBR) 

 Δίκτυο Περιφερειών των Ανατολικών Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. 

(NEEBOR) 

 Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. (CoR) 

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί θεσμικό γνωμοδοτικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Περιφέρεια ΑΜ-Θ κατέχει θέση αναπληρωματικού 

μέλους 

 Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες 

για την δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) σε 

συνεργασία με Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές από τις γειτονικές χώρες και τις 

χώρες τις ευρύτερης περιοχής. Η αίτηση (σχέδιο καταστατικού και σύμβασης) για 
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τη δημιουργία Ε.Ο.Ε.Σ. έχει ήδη κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση 

Ε.Ο.Ε.Σ.  

ια) Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

Η σχέση των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας – Θράκης από την αρχή δομήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ο Ν. 

3852/2010 - άρθρο 4 περιγράφει, δηλαδή ότι ¨μεταξύ των δύο βαθμών 

αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά 

συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, 

κοινών συμφωνιών καθώς και με τον συντονισμό κοινών δράσεων¨. 

Καθοριστικό μέσο για την προώθηση της διαβαθμιδικής συνεργασίας αποτελέσαν οι 

τακτικές συναντήσεις μεταξύ των αιρετών και των δύο βαθμών, πολλές φορές με την 

παρουσία και λοιπών κοινωνικών φορέων και οργανισμών, ενώ βασική θεσμική 

μορφή συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών αποτέλεσε η σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων ή και συμβάσεων διαβαθμιδικής συνεργασίας.  

Σημαντικό ρόλο στη θεσμική συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει και η συγκρότηση 

της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν και οι είκοσι 

δύο (22) Δήμαρχοι της Περιφέρειας, με την προϋπόθεση βέβαια της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της. 

Η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων στο πλαίσιο των σχετικών τους αρμοδιοτήτων, 

σε συνέχεια αυτής του προηγούμενου έτους, είχε ως αντικείμενο τα ακόλουθα 

θέματα: 

 Συντονισμό εμπλεκομένων φορέων για ¨ωρίμανση¨ έργων και υποβολή τους 

προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 

 Υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ βαθμού για τη αντιμετώπιση λειτουργικών και 

οργανωτικών τους αδυναμιών (διάθεση μηχανημάτων, κάλυψη διαχειριστικής 

επάρκειας για υποβολή προτάσεων προς συγχρηματοδότηση κλπ.), 

 Ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μέσω κοινών δράσεων 

προβολής αυτών και διενέργειας κατά τόπους διαφόρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, 

 Αντιμετώπιση από κοινού σημαντικών θεμάτων τοπικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας που προέκυψαν και αφορούσαν φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, 

πλημμύρες), προβλήματα παραγωγικών και κοινωνικών ομάδων κλπ. 

Πέραν των προαναφερομένων, κατά το 2013 τα ειδικότερα ζητήματα που έτυχαν 

αντικείμενο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης ήταν: 
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 Η αποτίμηση υλοποίησης του ΠΕΠ ΑΜ-Θ κατά τη τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο και το πλαίσιο των αναγκαίων ενεργειών μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Για την προώθηση της υλοποίησης έργων ενταγμένων στα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα παρασχέθηκε στους ΟΤΑ α’ βαθμού η 

αναγκαία επιστημονικοτεχνική υποστήριξη μέσω της σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης13 μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αν. Μακεδονίας – Θράκης, 

 Η πορεία εφαρμογής – παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) μέσω της υλοποίησης έργων που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

– Έργο Ταμείου Συνοχής) αλλά και παροχή τεχνικής στήριξης τόσο σε 

επιμέρους Δήμους όσο και στον Φορέα Διαχείρισης – ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για 

την ωρίμανση και ένταξη προς χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων. Μεταξύ 

των άλλων ως ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η υπογραφή προγραμματικής 

σύμβασης14 μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την 

υλοποίηση με δικαιούχο την Περιφέρεια ΑΜ-Θ του έργου της προμήθειας 

εξοπλισμού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 

 Η προετοιμασία ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου για την έγκαιρη 

ανταπόκριση της Περιφέρειας στις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις σχετικές 

Εγκυκλίους και τις οδηγίες από τις Εθνικές Αρχές Συντονισμού. Για την 

κατάρτιση των κατευθύνσεων ανάπτυξης αλλά και της πρότασης για τον 

σχεδιασμό και κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 

2014 – 2020 στη Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, υπάρχει στενή και 

συνεχής συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με την ΠΕΔ ΑΜ-Θ και τους Δήμους 

τόσο σε επίπεδο αιρετών – με ενημέρωσή τους που πραγματοποιήθηκε σε 

ειδική συνάντηση την 17η Μαΐου 2013 στη Κομοτηνή, όσο και σε επίπεδο 

                                                
13  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» με αντικείμενο 

την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη του συνόλου των φορέων της 
Αυτοδιοίκησης ως προς την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 – 2013. 

14  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ» το οποίο έχει δύο 
υποέργα:  

 υποέργο 1: περιλαμβάνει προμήθεια 35 απορριμματοφόρων 16κ.μ., 4.000 πλαστικούς κάδους ανακυκλώσιμων υλικών, 4 

σχίστες σάκων που θα εξυπηρετήσουν τα ΚΔΑΥ Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ώστε να καλυφθεί το σύνολο 
της Περιφέρειας από σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών (σε φάση υλοποίησης – σταδιακής παραλαβής των επιμέρους 
προμηθειών) 

υποέργο 2: περιλαμβάνει προμήθεια 6 τεμαχιστών, 6 διαχωριστών απορριμμάτων δύο ρευμάτων, 3 μονάδων συμπίεσης – 
δεματοποίησης, 3 ελαστιχοφόρων φορτωτών για τη μεταφορά των δεμάτων, 6 τεμαχιστών φυτικών υπολειμμάτων, 6 
συστημάτων αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση) και 6 ελαστιχοφόρων φορτωτών με κάδο γενικής χρήσεως (σε 
φάση αξιολόγησης προσφορών). 
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επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού, δεδομένης της συμμετοχής 

εργαζομένων στην ΠΕΔ και στους Δήμους τόσο στην Ομάδα Σχεδιασμού 

Προγράμματος όσο και στις συσταθείσες θεματικές ομάδες εργασίας. 

