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                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  2 / 2018  ειδικής  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης  11 / 2018 

--------- --------------------------------- 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απολογισμός Πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2017.  
 
 
   Στην Κομοτηνή σήμερα  31  Ιανουαρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 17.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου  Π.Ε. Δράμας, 
Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη 
Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη   Νικολάου  Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα 
με το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια  ειδική  συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.  314/ 15 -01 
–2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
         1.  Μποταΐτης Σωτήριος,         Πρόεδρος του Π.Σ. 
         2.  Καβαρατζής Σταύρος,         Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
         3.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,     Γραμματέας του Π.Σ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
         1.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος 20. Τσολάκης Σταύρος 
         2.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων      21. Καραλίδης Φώτιος 
         3.  Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη    22. Γρανάς  Αρχέλαος 
         4. Ευφραιμίδης Νικόλαος   23. Δαμιανίδης  Παύλος 
         5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 24. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
         6. Τερτσούδης Χρήστος   25. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
         7.  Ιμπράμ Αχμέτ 26. Γαλάνης Βασίλειος      
         8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   27. Ζιμπίδης   Γεώργιος   
         9.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   28. Ορφανίδης  Χαράλαμπος 
       10.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν      29. Τουρτούρης  Σπυρίδων   
       11.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ 30. Λασκαρίδης  Παντελής    
       12.  Μπούτος  Ιωάννης 31. Μαλτέζος Μενέλαος    
       13.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 32. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
       14.  Κατραντζή  Μουσταφά 33. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
       15.  Μουσταφά Μετίν      34. Κιτσόπουλος  Χρήστος   
       16. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     35. Τρέλλης Χρήστος 
       17.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ 36. Τραϊφόρος Βασίλειος 
       18.  Χειράκη Γεωργία         37. Μουμίν Οντέρ 
       19.  Λιθηρόπουλος Χρήστος 38. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
    

                   
                 ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

         1. 
         2. 
         3. 
         4. 
         5. 

Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 
Ζάχαρη Ζηνοβία    
Γάκης  Χρήστος     
Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα   
Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
 

  6. 
  7. 
  8.    
  9. 
10. 

Βουδούρης Ευάγγελος 
Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
Παπαδόπουλος Σωτήριος 
Αραμπατζής  Αθανάσιος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη  
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    Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 41 έλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
    Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα  με  το άρθρο 185 παρ.2  του Ν.3852/2010 τα 
μέλη της  Επιτροπής Περιφερειακής  Διαβούλευσης, οι  Δήμαρχοι των δήμων της  Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης  και οι  Εκπρόσωποι  Πολιτικών Κομμάτων. 
    Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης o Περιφερειάρχης  Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος,  έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα αναλυτικά στοιχεία του απολογισμού  
πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης , έτους 2017  και είπε τα εξής : 
    Ο παρών Απολογισμός προκύπτει από την υποχρέωση όπως αυτή καταγράφεται στο άρθρο 185 
του Ν. 3852/10 και αφορά στην περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017. 
Είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Χωρικών και 
Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Επιτροπών, των 
συνεργατών και των εργαζομένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους 
οποίους υλοποιήθηκε.  
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
    Μετά την απώλεια του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη και την εκλογή του Χρήστου Μέτιου 
ως νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το φθινόπωρο του 2016, το έτος 
2017 υπήρξε για την Περιφέρεια μία μεταβατική περίοδος. 
Στόχος της νέας Διοίκησης ήταν αφενός η διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης 
λειτουργίας της Περιφέρειας αφετέρου η συνέχιση της πολιτικής του αείμνηστου Περιφερειάρχη. 
Ταυτόχρονα, ήταν αναγκαίο να τεθούν νέοι στόχοι, να διατυπωθούν καινούριες προτάσεις και να 
υλοποιηθούν νέες δράσεις. 
 
    ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
    Στις 6 Νοεμβρίου του 2017, με τη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από την ανάληψη των 
καθηκόντων του, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποίησε συνεχείς συσκέψεις, επισκέψεις και 
συναντήσεις με όλους τους φορείς της περιοχής, ο νέος Περιφερειάρχης παρουσίασε στους 
φορείς της Περιφέρειας το αναλυτικό Σχέδιο της Διοίκησής του για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. 
Πρόκειται για ένα Σχέδιο 159 δράσεων, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που σύμφωνα με τον 
ίδιο τον Περιφερειάρχη «αποσκοπεί σε μια ανοιχτή και δυναμική Περιφέρεια η οποία έχει 
συγκεκριμένους στόχους, θέτει προτεραιότητες στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, επιδιώκει τη 
συμμετοχή και τη συνεργασία όλων και βασίζεται στην υπευθυνότητα.» 
 
   ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
   Το Σχέδιο της Διοίκησης της Περιφέρειας για την ανάπτυξη βασίζεται αφενός στην αξιοποίηση 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μας αφετέρου στην ενεργοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της. Την ίδια ώρα όμως, επισημαίνει και διεκδικεί από την κεντρική 
Κυβέρνηση τα σημαντικά εκείνα έργα που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν.  
Αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας είναι η αξιοποίηση της ιδιαίτερης 
γεωγραφικής της θέσης με την κατασκευή έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών. 
Το στοίχημα εν προκειμένω είναι η ανάπτυξη των λιμανιών μας, η ανάπτυξη των αεροδρομίων 
μας, η σύνδεσή τους με τους οδικούς άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο και η περαιτέρω 
σύνδεση όλων αυτών με τις πύλες εισόδου στην Περιφέρειά μας, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και 
πύλες εισόδου στη χώρα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια ιεράρχησε οκτώ απαραίτητα και ώριμα έργα αναπτυξιακού 
χαρακτήρα τα οποία γνωστοποίησε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 
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 Αναβάθμιση του λιμένα Αλεξανδρούπολης και λειτουργία της σύνδεσής του με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 
 Αναβάθμιση των υποδομών του εμπορικού και αστικού λιμένα της Καβάλας. 
 Κατασκευή της γέφυρας και του νέου συνοριακού σταθμού στους Κήπους του Έβρου. 
 Κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα Δράμας - Καβάλας που αφορά στο τμήμα 
Δράμα - Άγιος Αθανάσιος. 
 Κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα Ξάνθης - ελληνοβουλγαρικών συνόρων που 
αφορά στο τμήμα Δημάριο – σύνορα. 
 Κατασκευή της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης με προτεραιότητα στο ανατολικό τμήμα 
που θα συνδέσει το λιμάνι με την Εγνατία Οδό. 
 Ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου. 
 Κατασκευή του φράγματος Ιάσμου Ροδόπης και των αναγκαίων δικτύων άρδευσης. 
Από τα οκτώ αυτά έργα, και μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας, το 
Υπουργείο ενέκρινε τη χρηματοδότηση των τριών πρώτων (λιμένας Αλεξανδρούπολης, λιμένες 
Καβάλας, συνοριακός σταθμός Κήπων), προϋπολογισμού που αγγίζει τα 100 εκ. €. 
Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, η Διοίκηση της Περιφέρειας ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και πέτυχε την έγκριση ενός Ειδικού Προγράμματος για τον Έβρο, προϋπολογισμού 26,6 εκ. €. 
Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπει την πραγματοποίηση 38 απαραίτητων έργων και μελετών που θα 
ενισχύσουν σημαντικά τις υποδομές του Έβρου στους τομείς της οδοποιίας, της άρδευσης και της 
αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Την ίδια ώρα, διεκδικούμε από το Υπουργείο και την έγκριση του έργου για τη βελτίωση και τη 
λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 1,6 εκ. €. 
Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην υπόθεση της ανάπτυξης, η 
Διοίκηση της Περιφέρειας υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση για 21 έργα 
άρδευσης σε όλη την Περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 173,6 εκ. €. 
 
   ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. 
    Μετά από αίτημά μας, εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό το νέο τριετές Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων όπως το προτείναμε. 
Με την έγκριση αυτή, πετύχαμε σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 45,6 εκ. € οι οποίες θα 
βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειάς μας. 
Ενδεικτικά: 
 Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου. 
Πετύχαμε αύξηση 25 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 60 εκ. €). 
 Δαπάνες φωτισμού. 
Πετύχαμε αύξηση 2,9 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 6 εκ. €). 
 Αντιπλημμυρικά έργα.  
Πετύχαμε αύξηση 2 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 10 εκ. €). 
 Συντηρήσεις και λειτουργία αντλιοστασίων αποστράγγισης της πλημμυρικής λεκάνης του 
ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του. 
Πετύχαμε αύξηση 950.000 € (συνολικός προϋπολογισμός 2,5 εκ. €). 
Επίσης, η Περιφέρεια πέτυχε την έγκριση, για πρώτη φορά, των παρακάτω νέων έργων και 
δράσεων με τα οποία εξασφαλίζονται επιπλέον ετήσιες χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη 
βασικών αναγκών της Περιφέρειάς μας: 
 Αντικατάσταση των παλαιών προστατευτικών στηθαίων με στηθαία νέας τεχνολογίας, 
προϋπολογισμού 6 εκ. €. 
 Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 1 εκ. €. 
Τέλος, με την ολοκλήρωση των νέων βελτιωμένων διαβάσεων στους χειμάρρους των οικισμών 
Κάλχα (δόθηκε ήδη σε χρήση) και Δοκού (ολοκληρώνεται σύντομα) στην Π.Ε. Ροδόπης, ξεκίνησε η 
επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, αυτό της διακοπής της διέλευσης των οχημάτων κατά τους 
χειμερινούς μήνες στο δρόμο Πανεπιστημιούπολης – Κάλχα – Γρατινής – Φιλλύρας – Αρριανών, 
δρόμο που τέμνεται από 7 ποτάμια. Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει τις πιστώσεις για την 
ολοκλήρωσή του.  
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   ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η 
Περιφέρεια αξιολόγησε 40 έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 116,3 εκ. €. 
23 από τα συνολικά 40 έργα, προϋπολογισμού 50,4 εκ. €, κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια και μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας. 
Αυτά τα 23 έργα, με σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την οδική τους ασφάλεια είναι: 
1. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.57 από τη διασταύρωση της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας έως τη 
διασταύρωση προς Βώλακα, π/υ 3 εκ. €. 
2. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Παλαιάς Ε.Ο. 02 της Π.Ε. Καβάλας, π/υ 2,5 εκ. €. 
3. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος της Ε.Ο. 02 «Μάκρη - Αλεξανδρούπολη», 
π/υ 3,1 εκ. €. 
4. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από τον Σιδ. Σταθμό Πλατανιάς στην Π.Ε. 
Δράμας έως τα όρια της Π.Ε. Ξάνθης, π/υ 1,1 εκ. €. 
5. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος «κόμβος Εγνατίας - κόμβος Ιάσμου» στην 
Ε.Ο. 02 στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 1,1 εκ. €. 
6. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του κόμβου Αιγείρου στον άξονα Κομοτηνής – Λάγους, π/υ 
710 χιλ. €. 
7. Η ανακατασκευή του τμήματος της Επαρχιακής Οδού από το Κοπτερό έως τον Ίασμο στην Π.Ε. 
Ροδόπης, π/υ 6,6 εκ. €. 
8. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος της Ε.Ο. 02 «Λουτρός - Τελωνείο Κήπων», 
π/υ 4,9 εκ. €. 
9. Η βελτίωση και η διαπλάτυνση της 10ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα «Νέα Πέραμος - 
Εγνατία Οδός», π/υ 1,5 εκ. €. 
10. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού που διέρχεται από τον οικισμό 
Πόρπη στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 280 χιλ. €. 
11. Η κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Λίσσου και των προσβάσεων στην Επαρχιακή Οδό 
Πανεπιστημιούπολη - Γρατινή – Αρριανά στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 5 εκ. €. 
12. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού 3 Δράμα - Σιδηρόνερο - Σκαλωτή, 
από τη Δράμα έως το Σιδηρόνερο, π/υ 800 χιλ. €. 
13. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του άξονα «Μάκρη - Δίκελα - Αρχαία Μεσημβρία», π/υ 1,4 
εκ. €. 
14. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 02 στην ΠΕ Ξάνθης, π/υ 5 εκ. €. 
15. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Επαρχιακών Οδών 1,4,10,11,12 της Π.Ε. Καβάλας, π/υ 
1,7 εκ. €. 
16. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 02 και των Επαρχιακών Οδών 6-7-8 της Π.Ε. 
Καβάλας, π/υ 2,8 εκ. €. 
17. Η κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση του χειμάρρου «Ειρήνη» και των εκατέρωθεν τμημάτων 
αυτής στην Ε.Ο. 53 της Π.Ε. Έβρου, π/υ 4,1 εκ. €. 
18. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού 10 από τη διασταύρωση του Βώλακα 
έως τη Μικροκλεισούρα στην Π.Ε. Δράμας, π/υ 500 χιλ. €. 
19. Η ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και η μετατροπή του σε κυκλικό, π/υ 850 χιλ. €. 
20. Η ανακατασκευή του κόμβου SOFTEX και η μετατροπή του σε κυκλικό, π/υ 700 χιλ. € 
21. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Θάσου, 
π/υ 2 εκ. €. 
22. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του κόμβου Φαναρίου στην Ε.Ο. 02 της Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 
115 χιλ. €. 
23. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του συνόλου των κόμβων στον άξονα Κομοτηνής – 
Μαρώνειας, π/υ 450 χιλ. €. 
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 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
     Γεωργία 
1. Αναδασμοί 
Ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Περιφέρειά μας είναι 
η πραγματοποίηση αναδασμών. Για τη Διοίκηση της Περιφέρειας αυτό αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα.  
Για αυτόν το λόγο εξασφαλίσαμε ειδικό κονδύλι ύψους 2,9 εκ. για την εκπόνηση μελετών 
αναδασμών για μια έκταση μεγαλύτερη των 107.000 στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες 
Έβρου, Ροδόπης και Δράμας. 
Ταυτόχρονα, εξελίσσονται ικανοποιητικά οι αναδασμοί: 
 Μικροκάμπου και Ν.Σεβάστειας Π.Ε. Δράμας 
 Ανθοχωρίου, Γρατινής, Καλλιθέας, Θρυλορίου Π.Ε. Ροδόπης 
 Ψαθάδων, Διδυμοτείχου, Ισαακίου, Πραγγίου, Μικροχωρίου και Πετράδων 
 Ερασμίου, Κουτσού Π.Ε. Ξάνθης 
 Σουνίου Π.Ε. Ξάνθης. 
Ενώ ολοκληρώθηκαν και κυρώθηκαν οι αναδασμοί: 
 Ν.Ξεριά Π.Ε. Καβάλας 
 Θεολόγου Θάσου Π.Ε. Καβάλας 
 Κοκκινοχώματος Π.Ε. Καβάλας. 
  