 Η σύσταση και λειτουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας 

(Ε.Ο.Ε.Σ.) στην προοπτική μιας συντονισμένης και στοχευμένης παρουσίας 

όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων της Περιφέρειας στα ζητήματα της 

διασυνοριακής/διαπεριφερειακής συνεργασίας,  

 Η από κοινού προσέγγιση μειζόνων σχεδιαστικών παρεμβάσεων στα όρια της 

Περιφέρειας, όπως αυτή της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης αλλά και της υλοποίησης του έργου «Μακροπρόθεσμο στρατηγικό 

σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ» που έχει ανατεθεί μέσω 

προγραμματικής σύμβασης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 

 Η συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ημερίδας με θέμα 

«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», που πραγματοποιήθηκε την 13η 

Δεκεμβρίου 2013 στη Κομοτηνή.  

ιβ) Λειτουργίας - Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών  

Το 2013 αποτέλεσε μια χρονιά συνέχισης των κρίσιμων και διαρθρωτικών αλλαγών 

στις Υπηρεσίες με γνώμονα την αναβάθμιση τους προς όφελος όλων των πολιτών και 

τη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος που θα υπηρετεί τον πολίτη με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η οποία επιδεινώθηκε έτι 

περαιτέρω κατά το 2013, συνεχίζει να αποτελεί ένα από το κύρια και σοβαρότερα 

προβλήματα στην ΠΑΜ-Θ, το οποίο παρά τον όποιο επανασχεδιασμό και τις δράσεις 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών αλλά και της 

επίλυσης και διευκρίνισης αρκετών ζητημάτων και προβλημάτων που αφορούσαν τις 

αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής του νέου 

θεσμού, αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη στην επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου 

παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη.  

1. Ο Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθορίστηκε 

με το Π.Δ. 144/2010 και βάσει αυτού λειτουργούμε μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό: 

 Στην Έδρα της Περιφέρειας, την Κομοτηνή, λειτουργούν τα γραφεία 

o Έξι (6) Γενικών Δ/των  

o Δέκα τεσσάρων (14) Επιτελικών Δ/σεων 
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o Μίας (1) Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας 

o Δύο (2) Αυτοτελών Τμημάτων  

o Ενός (1) Αυτοτελούς Γραφείου 

o Πέντε (5) Δ/σεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  

 Στις πόλεις  

o Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη λειτουργούν από έξι (6) 

Δ/σεις 

o Στην Ορεστιάδα λειτουργούν δύο (2) Δ/σεις 

o Σε κωμοπόλεις λειτουργούν Αγροτικά Κτηνιατρεία και Γραφεία 

Αγροτικής Οικονομίας. 

Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας στελεχώθηκαν αρχικά με υπαλλήλους των πρώην 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από την 01-07-2011 προσετέθησαν και οι 

υπάλληλοι από τις υπηρεσίες ΔΙΣΑ, ΔΕΚΕ, ΔΔΕ και ΔΕΣΕ της πρώην κρατικής 

Περιφέρειας.  

Συνολικά στην Περιφέρεια σήμερα (31.12.2013) υπηρετούν 1.248 υπάλληλοι 

(έναντι 1.298 πριν ένα έτος), ως ακολούθως: 

Στις επιτελικές Υπηρεσίες στην 

Κομοτηνή  

125 Υπάλληλοι  από 153 το 2012   

Στην Π.Ε. Ροδόπης  98 Υπάλληλοι από 90 το 2012  

Στην Π.Ε. Δράμας 241 Υπάλληλοι από 259 το 2012  

Στην Π.Ε. Καβάλας 241 Υπάλληλοι από 204 το 2012  

Στην Π.Ε. Ξάνθης  205 Υπάλληλοι από 220 το 2012  

Στην Π.Ε. Έβρου  338 Υπάλληλοι από 372 το 2012  

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η παρατηρηθείσα από τον περυσινό 

απολογισμό μείωση του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (1.298 υπάλληλοι 

το 2012 έναντι 1.395 υπαλλήλων το 2011, ήτοι μείωση 97 υπαλλήλους ή 

ποσοστό -7,0%), συνεχίστηκε και κατά το επόμενο έτος (μείωση 50 

υπαλλήλους ή ποσοστό -3,9%). Δεδομένων αυτών εύκολα συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι, εάν έχουμε τέτοιους ρυθμούς μείωσης προσωπικού και δεν 

ληφθούν μέτρα για την πρόσληψη ή την μετακίνηση προς την ΠΑΜ-Θ ικανού 

αριθμού υπαλλήλων, η συρρίκνωση του προσωπικού τα επόμενα χρόνια θα 

αποβεί σχεδόν μοιραία για την ικανότητα λειτουργίας των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 
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2. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα υπάρχει με τον μικρό αριθμό υπηρετούντων 

υπαλλήλων στις Επιτελικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ροδόπης στην 

Κομοτηνή. Οι τεράστιες προσπάθειες μας για την εξεύρεση λύσης επί τρία 

χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, απέβησαν άκαρπες με αποτέλεσμα οι 

Υπηρεσίες (Επιτελικές και Π.Ε. Ροδόπης) να λειτουργούν χάριν του γεγονότος 

ότι αρκετοί εργαζόμενοι της έδρας έχουν υπερβεί τους εαυτούς τους.  

Για την «πρόσκαιρη» αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προσπαθήσαμε να 

αποκεντρώσουμε αρμοδιότητες μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες που μας 

έδινε ο Νόμος, με το σύστημα των παράλληλων καθηκόντων και δώσαμε 

κατευθύνσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Εν 

κατακλείδι η κατάσταση των υπηρεσιών μας στην έδρα της ΠΑΜ-Θ (Επιτελικές 

και Π.Ε. Ροδόπης), εξακολουθεί να αποτελεί το αδύνατο σημείο της 

προσπάθειας μας, πλήττει τη συνολική μας εικόνα και αποτελεί δικαίως σημείο 

αρνητικής κριτικής από τους πολίτες. 

Είναι φανερό από τα προαναφερόμενα ότι παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες 

που πράγματι υπάρχουν (ελάχιστο προσωπικό συγκριτικά με τον όγκο των 

εργασιών και των αρμοδιοτήτων που έχουν περιέλθει στην αιρετή Περιφέρεια), 

χρειάζεται στον τομέα αυτό μεγαλύτερη προσπάθεια και πιο τολμηρή 

προσέγγιση για σημαντικές αλλαγές, όπως αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), κατάργηση ή συγχώνευση Υπηρεσιών με ελάχιστο 

αντικείμενο και μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες της 

ΠΑΜ-Θ.  

3. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αποτελούν θεμέλιο λίθο της ομαλής 

λειτουργίας του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας. Δυστυχώς όμως, η 

διοικητική αυτοτέλεια περιορίζεται σημαντικά από την ύπαρξη μηχανισμού 

ελέγχου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπηρεσίες Ελεγκτικού Συνεδρίου), ενώ η 

οικονομική αυτοτέλεια πλήττεται από τη δυσκαμψία των κεντρικών 

οικονομικών υπηρεσιών και τον λαβύρινθο των διαδικασιών που επιβάλλονται. 

Επί του συγκεκριμένου θέματος θα πρέπει να επισημανθούν τα επιπρόσθετα 

εμπόδια που τίθενται και από τις Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου, οι οποίες 

παρά τις συνεχείς προσπάθειες των Υπηρεσιών της ΠΑΜ-Θ για αγαστή 

συνεργασία, με την αδικαιολόγητη συμπεριφορά τους προκαλείται πολλές 

φορές καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης (κυρίως 

της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία αποβαίνει εις βάρος των λειτουργικών, 

διοικητικών και επιχειρησιακών δομών της αιρετής Περιφέρειας.   

4. Στις προσπάθειες της Περιφέρειας κατά το 2013 για ευπρεπισμό των κτιρίων, 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες τους και για 
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τη βελτίωση τους οργανωτικής τους λειτουργίας, αξίζει να επισημανθούν τα 

ακόλουθα: 

 Ολοκληρώθηκαν οι επισκευαστικές εργασίες σε κτίρια της ΠΑΜ-Θ και στον 

περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας στην Κομοτηνή. 

Επίσης αποπερατώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης στα 

κτίρια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, του 

Κτηνιατρικού Κέντρου Σουφλίου και του κτηρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην Αλεξανδρούπολη. 

 Αναγνωρίζεται η επιτακτική ανάγκη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων 

στην Αλεξανδρούπολη για την στέγαση του μηχανικού εξοπλισμού και του 

γραφείου κίνησης. Δεδομένου ότι σήμερα στεγάζονται σε χώρο που ανήκει 

στο Δήμο Αλεξ/πολης, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων, σε γήπεδο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αλεξ/πολης 

στην περιοχή Μαΐστρου και για τον οποίο υπάρχει ήδη μελέτη αξιοποίησης 

του χώρου για τις ανάγκες του μηχανικού εξοπλισμού.  

 Υπήρξε από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων η 

κατάλληλη προετοιμασία για την έγκαιρη πιστοποίηση των δημόσιων 

ΚΤΕΟ της Περιφέρειας. Ήδη εντός του 2013 πιστοποιήθηκαν και 

λειτουργούν τα ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Καβάλας ενώ 

αναμένεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η ολοκλήρωση της 

πιστοποίησης και των υπολοίπων.  

 Προχωρήσαμε και συνεχίζουμε δράσεις και ενέργειες για την καλύτερη και 

γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη όπως π.χ. η ψηφιοποίηση των 

αρχείων των υπηρεσιών μας και η διαχείριση των πληροφοριών με 

σύγχρονα εργαλεία όπως η χρήση του GIS κ.α. 

 Συνεχίσθηκε η προσπάθεια αναβάθμισης - αναμόρφωσης και εμπλουτισμού 

της ιστοσελίδας της Περιφέρειας και των Π.Ε. προκειμένου να παρέχεται η 

δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται με πιστότητα για θέματα που 

αφορούν τη δομή και λειτουργία της ΠΑΜ-Θ και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων αλλά και να πληροφορούνται για κάθε τι που διαδραματίζεται 

στον ευρύτερο χώρο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. 

5. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες σχεδόν τις πόλεις έγινε συστηματική 

προσπάθεια για περαιτέρω μείωση ή και κατάργηση μισθωμένων χώρων και για 

την στέγαση των Υπηρεσιών με ορθολογικότερη χωρική κατανομή.  

 Στη Δράμα, πέραν της μεταφοράς όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

και στέγασής τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, έχουν 

παραχωρηθεί χώροι εντός του κτιρίου της Π.Ε. Δράμας προς στέγαση τόσο 
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Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Τμήμα αδειών παραμονής και 

Τμήμα αστικής κατάστασης και κοινωνικής ένταξης Ν. Δράμας), όσο και 

άλλων κρατικών Υπηρεσιών (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

Δράμας (ΚΕΣΥΠ), Κτηματική Υπηρεσία Δράμας, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους). 

 Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της δημόσιας 

περιουσίας, της εξοικονόμησης πόρων και της ανάγκης εύρεσης λύσης 

στέγασης των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

και μετά τη πρώτη φάση συγκέντρωσης αυτών τόσο στην 

Αλεξανδρούπολη όσο και στην Ορεστιάδα, ζητήσαμε την παραχώρηση του 

κτιρίου Γ (κτίριο Μοριακής Βιολογίας) στην οδό Δήμητρας. Με τις 

συντονισμένες ενέργειες της Π.Ε. Έβρου, του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Έβρου και με την υποστήριξη της Ιατρικής Σχολής υπεγράφη 

συμφωνητικό παραχώρησης του συγκεκριμένου κτιρίου, μεταξύ του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου εκπροσωπούμενου από τον 

Διοικητή και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 

εκπροσωπούμενης από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου. Η Περιφέρεια 

σκοπεύει να προβεί άμεσα στη συντήρηση και την απαραίτητη 

διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου, προκειμένου αυτό να καταστεί 

κατάλληλο για τη εγκατάσταση των υπηρεσιών της. 

 Στην Καβάλα από το 2012 η Περιφέρεια δεν μισθώνει κανένα κτίριο για τη 

στέγαση Υπηρεσιών της ενώ παραχωρεί σημαντικούς σε εμβαδόν χώρους 

για την στέγαση Υπηρεσιών άλλων φορέων (Κεντρικής Διοίκησης - ΔΟΥ 

Καβάλας κλπ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δήμου Καβάλας – ΚΕΠ / 

Πρόνοια / Πολεοδομία, κλπ).  

 Στην Ξάνθη μεταφέρθηκαν επί πλέον Υπηρεσίες εντός του Διοικητηρίου 

(Κεντρικής Διοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αξιοποιώντας χώρους 

που ήταν κενοί, ενώ παρελήφθη το κτίριο ιδιοκτησίας ΠΑΜ-Θ στο οποίο 

λειτουργούσε από το πρώην ΕΙΝ η "Στέγη εργαζόμενου κοριτσιού Ξάνθης", 

στο οποίο αναμένεται να στεγασθούν δραστηριότητες πολιτιστικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα.  