 
Αρδευτικά έργα 
 Πέρα από τις πιστώσεις που η Διοίκησή μας εξασφάλισε από το 2016 για την ολοκλήρωση 
μελετών για αρδευτικά έργα (δίκτυα φραγμάτων Ιασίου, Λύρας, Καβησού κτλ.), το 2017 
εξασφάλισε επιπλέον 1 εκ. € για κατασκευή γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης. 
 
Κτηνοτροφία 
 Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, η Περιφέρεια ενήργησε για την επίτευξη των στόχων των 
παρακάτω προγραμμάτων, τομέων και δράσεων:  
 Προστασία της υγείας των ζώων, όπου συνεχίστηκε και το 2017 ο ετήσιος επανεμβολιασμός 
όλων των βοοειδών της Περιφέρειας κατά της οζώδους δερματίτιδας με αποτέλεσμα το νόσημα 
να ελεγχθεί εξ ολοκλήρου. Για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας άλλωστε η 
Περιφέρεια εξασφάλισε ποσό 300 χιλ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για 
διενέργεια εμβολιασμών τα επόμενα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια πέτυχε την 
επιχορήγηση ενός προγράμματος επιτήρησης και πρόληψης εμφάνισης επιζωοτιών για τα 
τέσσερα πιο σημαντικά νοσήματα (αφθώδη πυρετό, ευλογιά των προβάτων, πανώλη των μικρών 
μηρυκαστικών, οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών) με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 
 Προγράμματα εξυγίανσης (αντιμετώπιση ζωοανθρωπονόσων όπως φυματίωση, σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες, λύσσα, βρουκέλλωση κλπ.). 
 Προστασία της Δημόσιας Υγείας με διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων στις κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  
 Προστασία της ευζωίας των ζώων-πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε. κλπ. 
 Πρόγραμμα περισυλλογής των νεκρών ζώων με δαπάνη του δημοσίου. Από 01/01/2017 έως και 
31/12/2017 συνεχίστηκε η εφαρμογή του  προγράμματος Περισυλλογής νεκρών ζώων και λήψη 
δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες που 
υλοποίησαν  με απόλυτη επιτυχία όλες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ. 
 Τέλος, η Διοίκησή μας εξασφάλισε 300 χιλ. € για την κατασκευή μικρών έργων υποδομής σε 
όλη την Περιφέρεια που θα στηρίξουν την κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως ποτίστρες, 
δεξαμενές, παγίδες συγκράτησης κτλ. 
 
 Αλιεία 
Η αλιεία στην Περιφέρειά μας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και στον τομέα 
αυτό ως σημαντικότερες δράσεις αξίζει να αναφερθούν: 
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 Διενέργεια ελέγχων για παράνομη αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (ποταμοί, υδατορέματα, 
λίμνες) και λήψη μέτρων απαγόρευσης της αλιείας για ορισμένες χρονικές περιόδους για την 
αναπαραγωγή αλιευμάτων. Επιπλέον, διενεργήθηκαν έλεγχοι της υδάτινης ρύπανσης και 
μόλυνσης, με προγραμματισμένες δειγματοληψίες ύδατος, οστράκων για την πραγματοποίηση 
εργαστηριακών ελέγχων, και επιτόπιες αυτοψίες σε όλους τους υδάτινους όγκους της 
Περιφέρειας. 
 Έλεγχοι νόμιμης διακίνησης αλιευμάτων στα καταστήματα πώλησης και σε λαϊκές αγορές. 
 Εκδόθηκε σημαντικός αριθμός αδειών αλιείας εντός και εκτός χωρικών υδάτων και μεγάλος 
αριθμός διοικητικών πράξεων για θέματα αλιείας και αλιευτικών σκαφών. 
3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
Μια εξέλιξη που είχε ιδιαίτερη βαρύτητα το έτος 2017 ήταν η έναρξη υλοποίησης του νέου 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τα μέτρα εκείνα που έχουν εκχωρηθεί στις 
Περιφέρειες. 
Μετά την προκήρυξη του πρώτου Μέτρου των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1), που εκχωρήθηκε στην 
Περιφέρεια συνολικό ποσό 23,4 εκ. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις η Α’ και η Β’ 
αξιολόγηση των 1.151 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. 
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης και μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους έγινε η 
εκκαθάριση και μεταβιβάστηκε σε 1039 δικαιούχους σε όλη την Περιφέρεια η 1η Δόση (το 70%) 
και συνολικά το ποσό των 20 εκ. €.  
Επειδή το αρχικό ποσό των 23,4 εκ. € δεν επαρκούσε για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, με 
επείγον έγγραφο του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ζητήθηκε πρόσθετη πίστωση 6,1 εκ € για την κάλυψη όλων των αιτήσεων. 
Επίσης, έγινε η δημοσίευση της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρα 4.1.1. και 4.1.3) και 
την υποβολή αιτήσεων ένταξης των πράξεων, μέσα από τα οποία θα διατεθεί στους αγρότες και 
κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το ποσό των 32,2 εκ. €. 
Ταυτόχρονα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την υλοποίηση όλων των δράσεων και την 
απορρόφηση των πιστώσεων των μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό 
ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι στα προγράμματα: Νέων Γεωργών (Μέτρο 
1.1.2) (διοικητικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις, πληρωμές), «Μέτρων για τους νέους αγρότες» του 
Ν.2520/1997, Εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.-Σχέδια βελτίωσης 
(διοικητικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις, πληρωμές)) και εκταμιεύτηκαν μεγάλα ποσά στους αγρότες 
και κτηνοτρόφους της Περιφέρειας, προς όφελος των αγροτών και γενικότερα της τοπικής 
οικονομίας. 
 
Υλοποίηση λοιπών Προγραμμάτων ΥπΑΑΤ 
Υλοποιήθηκαν επιτυχώς και εμπρόθεσμα όλα τα Προγράμματα του Υπουργείου: 
 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία. 
 NATURA. 
 Φύτευση, αναδιάρθρωση και εγκατάλειψη αμπελώνων. 
 Ελαιοκομικό μητρώο (επικαιροποίηση). 
 Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού. 
 Ολοκληρωμένη διαχείριση σακχαροτεύτλων. 
 Μεταποίηση-τυποποίηση-ποιότητα τροφίμων. 
 Στήριξη ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών. 
 Στήριξη της μελισσοκομίας. 
 Στήριξη της σηροτροφίας. 
 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων. 
 Συμβολαιακή γεωργία ενεργειακών καλλιεργειών. 
 Έλεγχος επιχειρήσεων ζωοτροφών. 
 Δακοκτονία. 
 Αγροτικός εξηλεκτρισμός. Για την ικανοποίηση των αιτημάτων ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων 
και αγροτικών-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού, πέρα 
από το αντίστοιχο έργο που είχε ενταχθεί σε κάθε Π.Ε., έχει ενταχθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο 
ΠΔΕ της Περιφέρειας έργο με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ για τις δαπάνες αγροτικού 
εξηλεκτρισμού όλων των Π.Ε. για την τριετία 2017-2019. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν όλα τα 
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αιτήματα, και θα επιτευχθεί μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και του 
λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων. 
 Προστασία της υγείας των καταναλωτών. 

 Προστασία της φυτικής παραγωγής. 
 Ασφάλεια τροφίμων. 
 Υπήρξε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και συμμετοχή στα ετήσια 

προγράμματα του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων Ασφάλειας και 
Ποιότητας Τροφίμων (ΠΟΕΣΕ 2015-2019). 

 Συνεχίστηκαν οι αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
 Υλοποιήθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα δωρεάν Διανομής Τροφίμων στους δικαιούχους 

μέσω Δήμων και κοινωνικών φορέων σε όλες τις Π.Ε. 

               Εξωστρέφεια 

Στόχος της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη και η επίτευξη αναγνωρισιμότητας για τα 
ποιοτικά τοπικά προϊόντα μας, γεγονός που θα ενισχύσει την εικόνα της Περιφέρειας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα, η αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης 
και των εξαγωγών θα μεταφραστεί σε οικονομική ανάπτυξη. 
Στο πλαίσιο αυτό: 

 Διοργανώθηκε στην Καβάλα η «3η Θρακο-Mακεδονική "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ”» με μεγάλο αριθμό 
συμμετοχών από παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας με στόχο να 
ενισχυθεί η ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση, να έλθουν σε επαφή παραγωγοί 
αγροδιατροφικών προϊόντων με τους παρόχους υπηρεσιών (ξενοδοχεία, αλυσίδες 
υπεραγορών, χώρους εστίασης-αναψυχής κλπ.), να αναδειχθούν και να προωθηθούν τα 
τοπικά προϊόντα και οι τοπικές επιχειρήσεις. 
Την ίδια ώρα συμμετείχαμε, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους παραγωγούς 
αγροδιατροφικών προϊόντων να προβάλλουν τα προϊόντα τους, στις παρακάτω Εκθέσεις 
και εκδηλώσεις: 

 Στη Διεθνή Έκθεση κρασιού PROWEIN 2017 στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας. 
 Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2017, στην Κολωνία της Γερμανίας. 
 Στην 8η Παγκρήτια Έκθεση "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Toπικές Γεύσεις Ελλάδος" 

που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
 Στην 3η Δραμοινογνωσία 2017. 
 Στις περιφερειακές Εκθέσεις KAVALA EXPO 2017, Αγροτική έκθεση Φερών 2017, 

Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2017. 

              Δράσεις Ενημέρωσης 

Για την ενημέρωση των επαγγελματικών του πρωτογενούς τομέα (αγροτών, 
κτηνοτρόφων, αλιέων) και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, διοργανώθηκαν από την 
Περιφέρεια, συχνά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, εξειδικευμένες ενημερωτικές 
ημερίδες και εκδηλώσεις σε όλες τις Π.Ε., με εισηγητές στελέχη υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες: 

 Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών στην Αλεξανδρούπολη. 
 Γιορτές μελισσοκόμων-βιοκαλλιεργητών σε Αλεξ/πολη, Ορεστιάδα και Κομοτηνή. 
 Γιορτή μανιταριών στη Δαδιά. 
 Ημερίδες σε διάφορες Π.E. με θέματα: 

- Σύσταση Ομάδων παραγωγών. 
- Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. 
- Δενδροκομία. 
- Οικοτεχνία. 
- Σηροτροφία. 
- Ζώα συντροφιάς. 
-  

               Άλλες δράσεις 
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 Υποβλήθηκε τεκμηριωμένη πρόταση στο ΥπΑΑΤ για τη λειτουργία του Διασυνοριακού 
Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Ορεστιάδας και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Επιτήρησης και 
Λήψης Μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα του Υπουργείου. 

 Συστήθηκαν ομάδες εργασίας με σκοπό την διάδοση του Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και 
τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια. 

 Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με εκπροσώπους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της 
Περιφέρειας για την επίλυση του θέματος των βοσκοτόπων και υποβλήθηκαν προτάσεις 
στο ΥπΑΑΤ για την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 

 Υπήρξε συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο στην Αθήνα. 
 Συστήθηκαν «Σχολεία Αγρού» για αρωματικά φυτά στην Π.Ε. Έβρου (Αλεξ/πολη, 

Ορεστιάδα). 
 Συντάχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν πολλά ενημερωτικά δελτία τύπου για τη διαρκή 

ενημέρωση σε θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. 
 Υποβλήθηκαν προτάσεις προς το ΥπΑΑΤ για την τροποποίηση νόμων και διατάξεων που 

ρυθμίζουν πολλά θέματα του πρωτογενούς τομέα. 
 
               ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς τους οποίους στηρίζουμε για την 
ανάπτυξη της περιοχής μας. Στόχος μας είναι η προβολή της Περιφέρειάς μας ως ενός 
ενιαίου και αναγνωρίσιμου σύνολο που προτείνει στους επισκέπτες της ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών και αυθεντικών εμπειριών.  
Η ανακήρυξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2017 ως Έτους Τουρισμού 
σηματοδότησε την έναρξη μιας συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. 

 

               Εκπόνηση τριετούς σχεδίου τουριστικής πολιτικής 

Το 2017 εκπονήσαμε ένα σχέδιο τουριστικής πολιτικής με τριετή διάρκεια που αφορά 
στην προώθηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής μας με συντονισμένες και 
αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις καθώς και με σημαντική αύξηση των διατιθέμενων 
πόρων. 
Σημαντικά στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, η 
απόφαση για τη διενέργεια ερευνών και μετρήσεων γνώμης στους επισκέπτες της 
Περιφέρειας, η τουριστική προβολή σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ρωσία και η Κίνα, η 
ενοποίηση του διάσπαρτου προωθητικού υλικού που διαθέτουμε, η οριστικοποίηση του 
καταλόγου των τουριστικών Εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια αλλά και η 
δημιουργία ενός ψηφιακού ημερολογίου πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων για όλη 
την Περιφέρεια. 