Με τις ενέργειες αυτές και σε συνδυασμό με την γενικότερη μέριμνα μας για 

ορθολογική και χρηστή διαχείριση των κατά πολύ περιορισμένων Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων, έγινε περαιτέρω σημαντική μείωση των λειτουργικών 

δαπανών σε σχέση με το 2012, κάτι που προσδοκούμε ότι θα επιτύχουμε και 

κατά το τρέχον έτος 2014. 
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ιγ) Εποπτευομένων Υπηρεσιών  

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας ΑΜ- Θ συστάθηκε βάσει του 

Ν.3614/2007-άρθρο 6 και η συγκρότηση της καθορίστηκε από την ΚΥΑ αρ. πρωτ. 

97657/ΕΥΣ/29-2-2008 που τροποποίησε την 41543/ΓΚΠΣ/ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ 

1501/Β). Σκοπός της λειτουργίας της είναι κυρίως η διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων καθώς και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και από 

01.07.2011 υπάγεται στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και πιο συγκεκριμένα απ’ ευθείας στον 

Περιφερειάρχη. 

Με την ιδιότητά του αυτή, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε στην 5η Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-

2013» που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη και η οποία είχε ως κύριο θέμα συζήτησης την 

έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – 

Θράκης 2007 – 2013 που είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω αλλαγής των 

χρηματοδοτικών πινάκων (αυξομειώσεις στα ποσά των αξόνων προτεραιότητας 3 6, 9 

και 11του Προγράμματος για την ΠΑΜ-Θ), αναγκών προσαρμογής λεκτικών 

αναφορών αλλά και συντονισμού με κεντρικούς φορείς.  

Σημαντικό θέμα στην συνεδρίαση ήταν η συζήτηση για το πλαίσιο σχεδιασμού των 

προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Κατά τη συζήτηση 

παρουσιάσθηκε εκ μέρους του Περιφερειάρχη η πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης 

αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 για τη Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (σε απάντηση της 2ης Εγκυκλίου του ΥΠΑΑΝ) ενώ τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης επαναεπιβεβαίωσαν την ανάγκη για τη μεγαλύτερη 

δυνατή περιφερειοποίηση των πόρων, για όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Γεωργικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Κοινωνικό Ταμείο) με τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά διοικητική 

Περιφέρεια καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των πόρων από τις Περιφέρειες.  

Ιδιαίτερη στιγμή αλλά και τιμή αποτέλεσε για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης η επίσκεψη που πραγματοποίησε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στην 

Περιφέρειά μας ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή 

Πολιτική, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 

διαρθρωτικών πόρων – της κυριότερης πηγής δημοσίων επενδύσεων για τη χώρα 

μας, ενόψει του σχεδιασμού των προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, τόσο στις κατ΄ιδίαν συζητήσεις με τον Επίτροπο 

όσο και στην ομιλία που πραγματοποίησε στην ειδική ενημερωτική εκδήλωση, ο 

Περιφερειάρχης παρουσίασε τις στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τις προετοιμασίες 
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στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ για την οργάνωση της εταιρικής σχέσης 

και την επεξεργασία της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, κάνοντας 

ειδική μνεία στη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ) αλλά και τη πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 

και ειδικότερα των έργων προτεραιότητας κατά τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο.  

Η Ε.Δ.Α. Περιφέρειας ΑΜ-Θ παρακολουθεί την υλοποίηση πέντε (5) έργων 

προτεραιότητας συνολικού προϋπολογισμού 210,9 εκατ. €. Τα δύο εξ’ αυτών είναι 

έργα μεταφορών15 συνολικού προϋπολογισμού 118 εκατ. €, ένα αναφέρεται στον 

τομέα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων16 προϋπολογισμού 17,5 εκατ. €, ένα 

έργο υγείας17 προϋπολογισμού 66,8 εκατ. € και ένα έργο πιλοτικής αξιοποίησης 

γεωθερμικού πεδίου18 προϋπολογισμού 8,6 εκατ. €. 

Η πρόοδος του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας καθώς και η συγκριτική 

παράθεση των διαφόρων μεγεθών εξέλιξής του κατά το προηγούμενο έτος 

παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Ε.Δ.Α. 

Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα ακόλουθα: 

 Κατά το 2013 εγκρίθηκε η 3η αναθεώρηση του Προγράμματος μετά την οποία 

το σύνολο των εκχωρήσεων στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ ανέρχεται πλέον στο ποσό 

των 590,0 εκ. €. 

 Το ΠΕΠ ΑΜ-Θ σημείωσε περαιτέρω σημαντική πρόοδο κατά το 2013 σε επίπεδο 

ενεργοποίησης του Προγράμματος – όπου ανήλθε στο 229,73%. 

 Το ποσοστό των συμβασιοποιήσεων σε σχέση με το εκχωρηθέν ποσό 

ανέρχεται την 31/12/2013 στο 106,14% όταν αντίστοιχα την 31/12/2012 

ήταν 80,50%, την 31/12/2011 48,92%, την 30/6/2011 32,87% και την 

31/12/2010 28,69%. 

                                                
15  Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξ/πολης -Ορμενίου, μεταξύ Σ.Σ. Διδυμοτείχου – Σ.Σ. Μαρασίων 

προϋπολογισμού 12.986.732 € με δικαιούχο φορέα τον ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο: τμήματα Αρδάνιο - Μάνδρα & Μάνδρα - Ψαθάδες 
προϋπολογισμού αντιστοίχως 75.900.000 € και 29.369.105 € με δικαιούχο φορέα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Για το πρώτο 
τμήμα έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 47.569.417 € και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 12.154.353 €. Το συγκεκριμένο 
έργο δε δύναται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και πρέπει να αποτελέσει έργο γέφυρα με 

την επόμενη προγραμματική περίοδο. Για το δεύτερο τμήμα που αποτελεί έργο γέφυρα από την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο 2000-2006 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 14.412.623 €. 

16  Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ προϋπολογισμού 17.403.307 € με δικαιούχο φορέα τη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ. Το έργο περιλαμβάνει δύο 
υποέργα των οποίων οι διαγωνισμοί έχουν πραγματοποιηθεί. Με την υλοποίηση του 1ου υποέργου το α΄ εξάμηνο του 2014 
θα λειτουργεί σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη την έκταση της ΠΑΜ-Θ. 

17  Κατασκευή και εξοπλισμός νέου Γ. Νοσοκομείου Κομοτηνής προϋπολογισμού 66.805.283 € με δικαιούχο φορέα τις 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. το οποίο είναι σε φάση ένταξης.  

18  Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού στο Δήμο Νέστου προϋπολογισμού 8.600.000 € με 
δικαιούχο φορέα τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ. Ο διαγωνισμός έχει εκτελεσθεί και έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 8.000.000 €. Το 
έργο εξελίσσεται ομαλά.  
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 Το ποσοστό των πληρωμών σε σχέση με τα εκχωρηθέντα ποσά ανέρχεται 

την 31/12/2013 στο 62,06% όταν αντίστοιχα την 31/12/2012 ήταν 

44,35%, την 31/12/2011 23,99%, την 30/6/2011 19,44% και την 

31/12/2010 17,43%. 