              Τουριστικές δράσεις 2017 

Όσον αφορά το 2017, οι κυριότερες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, με τη σύμφωνη                    
γνώμη του ΕΟΤ και μετά από σχετική έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν: 

 Συνεργασία με τοπικούς φορείς, συνδέσμους, επιμελητήρια, επαγγελματίες, 
εξειδικευμένες εταιρείες, αλλά και με το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό της 
Περιφέρειας ώστε να υπάρξει διάχυση γνώσης, σύγκλιση απόψεων αλλά και μόχλευση 
των καταβαλλομένων προσπαθειών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. 

 Επαφές με τουριστικούς πράκτορες από χώρες στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
αλλά και στα πλαίσια Β2Β συναντήσεων που έλαβαν χώρα σε Εκθέσεις στις οποίες 
συμμετείχε η Περιφέρεια ΑΜΘ. 

 Δημιουργία και προβολή διαφημιστικού βίντεο σε συνεργασία με το Euronews και 
προβολή του στην παγκόσμια αγορά. 

 Επιτυχής διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου για τους Δρόμους του Μεταξιού       
  (Αλεξανδρούπολη 2017) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού                   
           (UWNTO). 
 Επιτυχής διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia για το έτος 2017. 
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 Στήριξη του σημαντικού για την Δράμα event «Δραμοινογνωσία». 
 Περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων τουριστικής προώθησης 

emtgreece και JTI. 
 Διαφήμιση σε γνωστά τουριστικά έντυπα του χώρου καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα. 
 Παραγωγή διαφημιστικών και προωθητικών δώρων. 
 Στοχευμένη διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για την προσέλκυση Ρώσων 

τουριστών. 
 Συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. 
 Προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε γενικές Εκθέσεις ή Εκθέσεις προϊόντων σε 

Ελλάδα και εξωτερικό. 
 Συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής στην έκδοση τουριστικών εντύπων 

παραχωρώντας ποιοτικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό για τις ανάγκες τους. 
 Καταγραφή και ταξινόμηση του διαθέσιμου υλικού προβολής και προώθησή του σε 

συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ σε αγορές στόχους (ενδεικτικά: Βουλγαρία, Σερβία, 
Τσεχία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κ.α.) 

 Επιχορήγηση, στήριξη ή συνδιοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων στην περιοχή μας, οι 
οποίες αποτελούν πόλο έλξεως επισκεπτών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

 

               ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού 

Κεντρική θέση στην τουριστική πολιτική της Περιφέρειας έχει η Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση (ΟΧΕ) της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, προϋπολογισμού 55,2 
εκ. €.  
Με την ΟΧΕ Εγνατίας Οδού υλοποιούνται έργα πρόσβασης, προστασίας και ανάδειξης σε 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά μήκος της αρχαίας και της νέας Εγνατίας και 
στις 5 Περιφερειακές Ενότητες, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας με στόχο 
να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή. 
Το 2017 εντάχθηκαν πέντε  πράξεις προϋπολογισμού 4, 8 εκ. €: 
 Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής. 
 Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου 
Κομοτηνής. 
 Ανάδειξη Συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων. 
 Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων Κομοτηνής. 
 Ιμαρέτ Κομοτηνής: Συντήρηση μνημείου και εκκλησιαστικής συλλογής – Ανάδειξη 
περιβάλλοντος χώρου. 

 

  Ειδικά χωρικά σχέδια παραλιακής ζώνης 

Τέλος, μέσα στο 2017 ξεκινήσαμε την υλοποίηση μιας προκαταρκτικής μελέτης με σκοπό 
να εκπονήσουμε, με πόρους του ΕΣΠΑ τους οποίους έχουμε ήδη εξασφαλίσει, ειδικά 
χωρικά σχέδια για όλη την παραλιακή ζώνη της Περιφέρειας. 
Στόχος είναι να καθορίσουμε περιοχές όπου θα ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης και στις 
οποίες θα προβλέπονται όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη χωροθέτηση μικρότερων ή 
μεγαλύτερων τουριστικών συγκροτημάτων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. 
Η ενέργεια αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση σημαντικών 
επενδύσεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία 
της παραλιακής ζώνης και να συμβάλουν με τρόπο αποφασιστικό στην τουριστική 
ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας. 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πεποίθηση της Διοίκησής μας είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας, επενδύοντας στους τομείς εκείνους που συνθέτουν 
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το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας. Η μείωση της ανεργίας άλλωστε πρέπει να 
προέλθει πρωτίστως από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 
 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

Με απόφαση της Διοίκησης της Περιφέρειας, η Περιφέρειά μας συμμετέχει με το ποσό 
των 10 εκ. € στη σύσταση και τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). 
Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν 
υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας που δραστηριοποιούνται 
σε καινοτόμους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, παρακάμπτοντας τους δυσμενείς όρους δανεισμού της τραπεζικής 
αγοράς. 
 Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί αφενός με τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
δάνεια επιμερισμού κινδύνου, μικρά δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις, αφετέρου με 
την επένδυση σε Ταμεία Δανείων, Ταμεία Εγγυήσεων κτλ. 
Με τη διάθεση των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η Περιφέρεια δίνει για πρώτη φορά  στις 
τοπικές επιχειρήσεις αυτή τη δυνατότητα ενίσχυσης. 
Τελικοί αποδέκτες θα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, με ιδιαίτερη 
έμφαση να δίνεται σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου  

Λάβαμε επίσης την απόφαση να ενισχύσουμε με 15 εκ. € από το Επιχειρησιακό μας 
Πρόγραμμα το νέο Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό να επιταχυνθούν οι επενδύσεις των 
επιχειρήσεων στην Περιφέρειά μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε κατά προτεραιότητα σε τομείς όπως η μεταποίηση των 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ο τουρισμός, η βιομηχανία ηλεκτρικών 
μηχανημάτων, μετάλλων και δομικών υλικών και οι υπηρεσίες της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

Δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας  

Το 2017, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε από κοινού με 
τους Πρόεδρους των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου μια πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού τραπεζικού σχήματος στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. 
Η Περιφερειακή αυτή Τράπεζα, που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο 
Συνεταιριστικών Τραπεζών της Περιφέρειας, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους 
τοπικούς πόρους, να συνενώσει τις τοπικές οικονομικές δυνάμεις, να εκφράσει την 
περιφερειακή συνείδηση και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για το σύνολο της 
Περιφέρειας. 
 
 ΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο τομέας της ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα η αξιοποίηση του φυσικού αερίου και 
εναλλακτικών μορφών όπως η γεωθερμία, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Περιφέρειάς μας. 
 
 

Φυσικό αέριο 

Χρηματοδοτούμε με το ποσό των 32 εκ. € τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου των 6 
μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη 
και Ορεστιάδα, ώστε να διατίθεται φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα. 
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Εκτιμάται ότι εντός του 2018 θα ενταχθεί η πράξη καθώς θα έχουν επιλυθεί εκκρεμότητες 
που αφορούν το μοναδικό δικαιούχο της πρόσκλησης, τη ΔΕΔΑ ΑΕ, με κυριότερες το 
κανονιστικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων και την Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης. 

 

Γεωθερμία 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, μέσα στο 2017 εκδόθηκε 
πρόσκληση για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειάς μας, 
προϋπολογισμού 8 εκ. €. 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, εγκρίθηκε πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την 
αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου. 
 
EΣΠΑ 2014-2020 

Πρόοδος υλοποίησης Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 

Το 2017 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η αναθεώρηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 
2020 όπου αυξήθηκαν οι πόροι του προγράμματος κατά 14.139.018 € στο πλαίσιο της 
τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017. 
Η συνολική (Κοινοτική και Εθνική) χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται πλέον σε 
521.978.358 € εκ των οποίων 443.585.423 € (85,0%) είναι η συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη του ΕΤΠΑ (Κοινοτική + Εθνική Συμμετοχή) και 78.392.935 € (15,0%) είναι 
η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΚΤ (Κοινοτική + Εθνική Συμμετοχή) και 
διαρθρώνεται σε έξι (6) άξονες προτεραιότητας.  
Στο ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι της αναθεώρησης κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση 
των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Έτσι, με την 1η 
Αναθεώρηση του προγράμματος, στην επενδυτική προτεραιότητα 6 κατανέμονται 19,5 
εκατ. € από τα αρχικά 17,6 εκατ. €.  
Στο ΕΚΤ, το σύνολο των πρόσθετων πόρων, ύψους 9.459.683 €, κατανέμονται στον 
Θεματικό Στόχο 9, οι δράσεις του οποίου στοχεύουν στην τόνωση της κοινωνικής ένταξης 
και στην καταπολέμηση της φτώχειας.  
Εντός του 2017, εξελίχθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω έξι (6) 
Γραπτών Διαδικασιών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει νέες Δράσεις με τη 
μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των αντίστοιχων πράξεων καθώς 
επίσης και την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών σε ήδη εγκεκριμένες Δράσεις 
προκειμένου να προχωρήσει η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος. 
Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης του ΠΕΠ ΠΑΜΘ την 31.12.2017 σε σχέση με την 
31.12.2016 σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ έως 31.12.2017: 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
Έως 31.12.2016  
 

Έως 31.12.2017  
 

Προϋπολογισμός εγκεκριμένου Ε.Π. ΑΜΘ 
2014-2020 

507.739.340  521.978.358  

Εξειδίκευση  (Συγχρηματοδοτούμενη 
Δημόσια Δαπάνη)  

434.057.013  461.745.980  

Ποσοστό εξειδίκευσης προγράμματος 85,49%  88,46%  

Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί  
30  42  
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Προσκλήσεις (συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη) 

322.898.369  385.607.883  

Ποσοστό ενεργοποίησης προγράμματος 63,60 %  73,87%  

Αριθμός ενταγμένων πράξεων 86  143  

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων 
(συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 

127.587.138  206.613.688  

Ποσοστό προϋπολογισμού ενταγμένων 
πράξεων σε σχέση με προϋπολογισμό Ε.Π.  

25,13%  39,58%  

Συμβάσεις (συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη) 

80.005.609  111.200.441  

Ποσοστό συμβάσεων σε σχέση με 
προϋπολογισμό Ε.Π. 

15,76%  21,30%  

Πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη) 

35.382.949  57.473.631  

Ποσοστό πληρωμών σε σχέση με 
προϋπολογισμό Ε.Π. 

6,97%  11,01%  

 

               Κατά το 2017 ολοκληρώθηκαν οι εξής 11 Προσκλήσεις:  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου εντάχθηκε η 

πράξη «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη 
Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 12.250.000€  

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου εντάχθηκαν την περίοδο 2016-2017 επτά πράξεις προϋπολογισμού 
22.429.402€  

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ όπου εντάχθηκαν 
την περίοδο 2016-2017 είκοσι πράξεις προϋπολογισμού 27.549.362€  

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ όπου εντάχθηκαν δύο πράξεις 
προϋπολογισμού 3.998.900€ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ όπου εντάχθηκε μία πράξη προϋπολογισμού 
2.999.986€ 

 Επενδύσεις Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – 
Πολυμερών Υλικών όπου εντάχθηκαν τέσσερις πράξεις προϋπολογισμού 972.566€ 

 Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε 
αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές όπου εντάχθηκε η πράξη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ "Κατασκευή θερμικού σταθμού και 
δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και προϋπολογισμού 
5.838.977€ 

 Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπου εντάχθηκαν δύο πράξεις 
προϋπολογισμού 1.025.433€ 

 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 
2018 όπου εντάχθηκε μία πράξη προϋπολογισμού 1.979.575€  

 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ όπου εντάχθηκαν τρεις πράξεις προϋπολογισμού 702.000€  
 Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ προϋπολογισμού 10.000.000€.  
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Όσον αφορά στις ενεργές προσκλήσεις, αυτές είναι:  
 ΟΧΕ_2 "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 45.807.000€. 

Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 4.811.000€. 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ προϋπολογισμού 

32.000.000€.  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 25.518.826€. Έχουν 

ενταχθεί 11 πράξεις προϋπολογισμού 12.241.968€.  
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ προϋπολογισμού 30.000.000€. 
Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 8.536.636€.  

 ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού 20.592.237€. Οι παρεμβάσεις εστιάζονται στις 
πόλεις Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη όπως προκρίθηκαν μετά από διαδικασία 
συγκριτικής αξιολόγησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των έξι 
μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΑΜΘ. Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 
7.506.194€.  

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 15.000.000€. Η αξιολόγηση των πράξεων θα αρχίσει από 
16.01.2018.  

 Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια προϋπολογισμού 5.000.000€.  

               Τεχνική βοήθεια 

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας σημαντική είναι η υποστήριξη των 
τελικών δικαιούχων: 

 Κατάρτιση, επικαιροποίηση και έγκριση Σχεδίου Υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 (ΦΕΚ 
1349/Β/13.05.2016) Υ.Α. 

 Ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς Συμβούλους για αδύναμους ή μοναδικούς 
δικαιούχους. 

 Διενέργεια δύο (2) Ημερίδων (Ξάνθη 24-10-2017 και Κομοτηνή 25-10-2017) για τη 
Λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, με εισηγητές από το Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ΕΥΣΕΚΤ, την ΗΔΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ.  

 Διενέργεια ημερίδας την 8/12/2017 στην Ελευθερούπολη με θέμα, «Γεωθερμία: 
Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Στρατηγική Αειφορικής Αξιοποίησης Καλές Πρακτικές. Το έργο του 
Δήμου Παγγαίου στο γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου» στο πλαίσιο ενεργειών του Δήμου 
Παγγαίου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου.  

Εκχώρηση πόρων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» 
συνολικού π/υ 45.251.863,49€. Στην πρώτη πρόσκληση αξιολογήθηκαν θετικά πράξεις 
που αφορούν τους οικισμούς Φανάρι, Μάκρη, Κ. Νευροκόπι και Χωριστή και εκδόθηκαν 
οι σχετικές αποφάσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 24.357.793,25 €. 
Στη δεύτερη πρόσκληση υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν τους 
οικισμούς Δοξάτου και Ν. Βύσσας και είναι υπό αξιολόγηση. Οι πόροι για τη 
χρηματοδότηση των δύο πράξεων είναι εξασφαλισμένοι. 
Έχει εκδοθεί μία πρόσκληση της Δράσης «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής 
επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής» π/υ 23.773.882€. Έχουν 
υποβληθεί τρεις πράξεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση.  
Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης της διαχείρισης των πόρων που έχουν 
εκχωρηθεί την 31.12.2017 σε σχέση με την 31.12.2016 σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα 
στοιχεία στο ΟΠΣ έως 31.12.2017: 

 
Εκχώρηση διαχείρισης πόρων Εως 31.12.2016   Εως 31.12.2017  
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λοιπών Ταμείων σε ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ   
Ταμείου Συνοχής από ΥΜΕΠΕΡΑΑ   68.572.828  

 
68.572.828  
 

Αριθμός προσκλήσεων που έχουν 
εκδοθεί  
 

1 3 

Προσκλήσεις (συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δα-πάνη)  
 

34.804.828  
 

69.025.745,84  
 

Ποσοστό ενεργοποίησης προγράμματος  
 

50,70 %  
 

100,66%  
 

Αριθμός ενταγμένων πράξεων  
 

0 4 

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων 
(συγχρημα-τοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη)  
 

0 24.357.793,25  
 

 

Εκχώρηση πόρων του Ε.Π. ΠΑΑ  

Έχει εκχωρηθεί συνολικά το ποσό των 74,9 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, επιμερισμένα ανά υπομέτρο.  
Μετά από έγκριση της αρμόδιας ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΠΑΑ εκδόθηκε η 
πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 3.900.000 €. Έχουν υποβληθεί και είναι υπό αξιολόγηση 
επτά πράξεις.  
Σε ότι αφορά στο Μέτρο του LEADER, έχουν εγκριθεί και οι πέντε (5) ΟΤΔ της Περιφέρειας, 
έχουν ενταχθεί οι πέντε πράξεις που αφορούν τη «στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες των 
ΟΤΔ» και έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή των λειτουργικών δαπανών για τις τέσσερις.  
Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης της διαχείρισης των πόρων που έχουν εκχωρηθεί 
την 31.12.2017 σε σχέση με την 31.12.2016 σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ 
έως 31.12.2017: 
 

Εκχώρηση διαχείρισης 
πόρων λοιπών Ταμείων σε 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ  

Εως 31.12.2016  Εως 31.12.2017  

Γεωργικού Ταμείου από 
ΠΑΑ  

74.900.000  74.900.000  

Αριθμός προσκλήσεων που 
έχουν εκδοθεί  

0  2  

Προσκλήσεις 
(συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δα-πάνη)  

0  9.975.000  

Αριθμός ενταγμένων 
πράξεων  

0  5  

Προϋπολογισμός 
ενταγμένων πράξεων 
(συγχρημα-τοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη)  

0  5.943.000  

Συμβάσεις 
(συγχρηματοδοτούμενη 

0  5.943.000  
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δημόσια δαπάνη)  

Πληρωμές 
(συγχρηματοδοτούμενη 
δημόσια δαπάνη)  

0  2.139.000  

 
     Ε.Π. περιόδου 2007-2013  

     Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ προχώρησε στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να εκπληρωθεί η 
κανονιστική υποχρέωση υποβολής της έκθεσης ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που της είχαν εκχωρηθεί, της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έως το 
Μάρτιο 2017, επιτυγχάνοντας το αποτέλεσμα που δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

ΗΜΙΤΕΛΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ 
2007-2013  

405  401.939.895  2  26.696.695  

ΕΠΠΕΡΑΑ  16  22.290.618  0  0  

ΕΚΤ  29  8.231.412  0  0  

 

 Στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 για την ΠΑΜΘ, δύο πράξεις προϋπολογισμού >5 εκ. € 
παραμένουν ημιτελείς με την υποχρέωση ολοκλήρωσης έως το Μάρτιο 2019. Σε περίπτωση μη 
ολοκλήρωσης των πράξεων εντός των προθεσμιών οι ημιτελείς πράξεις απεντάσσονται του Ε.Π. 
και ακολουθεί Δημοσιονομική διόρθωση προς τον δικαιούχο φορέα. Οι πράξεις αυτές είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

215500  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ  

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  22.839.609  

277542  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
"ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

5.865.350  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  Κατά την διάρκεια του έτους 2017, οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών χειρίσθηκαν τα αναπτυξιακά θέματα της 
Περιφέρειας που αφορούν τη σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων 
και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη διαχείριση των προγραμμάτων ενίσχυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων, την εκτέλεση όλων των έργων της ΠΑΜΘ, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διευθέτηση θεμάτων χωροταξίας. 

Τομέας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
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  Το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της ΠΑΜΘ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του Προγράμματος των ιδίων πόρων (ΚΑΠ κλπ) 
και την εισήγηση στην Εκτελεστική επιτροπή για την τροποποίησή του.  
   Συνολικά μέσα στο 2017 είχαμε 18 τροποποιήσεις του Προγράμματος. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήλθε σε 13.280.192,86 € και οι ετήσιες πιστώσεις σε 
7.899.035,51€, κατανεμημένες σε 611 μεγαλύτερες ή μικρότερες δράσεις και έργα.  
  Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο, του 
οποίου τα ενταγμένα έργα κατανέμονται σε 17 συλλογικές αποφάσεις, ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανήλθε σε 572.419.571,38 € και οι ετήσιες πιστώσεις σε 84.035.247,86€. 
  Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία μέσα στο 2017 μίας νέας Συλλογικής Απόφασης 
(ΣΑΕΠ 931), με προϋπολογισμό 26.322.200,00€ που αφορά αποκλειστικά σε έργα της ΠΕ Έβρου. 
  Τον Ιούλιο του 2017, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανέλαβε τη διαχείριση και 
παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜΘ με σκοπό τη δημιουργία μιας 
μόνιμης υπηρεσιακής δομής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη συνέχεια και τη συνέργεια 
με τον υπόλοιπο αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας. 

Τομέας Δημοσίων Έργων 

  Στον τομέα των δημοσίων έργων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις επικέντρωσαν τις δράσεις τους 
κυρίων στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Η αλλαγή της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και οι ασάφειες των νέων διατάξεων, οι καθυστερήσεις 
στην έκδοση νέων τροποποιημένων και εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης και οι παλινωδίες 
του αρμόδιου Υπουργείου στο κρίσιμο θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οδήγησαν σε 
στασιμότητα την παραγωγή Δημοσίων Έργων πανελληνίως. Ήδη όμως, μετά την οριστικοποίηση 
των διαδικασιών και την κατάλληλη επιμόρφωση των τεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας,  
αρχίζει να επανέρχεται σε κανονικότητα το έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τομέας Περιβάλλοντος 

   Στον τομέα του περιβάλλοντος, πέραν των συνήθων διοικητικών πράξεων, η αρμόδια Υπηρεσία 
εκπονεί το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Με το Σχέδιο αυτό θα 
αναλυθεί η κλιματική ανθεκτικότητα της Περιφέρειας και θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των 
κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς όπως οι υποδομές, το δομημένο περιβάλλον και η 
οικονομία. 

 
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  Το υπηρετούν προσωπικό της Περιφέρειας ΑΜΘ στις 31/12/2017 καταγράφηκε σε 1067 
εργαζόμενους. 
   Σημαντικό έργο της Διεύθυνσης Οικονομικού για το έτος 2017 αποτέλεσε η κατάρτιση και 
ψήφιση του προϋπολογισμού 2018 και η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 
καθώς και η ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών του έτους 2017. Επίσης από το 2017 
ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής και προώθησής τους προς εξόφληση.  
  Το 2017, η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέπτυξε πρωτοβουλίες για 
το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τη διασφάλιση της τεχνικής και 
οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με τις περιφερειακές της 
υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν: 
 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη (WEB SITE). 
 Ενέργειες, σε συνεργασία με τις καθ’ύλη αρμόδιες διευθύνσεις, για τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο μετασχηματισμό 
και στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών μέσω των οποίων παρέχονται 
προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς το πολίτη και τις επιχειρήσεις. 

 Τεχνική υποστήριξη της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. 
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      ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

      Καταπολέμηση κουνουπιών 

   Το 2017, για πρώτη φορά στην Περιφέρειά μας το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 
καταρτίστηκε σε βάθος τριετίας, καλύπτοντας την περίοδο 2017-2019, με αυξημένο 
προϋπολογισμό ύψους 7,2 εκ. € και περισσότερες δράσεις καταπολέμησης.  
    Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων με χαμηλότερη τιμή 
αεροψεκασμού ανά στρέμμα, ενώ ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας είναι σε θέση 
να επεμβαίνουν ταχύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικές. 

    Λοιπές Δράσεις 

   Αξίζει να σημειωθούν ορισμένες δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας κατά τη διάρκεια του 2017: 
 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τον Ιό του Δυτικού Νείλου σε όλον τον πληθυσμό της 

Περιφέρειας καθώς και στους εκπαιδευτικούς. 
 Πραγματοποιήθηκε Ενημέρωση για την Ελονοσία  σε όλον τον πληθυσμό της Περιφέρειας 

με διανομή φυλλαδίων. 
 Έγιναν Εμβολιασμοί ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και Διεθνών ταξιδιωτών. 
 Υλοποιήθηκαν Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης πληθυσμών Ρομά σε συνεργασία με 

τους δήμους στους οικισμούς των οποίων διαμένουν μετακινούμενοι ή μη πληθυσμοί. 
 Συμμετοχή, σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων στην κοινότητα, με σκοπό 

την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού για κοινωνικά 
θέματα (π.χ. αυτισμός, αιμοδοσία, δωρεά οργάνων, καρκίνος, παιδική προστασία). 

 Διενεργήθηκαν υγειονομικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
λαϊκών αγορών σε όλες τις σχολικές μονάδες και σε νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 Διενεργήθηκαν δειγματοληψίες από πόσιμα νερά (γεωτρήσεις-δεξαμενές-δίκτυο), 
εμφιαλωμένα νερά, κολυμβητικές δεξαμενές, επεξεργασμένα λύματα, θαλασσίων νερών 
και νερών ποταμών. 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Δήμους των Π.Ε. Έβρου, Καβάλας και Δράμας λόγω 
χιονοπτώσεων 
    Στις 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω των παρατεταμένων και μεγάλης έντασης  χιονοπτώσεων που 
σημειώθηκαν καθώς και της χαμηλής θερμοκρασίας, οι Δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, 
Σουφλίου, Σαμοθράκης καθώς και το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου όπως επίσης οι Δήμοι Καβάλας και Παγγαίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας καθώς και ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατόπιν εξουδιοδότησης του Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Πτώση γέφυρας ποταμού Κομψάτου στην Π.Ε. Ροδόπης 
   Μετά την κατάρρευση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής-
Ιάσμου-Ξάνθης τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ 
προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 
 Ζητήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Θράκης η εκπόνηση έκθεσης 

πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια κατάρρευσης της γέφυρας και η υποβολή προτάσεων 
για την αποκατάστασή της. 

 Ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η 
κατάθεση έκθεσης διαπίστωσης των πραγματικών περιστατικών με καταγραφή του 
ιστορικού μελετών κατασκευής, συντηρήσεων και κατάρρευσης της γέφυρας. 

 Ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων η κατάθεση 
έκθεσης αυτοψίας όλων των γεφυρών στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου στη συνέχεια να 
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καταρτιστεί μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μητρώο όλων των 
γεφυρών της Περιφέρειας με βάση το επίπεδο ασφάλειας της κάθε γέφυρας. 

 Αποφασίστηκε η άμεση έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης για την 
αποκατάσταση ή ανακατασκευή της γέφυρας που κατέρρευσε. 

Καταστροφικές βροχοπτώσεις στη Σαμοθράκη 

  Μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια διέθεσε ποσό 150 χιλιάδων 
ευρώ για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών αποκατάστασης στις πληγείσες υποδομές της 
Σαμοθράκης.  
   Για τον σκοπό αυτό, δόθηκε εντολή να μεταβούν άμεσα στο νησί 24 μηχανήματα έργου για 
διάστημα δύο εβδομάδων ώστε να πραγματοποιήσουν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης υπό 
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
   Επίσης, δόθηκε εντολή σε ομάδα επτά μηχανικών της Περιφέρειας, υπό τον Διευθυντή Τεχνικών 
Έργων της ΠΑΜΘ, να μεταβούν στη Σαμοθράκη για την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται 
για την εκτέλεση έργων σε σημεία του οδικού δικτύου που καταστράφηκαν. 

 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές των Δήμων Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και 
Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης 

   Στις 23 Δεκεμβρίου 2017, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περιοχές των Δήμων 
Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης κηρύχθηκαν σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.  
   Η εν λόγω κήρυξη ήταν αποτέλεσμα αιτήματος που υπέβαλε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρξει άμεση διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την 17η Δεκεμβρίου 
2017 και έχει ισχύ από τις 17 Δεκεμβρίου 2017 έως και τις 19 Μαρτίου 2018. 
   Ταυτόχρονα, κινήθηκε η απαραίτητη για τη χορήγηση επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν από τα πλημμυρικά 
φαινόμενα. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΠΘ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ-ΑΜΘ 
  Πεποίθηση της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας 
με τρόπο ουσιαστικό. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία. 
Επιστέγασμα της θετικής συνεργασίας μας είναι η επιτυχημένη και το 2017 διοργάνωση της 
Ακαδημίας -Δομής Διά Βίου Μάθησης- της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
  Η Ακαδημία αποτελεί μια καινοτόμο δράση της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Σχολές του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ-ΑΜΘ με στόχο τη η Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση 
των πολιτών και τη διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την κοινωνία.  
   Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω σειράς διαλέξεων εθελοντικά από καθηγητές των Σχολών του 
ΤΕΙ ΑΜΘ και του ΔΠΘ, που δίδονται δωρεάν στους εγγεγραμμένους σε αυτό πολίτες. 
  Την περίοδο 2016-2017, τη 2η περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, συμμετείχαν στην 
Ακαδημία 500 πολίτες σε όλη την Περιφέρεια, ενώ συνολικά 80 Καθηγητές του ΔΠΘ και του ΤΕΙ 
ΑΜΘ πραγματοποίησαν στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και 
Δράμας, διαλέξεις σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούσαν στο αντικείμενο των Σχολών και 
των αντίστοιχων Τμημάτων τους.  
   Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες της Περιφέρειας αλλά και σε συνεργαζόμενους 
φορείς στις πόλεις: Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα.  
   Η εγγραφή των πολιτών για την παρακολούθηση των διαλέξεων ήταν δωρεάν, με δικαίωμα 
εγγραφής όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, ενώ με το τέλος του προγράμματος, χορηγήθηκε 
βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους παρέστησαν τουλάχιστον στο 60% των διαλέξεων. 
   Το 2017 επίσης υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και το 
ΤΕΙ-ΑΜΘ για την πραγματοποίηση των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση της άδειας 
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εξασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην 
Καβάλα. 