 Το σύνολο των νέων πράξεων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα κατά 

το 2013 ανέρχεται στις 94. 

Όλες οι ενταγμένες πράξεις στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ από την έναρξη του μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα, ενώ κάθε πρόσθετη 

πληροφορία γι’ αυτό παρέχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. ΑΜ-Θ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.eydamth.gr.  

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι 

Ν.Π.Ι.Δ. και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του 

Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή 

Νομιμότητας. 

Τα απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2012 συνοψίζονται κύρια στους δύο 

σημαντικότερους τομείς δράσης του Π.Τ.Α., ήτοι στη διαχείριση των πιστώσεων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και στην διαχείριση και υλοποίηση 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία εταίρος είναι η Περιφέρεια ή το 

Περιφερειακό Ταμείο. 

Σε ότι αφορά την διαχείριση πιστώσεων Π.Δ.Ε. το σύνολο των 

χρηματοδοτήσεων για ολόκληρο το 2013 και όλες τις Συλλογικές Αποφάσεις 

ανήλθε στο ποσό των 59.756.160,66 € και αντίστοιχα των πληρωμών στο 

ποσό των 47.771.850,06 €. Οι χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ έτους 2013 για 

πληρωμές έργων και μελετών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ εκταμιεύθηκαν σε υψηλό 

ποσοστό, εκτός από ορισμένες συλλογικές αποφάσεις οι οποίες κατά την 1-1-2013 

παρουσιάζουν υπόλοιπο είτε γιατί 

 αφορούν έργα που συνεχίζουν να πληρώνονται μετά την 1-1-2014 ή που 

βρίσκονται στην διαδικασία ελέγχουν και επίκειται η πληρωμή τους, 

 οι χρηματοδοτήσεις αφορούν περίοδο πλέον του ενός έτους και οι πληρωμές 

θα διενεργηθούν και το επόμενο ή τα επόμενα έτη,  

 αφορούν κατανομές έργων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν από τους 

αρμόδιους φορείς υλοποίησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή 

τους. 
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Όσον αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

επί συνολικού προϋπολογισμού όλων των δράσεων στις οποίες φορέας 

υλοποίησης είναι η ΠΑΜ-Θ / Π.Τ.Α. 3.992.664,36 € έχουν αποπληρωθεί 

δαπάνες ύψους 1.770.812,50 €.  

Αναλυτικά τα στοιχεία τόσο για τη διαχείριση πιστώσεων Π.Δ.Ε. όσο και αυτών των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του 

Π.Τ.Α. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για το έτος 2013 

αποτυπώνεται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜ-Θ που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

Βασικές διαπιστώσεις από τα παρατιθέμενα στοιχεία είναι: 

 Στο σκέλος των εσόδων, το ποσοστό των συνολικά εισπραχθέντων ποσών επί των 

αντίστοιχων προϋπολογισθέντων ανέρχεται στο 76,60%. Σε αυτό συμβάλει 

καθοριστικά ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τα έσοδα από «Φόρους –Τέλη και 

Δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ» διαμορφώνεται στο 57,47% και το ποσοστό για τα «έσοδα 

από Επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις» αντιστοίχως στο 67,71%.  

 Στο σκέλος των εξόδων, το σύνολο των ενταλθέντων ποσών αντιστοιχεί στο 

35,02% των προϋπολογισθέντων, όταν κατ’ αντιστοιχία αυτό των τιμολογηθέντων 

διαμορφώνεται στο 37,98% και αυτό των δεσμευθέντων στο 64,81%. Στα 

ανωτέρω συμβάλουν οι απορροφήσεις σε καθοριστικές, από πλευράς 

προϋπολογισθέντων ποσών, κατηγορίες δαπανών όπως είναι αυτή που αφορά 

«Πληρωμές για Υπηρεσίες» όπου τα ενταλθέντα ποσά αντιστοιχούν στο 37,13% 

των προϋπολογισθέντων και αντιστοίχως τα τιμολογηθέντα στο 42,33% και τα 

δεσμευθέντα στο 73,12% αλλά και αυτή που αφορά «Πληρωμές για Επενδύσεις» 

όπου τα ενταλθέντα ποσά αντιστοιχούν στο 29,35% των προϋπολογισθέντων και 

αντιστοίχως τα τιμολογηθέντα στο 30,45% και τα δεσμευθέντα στο 58,42%. 

Και κατά το 2013 βασική αρχή της Διοίκησης ήταν η εφαρμογή μιας συνετής οικονομικής 

διαχείρισης με στόχο μία περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ο στόχος 

αυτός επιτεύχθηκε επί του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με το 

2012, με σχετική διαφοροποίηση ανάμεσα στις Π.Ε., δεδομένων των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών λειτουργίας των Υπηρεσιών σε κάθε μία από αυτές. Το αποτέλεσμα 

αυτό προέκυψε χωρίς καμία έκπτωση στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

των μέσων που απαιτούνται για τη παραγωγή αυτών, οι δε πόροι που εξοικονομήθηκαν 

επενδύθηκαν προς όφελος των συμπολιτών μας.  
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Δ. «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Από την αρχή της θητείας της η νέα Περιφερειακή Αρχή επικέντρωσε τις προσπάθειες της 

αφενός στην ανάδειξη της αναγκαιότητας υλοποίησης σημαντικών έργων και αφετέρου στην 

προώθηση της ωρίμανσης αλλά και εξασφάλισης χρηματοδότησης ορισμένων εξ΄ αυτών. 

Είναι έργα που σηματοδοτούν την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας στην 

κατεύθυνση της αξιοποίησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς της 

περιβάλλοντος, της αξιοποίησης της γεωγραφικής της θέσης και ανάδειξής της ως χώρου 

ανάπτυξης αλλά και διαμετακόμισης προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος στην κατεύθυνση 

της δημιουργίας προϋποθέσεων και όρων αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής για τους 

κατοίκους ολόκληρης της Περιφέρειας. 

Τέτοια έργα είναι τα ακόλουθα:  

- Οδικοί άξονες  

 Κατασκευή κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο (υπό εκτέλεση τα 

τμήματα Αρδάνιο - Μάνδρα και Μάνδρα - Ψαθάδες),  

 Κατασκευή κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού “Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνο-

βουλγαρικά σύνορα” (ολοκληρώθηκε το βόρειο – ορεινό τμήμα το οποίο αποδόθηκε 

στη κυκλοφορία και είναι υπό δημοπράτηση το νότιο – πεδινό τμήμα),  

 Μελέτη κάθετου άξονα “Ξάνθη – Σμίνθη – Εχίνος – Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα” (σε 

εξέλιξη από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» - αναμένεται η ολοκλήρωση του συνόλου 

των μελετών όλων των επιμέρους τμημάτων κατά το 3ο τρίμηνο του 2014), 

 Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης Ξάνθης με Εγνατία οδό - τμήμα από δυτικό κόμβο στο 

Βανιάνο μέχρι την είσοδο της πόλης (σε εξέλιξη η μελέτη από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε.»), 

 Μελέτη κάθετου άξονα “Δράμα – Καβάλα” (τμήματος οδικού άξονα Ε61) (σε εξέλιξη 

από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» - αναμένεται η ολοκλήρωση του συνόλου των 

μελετών όλων των επιμέρους τμημάτων κατά το 1ο τρίμηνο του 2015),  

 Ολοκλήρωση παράκαμψης Δράμας (αποδόθηκε στη κυκλοφορία),  

 Κατασκευή παράκαμψης Νευροκοπίου (υπό εκτέλεση), 

 Περιμετρική οδός Καβάλας (σε εξέλιξη η μελέτη από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»), 

 Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης Δράμας – Θεσ/νίκης μέσω Αμφίπολης (το τμήμα εντός 

της Περιφέρειας εντάσσεται στη μελετητική ωρίμανση του οδικού άξονα Ε61 από 

την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»).  

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2013 

 

 

 
63 

- Λιμάνια  

 Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης και εκβάθυνση λιμανιού Αλεξανδρούπολης και 

διασύνδεσης του με Εγνατία και σιδηρόδρομο (υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ το υπόλοιπο 

τμήμα της εκβάθυνσης, είναι υπό κατασκευή η σύνδεση με τον σιδηρόδρομο), 

 Εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου μώλου Κεντρικού Λιμένα 

Καβάλας και επέκταση προσήνεμου μώλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας (υπό 

εκτέλεση),  

 Επέκταση κρηπιδωμάτων Βόρειου Τμήματος Εμπορικού Λιμανιού Καβάλας 

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’» (υπό εκτέλεση),  

 Σιδηροδρομική διασύνδεση λιμανιού Καβάλας με Τοξότες (σε εκπόνηση η μελέτη 

από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»), 

 Σύνδεση του λιμανιού του Πόρτο Λάγους με την Εγνατία Οδό μέσω της δημιουργίας 

κόμβου στον Πολύσιτο Ξάνθης (κατατέθηκε σχετικό αίτημα στο Υπ. Υποδομών και 

στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»). 

- Υποδομές ανάδειξης – προώθησης Τουρισμού/Πολιτισμού  

 Κατασκευή πλωτής μαρίνας στην Καβάλα (υπό κατασκευή),  

 Κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Λιμενάρια Θάσου (υπό 

κατασκευή). 

- Υποδομές ανάδειξης πρωτογενούς τομέα παραγωγής  

 Υλοποίηση αναδασμών και Παράλληλων έργων σε ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ 

(αναλυτική παρουσίαση γίνεται στην Ενότητα Γ.2.β: Υποστήριξη πρωτογενούς 

τομέα) 

 Ολοκλήρωση φράγματος Μαρμαρά (υπό κατασκευή) και Ιασίου (υπό κατασκευή),  

 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δυτικής πεδιάδας ποταμού Νέστου (υπό 

κατασκευή),  

 Μεταφορά αρδευτικού ύδατος από το ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης (υπό 

εκδίκαση προσφυγή κατά της υλοποίησης του έργου). 

- Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής  

 Κατασκευή νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής (υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ),  

 Εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε εξέλιξη). 

- Αξιοποίηση φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων  

 Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Χρυσούπολης (υπό κατασκευή). 

- Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε χωρικά σύνορα της Π.Α.Μ.Θ. 

 Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (σε εξέλιξη η χρηματοδότηση 

και υλοποίηση παρεμβάσεων από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ),  
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 Πρόγραμμα Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜ-Θ 

(σε εξέλιξη η χρηματοδότηση και υλοποίηση παρεμβάσεων από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ), 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης για την ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που 

διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ(σε 

εξέλιξη η χρηματοδότηση και υλοποίηση παρεμβάσεων από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ). 

- Υποδομές ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

 Δημιουργία τεχνολογικού πάρκου και θερμοκοιτίδων προώθησης τεχνολογικής 

καινοτομίας (υπό «ωρίμανση» για τη νέα προγραμματική περίοδο) 

 Δημιουργία αναπτυξιακού πόλου ανταγωνιστικότητας για το Μετάξι με επίκεντρο το 

Σουφλί (υπό «ωρίμανση» για τη νέα προγραμματική περίοδο). 

 

Ε. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ 

Συνεχίσαμε και κατά το τρίτο έτος της θητείας μας να πολιτευόμαστε και να ασχολούμαστε 

με κάθε τι που αφορά στην κοινωνία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει ή όχι στις αρμοδιότητες μας.  

Μέσα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Διοίκησης (Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχες) 

αλλά και μέσω της διαδικασίας του Περιφερειακού Συμβουλίου: 

 Συνεχίσαμε να βρισκόμαστε παντού, όταν και όπου έπρεπε, προκειμένου να 

προωθήσουμε βήμα-βήμα το όραμά μας για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, 

o στις συναντήσεις με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn 

για να παρουσιάσουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και τις 

προτεραιότητες που ως αιρετή Περιφερειακή Αρχή θέτουμε για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο, 

o στα θεσμοθετημένα όργανα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για να 

υποστηρίξουμε τις προτάσεις μας για τους νέους μεταφορικούς άξονες, 

διασύνδεσης της Περιφέρειας μας με την υπόλοιπη Ευρώπη, 

o στις διακρατικές και κυρίως διασυνοριακές επαφές για να συνδιαμορφώσουμε 

με τους γείτονες μας κοινές πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και στην αξιοποίηση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

o στα Κεντρικά Υπουργεία όπου με συνέπεια διεκδικήσαμε και πετύχαμε την 

προώθηση σημαντικών παραμέτρων του αναπτυξιακού μας προγραμματισμού 

(απεμπλοκή ενταγμένων έργων στο Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

(παράλληλα έργα αναδασμών, αρδευτικά δίκτυα), την εξασφάλιση της ένταξης 
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έργων περιβάλλοντος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)),  

o στις επαφές και συνεργασίες με φορείς όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και η 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για να ολοκληρώσουμε σημαντικές μελέτες αναπτυξιακών 

υποδομών (κάθετοι άξονες Καβάλας - Δράμας και Ξάνθης – Ελληνο-

βουλγαρικών συνόρων, σιδηροδρομικές συνδέσεις Λιμένων Καβάλας και 

Αλεξανδρούπολης) αλλά και για να ολοκληρωθεί απρόσκοπα η κατασκευή των 

κάθετων αξόνων Αρδάνιου-Ψαθάδων και Κομοτηνής – Νυμφαίας (το ορεινό 

τμήμα του οποίου ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στη κυκλοφορία), 

o στις καθημερινές μας συνεργασίες με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για να 

επισπεύσουμε τις διαδικασίες εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων κλπ, έργων που 

προτείνονται για ένταξη στο ΕΣΠΑ, 

o στις τακτικές συναντήσεις με τους Δημάρχους, όπου σε αγαστή συνεργασία 

συναποφασίζουμε το κοινό αναπτυξιακό μας μέλλον. 