 
 
 

      TAP  
     Μετά από συνεννόηση και συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ, ο Διαδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου (TAP AG) πραγματοποίησε τρεις δωρεές προς όφελος των τοπικών κοινωνιών 
της Περιφέρειας στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας. 
     Η πρώτη δωρεά αφορούσε την παράδοση στην Περιφέρεια έξι σύγχρονων εκχιονιστικών 
οχημάτων-πολυμηχανημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στο έργο 
αποχιονισμού και καθαρισμού του πάγου το χειμώνα ενώ θα συμβάλουν και στο έργο 
καθαρισμού του οδικού δικτύου που έχει στην ευθύνη της η Περιφέρεια καθ’όλη τη διάρκεια του 
έτους. 
    Η δεύτερη δωρεά αφορούσε στη δημιουργία και προβολή από τον διεθνή ειδησεογραφικό 
σταθμό Euronews ενός βίντεο τουριστικής προώθησης αφιερωμένο στη φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη γαστρονομία της και τις 
επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες της. Το βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών, 
προβλήθηκε τηλεοπτικά και διαδικτυακά για διάστημα μίας εβδομάδα ταυτόχρονα σε δώδεκα 
διαφορετικές γλώσσες σε ένα κοινό 430 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε 166 χώρες σε όλο τον 
κόσμο ενισχύοντας την τουριστική εικόνα της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
   Η τρίτη δωρεά αφορούσε την παράδοση 10 ασθενοφόρων διαφόρων τύπων με σύγχρονο 
εξοπλισμό στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ που καλύπτουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Η δωρεά αυτή θα βοηθήσει σημαντικά το έργο του ΕΚΑΒ στην περιοχή μας και θα 
συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στις προσπάθειες της Περιφέρειάς μας για την ενίσχυση των 
δομών υγείας και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες. 
  
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
    Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν είκοσι (20) συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και 
εκδόθηκαν διακόσιες δέκα τρεις  (213) αποφάσεις. 

Εκδόθηκαν  έξι  (6) ψηφίσματα: 

1. 10/2/2017: υιοθετεί το ψήφισμα που κατέθεσαν οι αγρότες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και το φορολογικό  νομοσχέδιο. 

2. 29/3/2017: έκδοση ψηφίσματος για την δημιουργία νέων διοδίων στην περιοχή της 
Μέστης και κατά μήκος της Εγνατίας Οδού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

3. 30/5/2017: υιοθετεί το υπόμνημα των σπουδαστών της ΕΠΠΑΙΚ Σαπών και εγκρίνει την 
έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τα δίκαια αιτήματά τους και αποστολή προς τον 
υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. 1/08/2017: έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Μητροπολίτη Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου. 

5. 29/11/2017: έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους καπνοπαραγωγούς. 
6. 29/11/2017: έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας των 

φορέων  Διαχείρισης  Προστατευόμενων  περιοχών στην ΑΜΘ. 
 

Κατατέθηκαν τριάντα (30) επερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τον Περιφερειάρχη    
σε τακτική συνεδρίαση σχετικά με: 

1. Τα προβλήματα των Δ. Α. Ο. Κ. της Περιφέρειας. 
2. Τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Ν. ΞΑΝΘΗΣ «Η ΣΤΗΡΙΞΗ». 
3. Τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Περιφέρειας στον ποταμό Έβρο. 
4. Την καταγραφή και την πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης από τις πλημμύρες στον 

ποταμό  Έβρο. 
5. Την αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας και την παροχή ζωοτροφών.  
6. Την  καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων τους δικαιούχους ιδιοκτήτες. 
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7. Τη νέα έκδοση άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας και αν η βιομηχανία τηρεί τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία. 

8. Τα προβλήματα του Σ.Δ.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
9. Την εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες  στην 

Κορνοφωλιά του Εβρου. 
10. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο πλωτών αντλιοστασίων Πέπλου. 
11. Τα προβλήματα του Σ.Δ.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 
12. Τη μη διοργάνωση της εβδομάδας υγείας. 
13. Tην υδροδότηση των χωριών των Δήμων Μύκης και Σουφλίου. 
14. Την εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές που χρησιμοποιούνται στην 

αγροτική παραγωγή στην ΠΕ Έβρου και τις αποζημιώσεις. 
15. Την υλοποίηση τεχνικών έργων στην  περιφέρεια ΑΜΘ. 
16. Το κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών στην Καβάλα. 
17. Τον καθαρισμό του ποταμού Έβρου και των καναλιών στο βόρειο μέρος του νομού 

(Ορμένιο, Καστανιές, Δίλοφος, Δίκαια κ.α.) από βλάστηση και φερτές ύλες. 
18. Την καύση υπολειμμάτων των καλλιεργειών και τα προβλήματα που δημιουργούνται από 

αυτή στη καλλιεργουμένη γη και κυρίως στα τενάγη Φιλίππων. 
19. Τον χάρτη που τυπώθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ και υπήρχε στο περίπτερο της  στην 

διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
20. Την συμμετοχή της Περιφέρειας στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
21. Τις πλημμύρες στη Σαμοθράκη 
22. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων. 
23. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και των νομικών προσώπων 

της. 
24. Την πληρωμή των αναδόχων – προμηθευτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 

Περιφέρειας. 
25. Το προωθητικό μήνυμα του ειδησεογραφικού δικτύου  EURONEWS για την Περιφέρεια. 
26. Τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση International French Travel Market – TOP RESA. 
27. Το αίτημα των φορέων του Β. Έβρου «για το σιφόνι περιοχής Κομάρων» Δήμου 

Ορεστιάδας. 
28. Τη μη πραγματοποίηση της Πανελλήνιας Εμπορικής Έκθεσης «Ανατολική Μακεδονία –  

Θράκη». 
29. Την απορρόφηση των κονδυλίων στην Περιφέρεια ΑΜΘ και τα προγράμματα Εδαφικής 

Συνεργασίας (Interreg). 
30. Την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ Α.Ε. Την αναγκαιότητα 

πρόσληψης Γενικού Διευθυντή στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ Α.Ε. 

Μεταξύ άλλων θέματα ημερήσιας διάταξης  αποτέλεσαν τα παρακάτω: 

1. Συζήτηση και έκφραση απόψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου  της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

2. Ειδική συνεδρίαση, Θέση της Περιφέρειας  και των φορέων της επί της απόφασης της 
Κυβέρνησης για την δημιουργία νέων διοδίων στην περιοχή της Μέστης και κατά μήκος 
της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης. 

3. Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης  Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του 
Ανεξάρτητου  Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). 
Δόθηκαν για δημοσίευση διακόσιες είκοσι εννέα (229) ανακοινώσεις που αφορούσαν 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και ανανεώσεις-τροποποιήσεις 
Αποφάσεων Περιβαλλοντικών Όρων (για την ΠΕ Δράμας 100, για την ΠΕ Έβρου 31, για την 
ΠΕ Καβάλας 58, για την ΠΕ Ξάνθης 19, για την ΠΕ Ροδόπης 21) στον ημερήσιο τύπο των 
Νομών της Περιφέρειας μας,  αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας για 
διαβούλευση και προωθήθηκαν στις ανάλογες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Π.Ε. για τις 
παρατηρήσεις τους. 



ΑΔΑ:ΩΔΘΥ7ΛΒ-ΧΣ2 

 21 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό Συμβούλιο 
έχει συγκροτήσει δύο επιτροπές: 

1. Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποίησε  δέκα τρεις 
(13) συνεδριάσεις  και εξέδωσε  εκατόν εξήντα πέντε  (165)  αποφάσεις. 

2. Επιτροπή Ανάπτυξης η οποία πραγματοποίησε σαράντα έξι (46) συνεδριάσεις  και 
εξέδωσε εξακόσιες εβδομήντα (670) αποφάσεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 & 177 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή πραγματοποίησε πενήντα (50) συνεδριάσεις και εξέδωσε  εννιακόσιες πενήντα 
πέντε (955) αποφάσεις. 
 

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
      Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, στo πλαίσιo των 
αρμοδιοτήτων της το έτος 2017 συμμετείχε στο συντονισμό και επίβλεψη του έργου για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης.  
     Εφάρμοσε τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 
Περιφέρειας, διατύπωσε εισηγήσεις για το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σχεδίασε και 
οργάνωσε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης καταστροφών και καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και την διάθεση και συντονισμό της δράσης του απαραιτήτου 
ανθρώπινου δυναμικού (δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις) και μηχανικών μέσων για 
την αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Αναλυτικότερα: 
 Συμμετείχε σε όλα τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), έκτακτα και 

μη, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα και με τις εγκυκλίους της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

 Συμμετείχε στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των Δήμων της ΠΑΜΘ. 
 Συμμετείχε στον συντονισμό κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής και μεγάλης 

κλίμακας. 
 Συμμετείχε στον συντονισμό κατά την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, έντονων 

βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων, προεξαρχόντων των φαινομένων κατά το 
βαρομετρικό χαμηλό «Αριάδνη» (Ιανουάριος 2017) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, 
καθώς και των πλημμυρικών φαινομένων στη Σαμοθράκη (Σεπτέμβριος 2017) και στα 
πεδινά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Δεκέμβριος 2017). 

 Συμμετείχε στον συντονισμό για την ανεύρεση αγνοούμενων, στα περισσότερα συμβάντα 
με απόλυτη επιτυχία. 

 Εισηγήθηκε τις οριοθετήσεις περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. 
 Δρομολόγησε τις διαδικασίες οριοθέτησης πληγεισών περιοχών, αποκατάστασης των 

ζημιών και αποζημίωσης πληγέντων πολιτών. 
 Συμμετείχε σε ελέγχους των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στην οδηγία 

SEVESO ΙΙΙ. 
 Συμμετείχε σε Ασκήσεις που έγιναν με εποπτεία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 
 Συνεργάσθηκε με τις Εθελοντικές Οργανώσεις και συντόνισε όπου παρέστη ανάγκη το 

έργο τους. 
 Συνεργάσθηκε και συντόνισε το έργο Εθελοντικών Οργανώσεων σε συνεργασία με την 

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φύλαξη των περιαστικών δασών της κατά τόπου 
Περιφερειακής Ενότητας. 

 Προέβη σε ενημερώσεις Σχολείων με θέμα τους Σεισμούς και την προστασία κατά την 
εκδήλωση τους. 

 Συνέβαλε στην ενημέρωση του κοινού με τη διανομή έντυπου υλικού καθώς και την 
αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου (Διαδίκτυο, τοπικά ΜΜΕ). 

 Συνέβαλε στη λειτουργία του ασυρματικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου με έλεγχο και 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών που παρουσιάσθηκαν στους αναμεταδότες. 

 Προέβη σε εργασίες συντήρησης των σταθμημέτρων των ποταμών Ερυθροποτάμου, 
Άρδα και Έβρου. 
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 Παρακολούθησε και παρακολουθεί την πορεία αποκατάστασης των αναχωμάτων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτως ώστε να έχει γνώση της κατάστασης τους σε 
ενδεχόμενο πλημμυρικό γεγονός. 

 Συνεισέφερε ουσιαστικά ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας στην επιτυχή ολοκλήρωση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος FLOOD CBA 2, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της 
ανάλυσης κόστους οφέλους προς την ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας και 
αντιπλημμυρικής προστασίας (η ελληνική περίπτωση μελέτης αφορούσε στην πολύπαθη 
περιοχή των Λαβάρων Έβρου), με τα επιχειρησιακά οφέλη μέσω και της εκπαίδευσης των 
στελεχών της Διεύθυνσης να είναι αξιοσημείωτα. 
 

         ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
  Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού, παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση     
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η λειτουργία των δημόσιων ΚΤΕΟ, η 
συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και η σύσταση και 
λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων ελέγχου των φορτηγών στο δρόμο, αποτέλεσαν τέτοια 
παραδείγματα. 
  Παρόλα αυτά, το έτος 2017, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, 
συνέβαλαν καθοριστικά στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων με το ποσό των 
2.832.392 €, που προήλθε από έσοδα από ταξινομήσεις και μεταβιβάσεις οχημάτων (αύξηση 
κατά περίπου 110.500 € σε σχέση με το έτος 2016). 
   Η τοποθέτηση του Συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Δημόσιας 
Χρήσης πραγματοποιήθηκε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και στις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προέβησαν σε 
προσωρινές ανακλήσεις των αδειών λειτουργίας, αφού ενημερώθηκαν αρμοδίως οι 
ενδιαφερόμενοι.  
  Τέλος, προγραμματίζεται γενικότερη αναμόρφωση του συστήματος εξυπηρέτησης των 
πολιτών με χρήση νέων τεχνολογιών και την αναδιαμόρφωση των διαδικασιών που αφορούν 
τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
    Τα απολογιστικά στοιχεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ για το έτος 2017 
συνοψίζονται κύρια στους τρείς  σημαντικότερους τομείς δράσης του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης ΑΜΘ, ήτοι στη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
στην διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία εταίρος είναι η 
Περιφέρεια ή/και το Περιφερειακό Ταμείο και στην υποβοήθηση του έργου της Π.Α.Μ.Θ. 

Διαχείριση πιστώσεων Π.Δ.Ε. 

 Διαχείριση Πιστώσεων Π.Δ.Ε. υπέρ ΠΑΜΘ 33.242.940,04 € 
 Διαχείριση Πιστώσεων υπέρ Τρίτων 518.540,94 € 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Στην διάρκεια του έτους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. υποστήριξε και υπέβαλε προτάσεις στα 
παρακάτω προγράμματα: 
 
 Πρόγραμμα INTERREG EUROPE  

ΑΚΡΩΝΥΜΙ
Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

‘CircPro’ “Smart Circular Procurement” 231.400,00 € 

Thermal 
Use 

Use of Low temoerature geothermal sources for the 
reduction of energy consumption by businesses and 

households (Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ.) 
380.000,00 € 
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SPIRAT 

‘Strategies for Peripheral Industrial Regions and 
Towns 2017’ / «Στρατηγικές για Περιφερειακές 

Βιομηχανικές Περιοχές και 
Πόλεις 2017» 

167.000,00 € 

Local 
Cultural 
Flavours 

Spicing up authentic cultural tourism in towns with 
rich heritage through policy revisions that revive local 

cultural flavours / Ενίσχυση το αυθεντικού 
πολιτιστικού τουρισμό πόλεων με πλούσια 

κληρονομιά, μέσω της αναθεώρησης πολιτικών που 
αναβιώνουν της τοπικές πολιτιστικές “γεύσεις”». 

179.987,00 € 

EUROPE IN 
LOVE 

EUROPE IN LOVE 163.970,00 € 

 
 Πρόγραμμα INTERREG MED 

ΑΚΡΩΝΥΜΙ
Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

SIVIC2MED 

Social Innovation and Valorization Instruments 
applied to Commons to Mitigate Environmental 

Deprivation and to Multiply Employment 
Development in MED 

657.160,00 € 

RESILIENT 
Mediterranean Open Resources for social innovation 

responslve Enterprise 
419.000,00 € 

 
 Πρόγραμμα BLACK SEA 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

AGROPACKN
ET 

(φυτοφάρμα
κα) 

Collection, incineration and/or recycling of packing 
wastes of the agricultural and veterinary drugs used 

in agriculture and animal husbandry / Συλλογή, 
αποτέφρωση ή/και ανακύκλωση απορριμμάτων 

συσκευασίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων 
- 

270.000,00 € 

AgriNetB2B Agrifood Network in the Black Sea Basin 700.000,00 € 
GASTRONOM
Y TOUR - NET 

ΑΝΑΤΠΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20.000,00 € 

DACIAT 

Improvement of existing competences and building of 
new ones in the aquaculture fish products trade 

sector / Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων 
και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του 

εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

200.000,00 € 

REAL- t- 
PAFSY 

Monitoring and early warning systems for flood and 
water pollution / Συστήματα παρακολούθησης και 

έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρα και 
ρύπανση των υδάτων 

250.000,00 € 

ATD ROUTE ATD ROUTE 90.000,00 € 

WEBLA-e 
Entepreneurship Development in wetlands and 

estuaries in the Black Sea Area 
200.000,00 € 
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 Πρόγραμμα LIFE 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

LIFE IP 
NATURA 

 

Integrated actions for the conservation and 
management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece – LIFE-IP 4 

NATURA’ 
 

1.600.000,00 € + 400.000,00 € 
(Ιδία Συμμετοχή) 

 

 

 Πρόγραμμα ERASMUS 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

WOMENS 
COOPERATIVE WOMENS COOPERATIVE 50.000,00 € 

EARLY 
SCHOOL 
LEAVERS 

(DROP OUT) 
EARLY SCHOOL LEAVERS (DROP OUT) 45.000,00 € 

 

Υποβοήθηση του έργου της Π.Α.Μ.Θ. 

  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της 
υποβοήθησης του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συνέβαλε στην ανάδειξη του τουριστικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού έργου της. 

Ενδεικτικά αναφέρεται : 
 Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα την τεχνική υποστήριξη για υπηρεσίες "Δικτύωση 

- Πληροφόρηση - Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. 

 Έγκριση λειτουργίας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.jti-rhodope.eu, για την φιλοξενία 
βάσης δεδομένων Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθετηρίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 Συμβολή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. όπως η "3η Λευκή Νύχτα - 
Agora - FESTIVAL 2η SYNERGIA" στην Κομοτηνή. 

 Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για υπαλλήλους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς 
επίσης και υπαλλήλων του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ. 

 Πραγματοποίηση του 6ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης, στα πλαίσια του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με 
την από κοινού συνδιοργάνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ. στην 
Κομοτηνή.   

 

         ΕΠΙΛΟΓΟΣ – Σύντομος Απολογισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών 

       Οι ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις απολογισμού επικεντρώνονται στα βασικά κεφάλαια 
αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών της Περιφερειακής Αρχής. Στο έργο αυτό, κατά τομέα, 
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συνέβαλαν ιδιαίτερα οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες με  την εφαρμογή του οριζόντια και στις 
πέντε Περιφερειακές Ενότητες. 
     Η ανάλυση του έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και η εξειδίκευσή του ανά Γενική 
Δ/νση έχουν αποτελέσει αντικείμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών σε όλη 
τη διάρκεια του έτους καθώς επίσης και των εισηγήσεων των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.  
    Επιγραμματικά ακολουθούν, ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα κύρια σημεία του έργου της 
Περιφερειακής Αρχής, ενώ διευκρινήσεις και αναλύσεις θα δοθούν από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. 

 
ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

Βασικά στοιχεία απολογισμού δράσεων – πρωτοβουλιών (πέραν των προβλεπόμενων τυπικών 
υποχρεώσεων)  
 
1.1) Λειτουργία της Ακαδημίας σε Περιφερειακό επίπεδο με τον τίτλο «Ακαδημία Δομή δια 
Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» σε συνεργασία με τις Σχολές 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά  την περίοδο 2016-2017 υλοποιήθηκαν δύο (2) 
θεματικές ενότητες  «Ζώντας στο Σήμερα» στην Αλεξανδρούπολη και «Περιβάλλον και 
Άνθρωπος» στην Ορεστιάδα με ημερομηνία έναρξης 7/12/2016 και λήξη 5/4/2017. Παράλληλα 
έχουμε την έναρξη των διαλέξεων της νέας περιόδου 2017-2018,  με τις εξής θεματικές ενότητες 
«Η Ιατρική στη Σύγχρονη Κοινωνία» και  «Αγωγή των Πολιτών» στην Αλεξανδρούπολη και 
«Περιβάλλον και Άνθρωπος» στην Ορεστιάδα. 
1.2) Δημιουργία και διοργάνωση του «1° Διεθνές Εργαστηρίου του Δυτικού Δρόμου του 
Μεταξιού» σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 
Απριλίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη, με τη συνεργασία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  
1.3) Δημιουργία – διοργάνωση του 3ου Χριστουγεννιάτικου  Χορωδιακού  
     Φεστιβάλ Νέων στις 9 και 10/12/2017 υπό την αιγίδα της Ιεράς     
Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης όπου συμμετείχαν 10 χορωδίες, 300   χορωδοί, 2000 θεατές – 
ακροατές. 
1.4)  Δημιουργία – διοργάνωση του 2ου Εαρινού Χορωδιακού Φεστιβάλ Νέων στην 
Ορεστιάδα στις 29/4/2017 με τη συμμετοχή 6 χορωδιών με 150 χορωδούς και μουσικούς των 
Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. 
1.5) Διοργάνωση Συναυλίας Θρησκευτικής Μουσικής σε συνεργασία με το σύλλογο 
μουσικών εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
1.6)  Διοργάνωση συναυλίας αφιερώματος σε Έλληνες συνθέτες  υπό  τον τίτλο  
«Όμορφη και παράξενη πατρίδα»  με την  Χορωδία  του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου 
 Βυζαντινού  Πολιτισμού  Θεσσαλονίκης» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7/5/2017 στην 
Αλεξανδρούπολη. 
1.7) Διοργάνωση του VIA EGNATIA RUN στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ VIA EGNATIA με τη 
συμμετοχή 270 αθλητών στον ημιμαραθώνιο, 
170 πολίτες όλων των ηλικιών συμμετείχαν στον Λαϊκό αγώνα – Δυναμικό 
Βάδισμα 3.500 μ., καθώς και τα 70 παιδιά και 25 άτομα με αναπηρία που έτρεξαν στη διαδρομή 
800 μ. Τη δράση στήριξαν  περισσότεροι  από 200 εθελοντές. 
1.8) Συνεργασία με συλλόγους της περιοχής και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση της 
«Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας». 
1.9) Συνέχιση της Πρωτοβουλίας Διαβούλευσης Κοινωνικών Φορέων Π.Ε. Έβρου για τη 
διαμόρφωση «Κοινωνικών Συμπράξεων» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής 2014-2020» του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD)» / Ενεργός συμμετοχή στις δύο δημιουργηθείσες Κοινωνικές 
Συμπράξεις με επικεφαλής εταίρους το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμο Ορεστιάδας 
αντίστοιχα / Διανομή τροφίμων και λοιπών ειδών στους ωφελούμενους του προγράμματος.  
1.10) Συστηματική συνεργασία με φορείς / υπηρεσίες του Έβρου για θέματα ανάπτυξης – 
προγραμμάτων 
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1.11) Οργάνωση - τυποποίηση διαδικασιών συνδιοργάνωσης    
          Δράσεων  - εκδηλώσεων με φορείς / συλλόγους της περιοχής. 
1.12) Οργάνωση λειτουργίας του Νομαρχείου Έβρου και φιλοξενία – διαχείριση συνολικά 53 
εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λ.π.  
1.13) Παρακολούθηση – συντονισμός υλοποίησης δεκατριών (13) έργων στον τομέα του 
πολιτισμού π.χ. μετάφραση στα αγγλικά του βιβλίου «μουσουργοί της Θράκης», «Φεστιβάλ 
Νεολαίας ‘’Συνάντηση Φλοισβος’’» κ.ά., τεσσάρων(4) έργων στον τομέα του αθλητισμού π.χ. Run 
Greece . 
 
1.14) Συναντήσεις  και συνεργασία με Υπουργεία για την επίλυση θεμάτων  
 της ΠΕ Έβρου  
1.15) Τακτικές συναντήσεις με Διευθυντές / Προϊσταμένους Υπηρεσιών για θέματα 
αρμοδιότητάς τους 
1.16) Τα έργα που περαιώθηκαν και εκτελούνται από τη  Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συνολικού προϋπολογισμού 34.429.247,37€  έχουν ως εξής:  
 
Α) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ: Περαιώθηκαν είκοσι πέντε (25) έργα προϋπολογισμού 1.868.683,78€, 
εκτελούνται είκοσι ένα  (21) έργα προϋπολογισμού 10.938.445,50€ και ένα(1) συγκοινωνιακό 
έργο που εκτελείται με προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 400.000,00€, μία (1) μελέτη 
συγκοινωνιακών που εκτελείται προϋπολογισμού 818.499,50€ 
Β) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ : Περαιώθηκαν εννέα (9) έργα προϋπολογισμού 11.902.777,00€, 
εκτελούνται οκτώ (8) έργα  προϋπολογισμού 4.755.000,00€ 
Γ) ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ: Εκτελείται ένα (1) έργο προϋπολογισμού 3.437.339,07€,  μία (1) μελέτη 
εγγειοβελτιωτικών έργων που εκτελείται  προϋπολογισμού 64.520,52€ 
Δ) ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Περαιώθηκε ένα (1) έργο  προϋπολογισμού 64.000.00€,  
Ε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Περαιώθηκαν δύο (2) προγραμματικές συμβάσεις για 
επισκευές σχολείων  προϋπολογισμού 180.000,00€.  
 
 Πετύχαμε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδικού Προγράμματος 
για τον Έβρο, π/υ:  26,6 εκ. € για πραγματοποίηση 38 έργων και μελετών για την ενίσχυση της 
οδοποιίας, της άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας του Έβρου. 
 