 Βρισκόμασταν καθημερινά αντιμέτωποι με το “υδροκέφαλο” κράτος των Αθηνών, τις 

σκόπιμες ή μη ολιγωρίες του, την αναποτελεσματικότητα των αποφάσεων του και 

την εν γένει ανεπάρκεια του. Στο περιβάλλον αυτό έπρεπε να μοχθήσουμε για να 

επιλυθούν ζητήματα όπως η δυσλειτουργία υφισταμένων δομών υγείας αλλά και η 

αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας προνοιακών δομών (Γηροκομείο, 

Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης), η προώθηση της έγκρισης αδειοδοτήσεων για 

σημαντικά έργα υποδομών (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας) για τη κατασκευή των 

οποίων έχουν εξασφαλιστεί χρήματα μέσα από το ΕΣΠΑ, η εξεύρεση λύσης για την 

νόμιμη λειτουργία των λατομείων στο Κουφόβουνο, η διαμόρφωση συνθηκών για 

την απρόσκοπτη, συνεχή και ασφαλή μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εξασφάλισης των αναγκαίων 

χρηματοδοτήσεων, η καταβολή των προβλεπομένων αποζημιώσεων στους 

πλημμυροπαθείς του Ορμενίου. 

 Συμπορευτήκαμε με τις τοπικές κοινωνίες και αντιταχθήκαμε σε κάθε προσπάθεια 

αποδυνάμωσης της Περιφέρειας και άκριτης συρρίκνωσης και κατάργησης 

νευραλγικών Υπηρεσιών. Διατρανώσαμε την άποψη μας ότι η οποιαδήποτε 

αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Λιμενικό Σώμα, Νοσοκομεία, Οικονομική 

Επιθεώρηση ΑΜ-Θ, ΕΡΤ) αλλά και των δομών δευτεροβάθμιας (Μουσικά Γυμνάσια) 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»), δεν πρέπει να γίνεται μόνο με 

βάση το λογιστικό ή στενά δημοσιονομικό κριτήριο αλλά συνεκτιμώντας ισοδύναμα 

την ανάγκη για απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τη συμβολή τους 

στην οικονομία της Περιφερειακής ενδοχώρας. 
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 Εκφράσαμε την αντίθεση μας σε πολλές αποφάσεις της Κυβέρνησης που λήφθηκαν 

στο πλαίσιο της δημοσιοοικονομικής προσαρμογής όπως η πρόθεση ιδιωτικοποίησης -

πώλησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), το κλείσιμο της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (ΕΡΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ)αλλά και η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της Περιφέρειας. 

 Υπηρετήσαμε με συνέπεια την βασική μας αρχή για άσκηση πολιτικών συμβατών με 

την αειφορική χρήση του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό 

o προχωρήσαμε ακόμα ένα βήμα για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία η 

κατασκευή ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα στην Αλεξανδρούπολη και έχει ξεκινήσει η 

σταδιακή λειτουργία των ΚΔΑΥ), 

o προωθήσαμε την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στη Περιφέρεια, με 

ορατά τα πρώτα αποτελέσματα στη περιοχή Ν. Ερασμίου Ξάνθης και με άμεσο 

αντίκτυπο πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, στην τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης καθώς και στη μείωση του κόστους 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων, 

o συμμετείχαμε ενεργά (παρακολουθήσαμε και παρεμβήκαμε) στις διαδικασίες 

εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης υδατικών διαμερισμάτων προκειμένου να 

εξασφαλίσουμε την συνέργια με τις ασκούμενες περιφερειακές πολιτικές στο 

θέμα αυτό,  

o παρακολουθούμε τη διαδικασία για την αναθεώρηση του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΠΑΜ-Θ και παρεμβαίνουμε, ασκώντας 

τον θεσμικό μας ρόλο μετά από διαβούλευση με όλους τους 

κοινωνικοοικονομικούς φορείς της Περιφέρειας. Με τον ίδιο τρόπο 

αντιμετωπίσαμε και τη τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Στόχος είναι η πρόταση 

της ΠΑΜ-Θ, και κατά τη 2η φάση της αναθεώρησης, να προκύψει μέσα από μια 

συναντίληψη όλων των φορέων και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 

επιβάλλει το όραμα μας για την περιοχή,  

o αντιτασσόμαστε σθεναρά, με διάρκεια και ομοθυμία στην εγκατάσταση και 

λειτουργία των χρυσορυχείων στην περιοχή υποστηρίζοντας και κατά το 2013 

όλες τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας.  

o παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 

ενεργειακών δικτύων στη περιοχή (αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης 

Ελλάδας-Βουλγαρίας - IGB και Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου - TAP) 

διαβουλευόμενοι με τους κατά περίπτωση αρμοδίους για την ασφαλέστερη και 

χωρίς επιπτώσεις στο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον διέλευση 
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αυτών αλλά και για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποκόμιση προστιθέμενης 

αξίας στη περιφερειακή οικονομία. 

 Στηρίξαμε σθεναρά κάθε προσπάθεια που απέβλεπε στην ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικότητας στην ΠΑΜ-Θ και θα συνέβαλε στη δημιουργία συνθηκών 

αναπτυξιακής ανάταξης στην περιοχή. Στην κατεύθυνση αυτή προωθήσαμε και ήδη 

υλοποιείται το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ της 

Περιφέρειάς μας. Παράλληλα συμπαρασταθήκαμε ενεργά στον Επιμελητηριακό κόσμο 

σε μείζονα θέματα, κρίσιμης σημασίας, ακόμη και για την συνέχιση της λειτουργίας 

των υφισταμένων επιχειρήσεων, όπως αυτό που αφορούσε την μη κατάπτωση των 

κρατικών ενισχύσεων, που είχαν παρασχεθεί υπό τη μορφή των εγγυήσεων του 

Ελληνικού Δημοσίου και της επιδότησης του χρηματοοικονομικού κόστους.  