1.17) Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μεταξύ άλλων πραγματοποίησε 
τριακόσιους δέκα πέντε (315) υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ενενήντα επτά (97) υγειονομικούς ελέγχους και εξυγίανση ανθυγιεινών εστιών, 
τριάντα δύο (32) ελέγχους και παρακολούθηση της ποιότητας των πόσιμων νερών, των 
θαλάσσιων νερών , των ακτών κολύμβησης, τριακόσιους σαράντα εννέα (349) ελέγχους για την 
εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος. Εκδόθηκαν όλες οι άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας ιατρικών επαγγελμάτων, στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία 
με λοιπούς κοινωνικούς φορείς ασκήθηκαν όλες οι αρμοδιότητες κοινωνικής παρέμβασης 
(υιοθεσίες ανηλίκων 29, αναδοχές ανηλίκων 6, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 200, εποπτεία 
αθλητικών σωματείων). Για την καταπολέμηση των κουνουπιών πραγματοποιήθηκαν επίγειοι και 
εναέριοι ψεκασμοί έγιναν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, χαρτογράφηση των εστιών 
αναπαραγωγής των κουνουπιών και παρακολούθηση του πληθυσμού με τοποθέτηση 
κατάλληλων παγίδων. 
1.18) Η Διεύθυνση  Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου  έχει εκδώσει διακόσιες έξι (206) επαγγελματικές 
άδειες, πενήντα τέσσερις (54) άδειες – βεβαιώσεις όλων των ειδικοτήτων που άπτονται της 
αρμοδιότητάς της, προετοίμασε τον διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών (3.700 μαθητές) , 
υλοποίησε τη μεταφορά των μαθητών προγράμματος κολύμβησης (700 μαθητές) και μεταξύ 
άλλων πραγματοποίησε 258 αγορανομικούς ελέγχους  (δειγματοληψίες τροφίμων και 
βιομηχανικών προϊόντων, παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, έλεγχοι λαϊκών αγορών),  
συμμετείχε σε  4 εκθέσεις τουρισμού και συμμετείχε και διοργάνωσε μία (1) έκθεση τουρισμού 
προϋπολογισμού 12.250.000€  και υλοποίησε  με επιτυχία το Φεστιβάλ VIA EGNATIA. 
1.19)  Για τις Διευθύνσεις Μεταφορών  Π.Ε. Έβρου  και Ορεστιάδας αξίζει να σημειωθεί ότι το 
συνολικό ποσό που εισπράχτηκε υπέρ της Περιφέρειας από τέλη έκδοσης αδειών και 
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μεταβίβασης αυτοκινήτων  ανέρχεται 652.956,36 € , από τη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ορεστιάδας 
πραγματοποιήθηκαν  τεχνικοί έλεγχοι  με συνολικά έσοδα 103.196,00 €. 
1.20) Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μεταξύ άλλων οργάνωσε και 
υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις: 14η  γιορτή βιοκαλλιεργητών και μελισσοκόμων Έβρου στην 
Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα,  2ο Συνέδριο αρωματικών φυτών, Σχολεία αγρού για αρωματικά 
φυτά και ημερίδα για τους φοιτητές της γεωπονικής σχολής Ορεστιάδας, γιορτή μανιταριών στη 
Δαδιά, ημερίδες για οικοτεχνία, συνάντηση παραγωγών ακροδρυών με ειδικούς από ερευνητικά 
κέντρα της Θεσσαλίας, αναλύσεις λεβάντας και αναλύσεις πεπονιού για φάκελο ΠΟΠ, 
πραγματοποίησε εργαστήρια μεταποίησης μελισσοκομικών προϊόντων και ΑΦΦ, συναντήσεις με 
σηροτρόφους για οργάνωσή τους σε ομάδα παραγωγών. Πραγματοποιήθηκαν 3.710 ποιοτικοί 
έλεγχοι στο Τελωνείο Κήπων. Το τμήμα Κτηνιατρικής πραγματοποίησε 36 αστυκτηνιατρικούς 
ελέγχους και εμβολίασε 10500 ζώα. 
 
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έκθεση αξιολόγησης λειτουργίας  των δομών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
 

Ενδεικτικές δράσεις  στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα 
 Δημιουργία Γραφείου Αγροτικών Θεμάτων στην ΠΕ Ροδόπης 
  Διεξαγωγή σχολείων σε όλη την έκταση της ΠΕ Ροδόπης για την χορήγηση διπλώματος 

οδήγησης Τρακτέρ. 
 Διεξαγωγή χρήσιμων ημερίδων  για  τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη μέσω χρήσης  

ευρωπαϊκών προγραμμάτων  και συνεργασία με το Europe Direct Ροδόπης  
 Διεξαγωγή ημερίδας για τις ευεργετικές συνέπειες του μελιού με τίτλο: «Τα προϊόντα της 

Μέλισσας και η σχέση τους με το ευ ζην των ανθρώπων» σε συνεργασία με τον 
Μελισσοκομικό Σύλλογο Ροδόπης “Το κεντρί” 

 Στήριξη στους καπνοπαραγωγούς μέσω ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
 Συνάντηση με Αρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση του ιού της γρίπης των πτηνών 

(04/02/2017) 
 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Κουνουπιών στην ΠΕ Ροδόπης για το 2017 

για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και τακτικές συναντήσεις με τους 
αρμόδιους Φορείς 

 Συμμετοχή  στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κυβέρνησης στην Κομοτηνή, στην οποία 
μίλησα για την ανάδειξη του πρωτογενή τομέα, ζητώντας να ιδρυθεί στην Κομοτηνή 
“Γεωργική Σχολή” για να προσελκύσει νέους Αγρότες. 

 Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου 
και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεμπέ για την μη καταβολή αποζημιώσεων 
στους Κτηνοτρόφους της ΠΕ Ροδόπης (09/03/2017) 

 
Ενδεικτικές δράσεις  στον  τομέα του πολιτισμού-αθλητισμού-παιδείας 
 Σύσκεψη με πολιτιστικούς Συλλόγους Ροδόπης για κοινές δράσεις και δημιουργία 

ελκυστικού προγράμματος (13 Σεπτεμβρίου 2017) που κατατέθηκαν πάνω από 30 
προτάσεις 

 Via Egnatia ΠΕ Ροδόπης με (22-24 Σεπτεμβρίου) 
 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και ανταμωμάτων με Πολιτιστικούς Συλλόγους της ΠΕ 

Ροδόπης κατά την θερινή περίοδο με στόχο την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας 
ταυτότητας και την προσέλκυση επισκεπτών στη Ροδόπη 

 Σειρά Συναντήσεων με φορείς, Στρατιωτική και Αστυνομική ηγεσία, εκπροσώπους 
συλλόγων, Πρόξενο Κύπρου, πρόεδρο Διαζώματος κ. Μπένο, Τον Γενικό Πρόξενο της 
Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη κ. Alexander Shcherbakov και άλλους Φορείς, 

 Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου της Ακαδημίας Δια βίου Μάθησης (Τελετή λήξης 
06/05/2017) και διεξαγωγή και την φετινή χρονιά με ενδιαφέρουσες ομιλίες. 

 Αρωγός η ΠΕ Ροδόπης για την υλοποίηση της “Μαθητιάδας 2017” στις εγκαταστάσεις 
του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνης (3/05/2017) 
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Διάφορες άλλες δράσεις κοινωνικού και αναπτυξιακού περιεχομένου 
 Πίεση προς πάσα κατεύθυνση για λήψη απόφασης απαγόρευσης διέλευσης βαρέων 

οχημάτων από παλιά Εθνική Οδό, η οποία τελικώς υλοποιήθηκε. 
 Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την Μελέτη για την επιλογή και 

κατασκευή μικρών ταμιευτήρων –λιμνοδεξαμενών Π.Ε.Ροδόπης. Το έργο αφορά την 
μελέτη έργων ταμίευσης νερού και συγκεκριμένα την τοπογραφική αποτύπωση και τους 
υδραυλικούς υπολογισμούς σε 17 επιλεγείσες θέσεις και την οριστική μελέτη των 
απαιτούμενων μικρών φραγμάτων σε δύο, από τις δέκα επτά, θέσεις. (12/07/2017) 

  
 Άμεση επέμβαση και παρέμβαση για σωστό συντονισμό κατά τη χιονόπτωση του 

Ιανουαρίου και τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου στην Ροδόπη. 
 Άμεση παρέμβαση στις περιοχές που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και 

πίεση για να επισπευσθούν οι διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες. 
 Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον αποκλεισμό της 

Θράκης από την πορεία της Λαμπαδηδρομίας για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες «Pyeong Chang 2018». (26/10/2017) 

  Έγγραφη Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του Αστυνομικού Σταθμού Καλλίστης 
(03/03/2017) 

 
       Μέσα στο 2017 στην ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα που αφορούν 
εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, αποχιονισμού, διαγράμμισης και καθαρισμού οδικού 
δικτύου, ρεμάτων,τάφρων, διαβάσεων, παραλιών, λιμανιών κ.ά.  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: 
Λιμάνι Ιμέρου (01-10 Φεβρουαρίου 2017) 
Ερείσματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Ροδόπης κατά τους μήνες Μάρτιο 
2017 έως τέλη Οκτωβρίου 2017  
Παραλίες Δήμου Μαρωνείας (1-15 Ιουνίου 2017) 
Χωματερές Δήμου Κομοτηνής (Σιδηροχώρι, Πόρπη, Αίγειρος) (1-15 Ιουλίου 2017)  
Ερείσματα επαρχιακού οδικού δικτύου Κομοτηνής- Ιάσμου-Αμαξάδων (1-20 Αυγούστου 2017) 
Διαβάσεις ποταμού Λίσσου και ρεμάτων στην περιοχή Λοφαρίου (20-30 Αυγούστου 2017) 
Ερείσματα επαρχιακού οδικού δικτύου Κομοτηνής-Σαππών  (1-12 Σεπτεμβρίου 2017) 
Ερείσματα επαρχιακού οδικού δικτύου Κομοτηνής-Ξυλαγανής (1-15 Νοεμβρίου 2017)  
Τεχνικά στην περιοχή της Μονής  
Ρέμα Κοπτερού με τη συνδρομή του 4ου Σ.Σ. & της 21 ΛΜΧ Στρατού (1-15 Νοεμβρίου 2017) 
Τάφροι στην περιοχή Κοπτερού με τη συνδρομή του ΤΑΠ (15-20 Νοεμβρίου 2017) 
Βαθυρρύακο (16-30-Νοεμβρίου 2017) ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης και 
επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Εθνικό οδικό δίκτυο Κομοτηνής- Φαναρίου (21-28 Φεβρουαρίου 2017) 
Οδικό δίκτυο  Ιάσμου-Αμαξάδων (1-22 Μαρτίου 2017) 
Οδικό δίκτυο περιοχής Αρριανών (10-20 Μαΐου 2017) 
Εθνικό οδικό δίκτυο Κομοτηνής-Πόρτο Λάγους  (20-30 Μαΐου 2017) 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Κομοτηνής-Νέου Σιδηροχωρίου-Παγουρίων-Πόρπης-Μέσης-Φαναρίου- 
και  Κομοτηνής-Ξυλαγανής- Μαρώνειας-Ιμέρου (15-30 Ιουνίου 2017)  
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Κομοτηνής-Φιλύρας-Αρριανών (20-30 Ιουλίου 2017)  
Αγροτικοί δρόμοι στην περιοχή Κασσιτερών Σαππών (20-30 Ιουλίου 2017) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Δρόμο που οδηγεί στον Ι.Μ. Αγίου Μάξιμου (01-10 Φεβρουαρίου 2017) 
Οδικό Δίκτυο Νέας Σάντας-Ορίων Ν.Έβρου (16-20 Φεβρουαρίου 2017) 
Οδικό Δίκτυο Δαρμένης-Ραγάδας-Εσοχής (22-30 Μαρτίου 2017) 
Οδικό Δίκτυο  Κομοτηνής-Σαππών  (1-6  Απριλίου 2017) 
Ορεινό Οδικό Δίκτυο   στην περιοχή των Θάμνων  και Δύμης  (18-30  Απριλίου 2017) 
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Οδικό Δίκτυο λόγω κατολισθήσεων στην περιοχή της Οργάνης και της Άνω Βυρσίνης  (2-15  
Μαΐου 2017) 
Οδικό Δίκτυο περιοχής Αμαξάδων   (20-30 Αυγούστου 2017) 
Οδικό Δίκτυο περιοχής Σώστη –Κερασιάς-Ι.Μ. Αγίου Μάξιμου (01-30 Οκτωβρίου 2017) 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ: 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ροδόπης (24-30 Ιανουαρίου  2017) 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ροδόπης (1-15 Ιανουαρίου 2017) 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ροδόπης (10-16  Φεβρουαρίου 2017) 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ροδόπης στην περιοχή Νέας Σάντας- Κέχρου- Χλόης (20-21 
Νοεμβρίου 2017) 
Χωματουργικές εργασίες στην περιοχή Πολυάνθου λόγω πτώσης της νέας γέφυρας Κομψάτου 
(15-30 Σεπτεμβρίου 2017) 
Διαγράμμιση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Ροδόπης κατά τους μήνες Μάρτιο 
2017 έως τέλη Οκτωβρίου 2017 
   Τα  ανωτέρω έργα και δράσεις πραγματοποιήθηκαν παρά τα πολύ σημαντικά προβλήματα που 
δημιουργεί η εφαρμογή του νέου ν.4416/16  και παρά την έλλειψη ικανών Χρηματοδοτικών 
Εργαλείων από την κυβέρνηση που θα τονώσουν την περιοχή μας.  
   Τέλος κρίνεται αναγκαίο να τονίσω ότι για την εύρυθμη λειτουργία όλων των ανωτέρω, 
απαιτείται κατάλληλο εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ (υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΔ οικ. 86/05-01-2018 
έγγραφό της) η ΠΕ Ροδόπης υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ σε στελεχιακό δυναμικό. 
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι ΠΕ Έβρου και ΠΕ Δράμας έχουν 4πλάσιο αριθμό υπαλλήλων σε 
σχέση με τους υπηρετούντες στην ΠΕ Ροδόπης (294 υπάλληλοι στην ΠΕ Έβρου, 215 στην ΠΕ 
Δράμας και μόλις 77 στην ΠΕ Ροδόπης το 2017). Συμπληρωματικά των ανωτέρω εντός του 2017 
σημειώθηκε μια σημαντική μείωση του προσωπικού στην  ΠΕ Ροδόπης σε ποσοστό 10% (από 85 
υπηρετούντες το 2016 σε 77 υπηρετούντες του 2017) λόγω συνταξιοδότησης ή μετακίνησης 
υπαλλήλων, χωρίς άμεση αντικατάστασή τους. 
   Όλα τα ανωτέρω επιτείνουν τον κίνδυνο δυσλειτουργίας των υπηρεσιών στην ΠΕ Ροδόπης, οι 
οποίες μου υπενθυμίζουν καθημερινά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν, τα 
προβλήματα που ανακύπτουν και δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη που είναι το 
ζητούμενο την παρούσα χρονική περίοδο της οικονομικής ύφεσης στην χώρα μας γενικά και στην 
περιοχή μας ειδικότερα. 