 Σταθήκαμε δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων για τη διεκδίκηση δίκαιων 

αιτημάτων τους. Στηρίξαμε τους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 

στην προσπάθεια τους για βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και μη 

μετακίνησης τους από τις εγκαταστάσεις που εργάζονταν. Το ίδιο κάναμε 

συμπαραστεκόμενοι στα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 

Ροδόπης καθώς και σε μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛΑΣ στην ΑΜ-Θ αλλά 

και στους εργαζομένους της ΕΡΤ στη Περιφέρειά μας, μετά την απόφαση της 

Κυβέρνησης για το κλείσιμο αυτής.  

 Παράλληλα αφουγκραστήκαμε τα προβλήματα του επαγγελματικού κόσμου και 

διαβουλευτήκαμε εξαντλητικά για την αντιμετώπισή τους. Αυτά αφορούσαν την 

εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των καταστημάτων τις 

Κυριακές, την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων λειτουργίας λαϊκών αγορών 

(αδειοδοτήσεις, παραχωρήσεις θέσεων κλπ) αλλά και το θέμα της καταπολέμησης 

του παραεμπορίου, για την αντιμετώπιση του οποίου είμαστε η πρώτη Περιφέρεια 

που συγκρότησε τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου 

(ΚΕΛΑΥΕ). Αφορούσαν όμως και το μείζον θέμα των κατασχέσεων έναντι οφειλών 

των επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, για την αντιμετώπιση το οποίου προβήκαμε σε σειρά 

παρεμβάσεων προς τα συναρμόδια Υπουργεία, εκφράζοντας την αμέριστη 

συμπαράστασή μας προς τον επαγγελματικό κόσμο της Περιφέρειας. 

 Συμπαρασταθήκαμε στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου, των αγροτών 

(καπνοκαλλιεργητές, πατατοπαραγωγοί, βαμβακοκαλλιεργητές κ.λ.π), των 

κτηνοτρόφων και των ψαράδων. Σε θέματα όπως η ουσιαστική συμμετοχή τους στα 

κοινοτικά προγράμματα (σχέδια βελτίωσης, νέοι γεωργοί), η αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με τις ενισχύσεις (δικαιώματα) και τις επιδοτήσεις από 

το καθεστώς της νέας ΚΑΠ, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 

γεωτρήσεων και συντήρησης των αρδευτικών δικτύων (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ), η έγκαιρη 

καταγραφή των ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους από 
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τα κρούσματα ευλογιάς, είμαστε δίπλα τους, πρωτοστατούντες και αρωγοί στην 

προσπάθεια τους για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους. 

 Ενισχύσαμε την εξωστρέφεια της Περιφέρειας συνδιοργανώνοντας ή και 

συμμετέχοντας σε εκθέσεις τουριστικής προβολής αλλά και προώθησης προϊόντων 

Επιχειρήσεων της ΑΜ-Θ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας τον παρόντα απολογισμό, επιθυμία μας είναι να επισημάνουμε τα 

ακόλουθα: 

 Και κατά το 2013 αφιερώσαμε ενέργεια, σκέψεις, χρόνο και υλοποιήσαμε δράσεις στη 

κατεύθυνση υποστήριξης της λειτουργίας του νέου θεσμού.  

Η αιρετή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για όσους την υπηρετούμε 

αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του τόπου μας. Η 

προετοιμασία για την επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει και αποτελεί την βαρύτερη ευθύνη 

απέναντι στους πολίτες της.  

Για εμάς, η κρίση είναι ευκαιρία για την διαμόρφωση των όρων μίας νέας ισχυρής 

Περιφέρειας που θα αποτελεί το επίκεντρο μίας νέας οικονομικής πραγματικότητας.  

 Το ουσιαστικότερο στοιχείο της πολιτικής μας δράσης είναι η αποτελεσματικότητα. 

Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να 

μην πάει καμία ευκαιρία χαμένη: ΕΣΠΑ (ΠΕΠ και Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αλλά και 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και καταφέραμε να πετύχουμε εξαιρετικούς 

στόχους που μνημονεύονται πλέον πανελληνίως και μας κατατάσσουν μεταξύ των 

πρώτων. Η επιβράβευση αυτής της προσπάθειας δια στόματος του Επιτρόπου κ. 

Johannes Hahn συνιστά όχι μόνο επιτυχία, αλλά πρωτίστως βαρύτατη ευθύνη. 

 Επιβεβαιώσαμε με κάθε τρόπο την άποψή μας ότι καμία απόφαση δεν μπορεί πλέον να 

εφαρμοστεί αν προηγουμένως δεν έχει την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, όχι 

στην βάση ενός στείρου τοπικισμού, αλλά της σμίλευσης μίας νέας ταυτότητας όπου η 

κάθε περιοχή θα συνεισφέρει τα δικά της πλεονεκτήματα στην συλλογική αναπτυξιακή 

προσπάθεια. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να εκπληρώσουμε τον 

αναπτυξιακό στόχο της Περιφέρειάς μας αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

κάθε περιοχής και αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό της. Βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων αποτελεί η σφυρηλάτηση μίας ισχυρής και 

ενιαίας περιφερειακής συνείδησης, για την οποία δουλεύουμε θέτοντας τις βάσεις από 

την πρώτη στιγμή. 
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 Δημιουργήσαμε ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινωνιών, χωρίς κομματικές ή άλλες παρωπίδες, προασπίζοντας την αυτοδιοικητική 

μας ταυτότητα. Αυτή η συνεργασία έχει φέρει ήδη αποτελέσματα σε ότι αφορά την 

διεκδίκηση της επίλυσης συλλογικών αιτημάτων αλλά και στην εξειδίκευση της 

αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Έχουμε αποδείξει στην πράξη την απόλυτη πίστη μας 

στους δημοκρατικούς θεσμούς, πιστεύοντας ακράδαντα στον καταλυτικό τους ρόλο 

στην κοινή προσπάθεια. 

Για μας ο διάλογος και η επιδίωξη της συναίνεσης είναι επιτακτικό πολιτικό 

στοιχείο και για μένα προσωπικά, στάση ζωής. 

Πιστεύουμε πως, παρόλο το δύσκολο έργο που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε τη δεδομένη 

χρονική στιγμή, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του τελικού μας στόχου, 

με σεβασμό στον πολίτη, με διαφάνεια στις ενέργειές μας, με ισότητα και 

δικαιοσύνη απέναντι σε όλους. 
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