 
   ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 
   Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες που τις 
έχουν ανατεθεί από τον Νόμο, αλλά και από τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, παρόλους τους 
περιορισμένους πόρους λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Ηπαρούσα διοίκηση έχει 
θέσει στόχους να βελτιώσει την διαφάνεια, την συνεργασία και την μέγιστη συναίνεση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην λήψη αποφάσεων. Επίσης ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση 
βελτίωσης της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και παράλληλα 
προς την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 
   Ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της Δ/νσης Ανάπτυξης αφορά την αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων. Η ιδιαίτερα βεβαρημένη νομοθεσία αυξάνει την γραφειοκρατία και αναλώνει 
πόρους της Δ/νσης οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμοι, στον ελεγκτικό κομμάτι που 
της έχει ανατεθεί, επίσης από τον Νόμο. Υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με τους φορείς για την 
επίλυση των όποιων προβλημάτων και καταγράφηκαν προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου 
που ρυθμίζει τις μεταφορές μαθητών. 
   Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα θέματα προστασίας καταναλωτή και στους 
αγορανομικούς ελέγχους καθώς και στα θέματα υπαιθρίου εμπορίου με τη συγκρότηση των 
ΚΕΛΑΥΕ, που σκοπό έχουν την προσπάθεια πάταξης του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου. 
Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των 
ελέγχων. 
  Η Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού έχει το βάρος της προκήρυξης διαγωνισμών και 
προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, αρμοδιότητα που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την προμήθεια 
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υλικών ή υπηρεσιών και παράλληλα η ταχύτερη αποδέσμευση πληρωμών προς τους 
προμηθευτές. 
  Η Δ/νση Συγκοινωνιών και Μεταφορών με κύριο αντικείμενο της έκδοση αδειών οδήγησης και 
αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, τα οποία όμως δεν 
οφειλόταν στην Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά στην καινούρια Νομοθεσία. Στόχος και 
εδώ πρέπει να είναι η μείωση του χρόνου έκδοσης των παραπάνω αδειών. 
   Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και ελέγχων στα θέματα που 
αφορούν κυρίως την Δημόσια Υγεία. Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, είναι το κύριο 
εμπόδιο σε περαιτέρω αύξηση των ελέγχων. 

 
   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προγραμματίζει και εκτελεί έργα υποδομής που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Συνεχίστηκε υλοποίηση και 
παρακολούθηση νέων και συνεχιζόμενων έργων , καθώς και εκπόνηση και υποστήριξη μελετών. 
Δυστυχώς οι σημαντικές και πολλές φορές οι απροειδοποίητες αλλαγές στη νομοθεσία 
δημιούργησαν σοβαρές καθυστερήσεις μετέθεσαν τον χρόνο δημοπράτησης έργων. 
  Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μας είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο και η ανάδειξη 
και η προώθησή τους αποτελεί υποχρέωσή μας. Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ε. Ξάνθης 
πραγματοποίησε, σε συνεργασία με συλλόγους, και φορείς της περιοχής, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia καθώς και 
σημαντικές συναυλίες υψηλού επιπέδου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. 
 
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Παρακάτω παρατίθενται  τα βασικά στοιχεία του απολογισμού των δράσεων της Π.Ε. Καβάλας 
για το 2017. Επισημαίνεται ότι ο νέος νόμος για τα δημόσια έργα (Ν.4412/2016) με τις συνεχείς 
τροποποιήσεις του καθώς και η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοπράτησης έργων 
από τον Αύγουστο του 2017 δίχως το πληροφοριακό σύστημα να είναι έτοιμο και προσβάσιμο, 
οδήγησαν στην αδυναμία δημοπράτησης νέων έργων κυρίως κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου 
του 2017.  
 
 Συγχρηματοδοτούμενα  Έργα 
    Την αποπεράτωση  των έργων που πραγματοποιήθηκαν στον τουριστικό επιβατικό λιμένα της 
πόλης της Καβάλας (2016), ακολούθησε η μεταφορά του έργου της παράκαμψης του οικισμού 
Ελαιωχωρίου (Π/Υ: 2.850.000€) στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η ολοκλήρωση του.   
   Όσον αφορά το έργο της βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας Καβάλας (Π/Υ: 
2.245.000€), παρά τις  καθυστερήσεις που παρουσίασε στην υλοποίηση του εξαιτίας της 
ασυνέπειας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με την χρηματοδότηση τους καθώς και τις διαδικασίες 
μεταφοράς του στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου του 
2018.  Τα έργα της κατασκευής του φράγματος Μαρμαρά Ακροπόταμου (Π/Υ: 12.900.000€) και 
της ολοκλήρωσης αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου (Π/Υ: 12.900.000€) συνεχίζονται 
κανονικά παρά τα σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η καθυστέρηση πληρωμής των 
λογαριασμών των έργων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έπρεπε να γίνουν 
συμπληρωματικές συμβάσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ένταξη του.  Και τα δύο 
έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2018.  
   Σχετικά με την κατασκευή του έργου της Β φάσης του αλιευτικού καταφυγίου του Δήμου 
Ορφανού έχουν ολοκληρωθεί από την πλευρά της Π.Ε. Καβάλας όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
που αφορούν την μεταφορά του στο νέο ΕΣΠΑ και αναμένεται η συνέχιση της χρηματοδότησης 
του με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2018.  
 
 Έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
   Μετά την ολοκλήρωση δύο έργων καθαρισμού της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων 
(Π/Υ: 460.000€ και 252.000€), από το καλοκαίρι του 2017 είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το 
τρίτο σε σειρά έργο με τίτλο Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων-Καθαρισμός κεντρικής τάφρου Γ 
Φάση (Π/Υ: 280.000€)  . Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί στο 1ο τρίμηνο του 2018 και να 
ολοκληρωθεί εντός του ίδιου έτους.  Ήδη μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων 
καθαρισμού, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινόμενων μειώθηκε δραστικά και δεν 
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υπήρξαν τέτοιου είδους φαινόμενα καθ’ όλο το έτος. Η Γ φάση θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη 
ασφάλεια και θωράκιση των Τεναγών έναντι φαινομένων πλημμύρας.  
   Όσον αφορά τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καβάλας, 
ολοκληρώθηκε το έργο της διαγράμμισης-σήμανσης οδικού δικτύου Ν. Καβάλας (Π/Υ: 400.000€), 
ενώ στο στάδιο της εκτέλεσης βρίσκονται το έργο συντήρησης και λειτουργίας εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Θάσο (Π/Υ: 350.000€) και το έργο της  επισκευής-συντήρησης 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας (Π/Υ: 1.000.000€). Το έργο που αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης 
στο οδικό δίκτυο (Π/Υ: 400.000€) βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής σύμβασης και η έναρξη 
των εργασιών θα ξεκινήσει το 2018. Το  έργο  με τίτλο εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας  (Π/Υ: 600.000€) και το έργο επισκευής-
συντήρησης των υπ’αριθμ. 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας (Π/Υ: 650.000€), παρά το 
γεγονός ότι είναι έτοιμα προς δημοπράτηση από το καλοκαίρι του 2017, λόγω αδυναμίας 
υποβολής στο σύστημα ηλεκτρονικής δημοπράτησης το 2017 , αναμένεται η δημοπράτηση τους 
το 2018 . Τέλος το έργο που αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων επιπτώσεων από καταπτώσεις 
στο οδικό δίκτυο Θάσου ένεκα πυρκαγιών (Π/Υ: 50.000€) είναι στο στάδιο της υλοποίησης και θα 
αποπερατωθεί σύντομα.  Η Π.Ε. Καβάλας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο-εποπτεία-τεχνική 
αστυνόμευση-συντήρηση επαρχιακού και εθνικού  δικτύου συνολικού μήκους 630 χιλιομέτρων 
(από τα μεγαλύτερα στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ) με συνέπεια να απαιτούνται συνεχώς έργα 
συντήρησης και 24ωρη επιφυλακή στα σχέδια αποχιονισμού και εκτάκτων αναγκών. 
Σχετικά με το έργο Διαμόρφωσης - Βελτίωσης κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής 
αγροτικής οδού με την Επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή Γκιόλα (Π/Υ: 80.000€) , η μελέτη και 
τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα παρόλα αυτά δεν ήταν δυνατό να δημοπρατηθεί το 2017 
για τους ήδη προαναφερόμενους λόγους με αποτέλεσμα την μεταφορά του στο νέο έτος.  
   Οι μελέτες για τα έργα κατασκευής τριών ισόπεδων κυκλικών κόμβων (roundabouts) σε 
συγκεκριμένες θέσεις του οδικού δικτύου Ν. Καβάλας (Π/Υ: 1.000.000€) με σκοπό την αύξηση της 
οδικής ασφάλειας και της μείωσης ατυχημάτων, συνεχίζονται και παρά τις τεχνικές και 
χρηματοδοτικές δυσκολίες αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2018.   
   Αναφορικά με τα έργα αποκατάστασης εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Θάσο το Σεπτέμβριο του 
2016,  έπειτα από λεπτομερές τεχνικό δελτίο το οποίο περιείχε πλήρες φωτογραφικό υλικό των 
ζημιών από τις πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν τόσο για την 
αποκατάσταση των ζημιών όσο και για την πρόληψη νέων, εγκρίθηκε το ποσό των 1.420.000€ για 
εκτέλεση πρόσθετων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και έργων στην ευρύτερη περιοχή για την 
άρση της επικινδυνότητας και αποτροπή νέων ζημιών. Επίσης, σημαντικός ήταν ο ρόλος της Π.Ε. 
Καβάλας όσον αφορά την έγκριση ποσού 2.950.000€ εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης με τίτλο έργο «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των 
καμένων εκτάσεων στις περιοχές της Νήσου Θάσου της Π.Ε. Καβάλας, των οποίων η υλοποίηση 
έχει ξεκινήσει. Όσον αφορά τα έργα αρμοδιότητας της Π.Ε. , το έργο της αποκατάστασης της 
στήριξης και λειτουργίας του φράγματος Μαριών (Π/Υ:200.000€) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το 
φράγμα των Μαριών είχε κατασκευαστεί γύρω στο 1984 και είχε παύσει να είναι χρηστικό μετά 
τις πυρκαγιές του 1989, διότι μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών συγκεντρώθηκαν τόσο στο χώρο 
του φράγματος όσο και στο πρόφραγμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο 
συγκέντρωσης νερού. Με την ολοκλήρωση του έργου, το φράγμα έχει καταστεί ξανά λειτουργικό, 
ενώ το νερό του μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για λόγους πολιτικής προστασίας όσο και για 
αγροτική χρήση. Επιπλέον εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε η περιοχή στην οποία βρίσκεται να 
αξιοποιηθεί και τουριστικά. Οι εκσκαφές και η διαμόρφωση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το 
φράγμα να λειτουργήσει στον μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο εντός των πλαισίων ασφαλείας του.  
Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα ήτοι «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ιρλανδικής 
διάβασης επί της παλαιάς χάραξης της εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα (Π/Υ: 630.000€)», 
«αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο στο Καζαβίτι (Π/Υ: 310.000€)», 
«άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση ομαλότητας στο δρόμο προς την Ι.Μ. Αγίου 
Παντελεήμονα (Π/Υ: 100.000€) και «Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα-Λιμεναρίων 
μεταξύ Σωτήρα-Καλλιράχης και αντικατάσταση-επανακατασκευή  υφιστάμενου οχετού στη θέση 
Κλίσμα (Π/Υ:160.000€)», βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών και θα 
δημοπρατηθούν το 2018.  
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 Έργα από Εθνικούς Πόρους (ΚΑΠ, Τέλη μεταβίβασης, ΤΕΟ κτλ) 
    Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης ασφαλτόστρωσης βόρειας εισόδου Καβάλας (Π/Υ: 
610.000€) και άρσης καταπτώσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας (Π/Υ: 76.000€). Το οδόστρωμα 
στην βόρεια είσοδο της Καβάλας βρισκόταν σε άθλια κατάσταση ενώ με την ολοκλήρωση του 
έργου, η εικόνα του άλλαξε εξολοκλήρου, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ασφάλεια που 
απαιτείται στο οδικό δίκτυο. Επίσης ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την  συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας (Π/Υ: 300.000€) και το έργο που  αφορά τις 
επισκευές της οδού προς το χιονοδρομικό κέντρο Παγγαίου (Π/Υ: 300.000€). Ειδικά για το 
δεύτερο εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πίστωση  ώστε να  επιδιορθωθούν οι  φθορές που 
υπέστη λόγω απαράδεκτης άδειας  χρήσης που έδωσε το δασαρχείο σε βαρέα οχήματα κατά την 
διάρκεια του παγετού στις αρχές του 2017. Επίσης ολοκληρώθηκε το έργο της αποκατάστασης 
ζημιών κτηρίων (Π/Υ: 70.000€) και δημοπρατήθηκε το έργο του ηλεκτροφωτισμού επί της επ. 
οδού Χρυσούπολης-Κεραμωτής στην είσοδο και έξοδο της παράκαμψης της Νέας Καρυάς (Π/Υ: 
24.000€). 
 
 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
     Η Π.Ε. Καβάλας είχε ενεργή συμμετοχή στη διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
εκθέσεων και συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017. Ενδεικτικά αναφέρονται, η 
οργάνωση του 3ο Φεστιβάλ Via Egnatia (Π/Υ: 17.000€), η συμμετοχή στη διοργάνωση του Air Sea 
Show 2017(Π/Υ: 24.600€)  , η συμμετοχή στο φεστιβάλ Cosmopolis 2017 (Π.Υ: 10.000€), η 
συμμετοχή στο φεστιβάλ Φιλίππων (Π/Υ : 10.000€), η συμμετοχή στο 26ο Open Διεθνές Τουρνουά 
Σκάκι (Π/Υ: 4.500€), η συμμετοχή στο 8ο φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (Π/Υ:3.000€), η 
συμμετοχή στην έκθεση γενικών προϊόντων Kavala Expo 2017 (Π/Υ: 10.000€),η συνδιοργάνωση 
της δράσης «Άδοντες και ψάλλοντες εν καρδία»  (Π/Υ:5.000€)  και άλλες. Επίσης οργάνωσε την 
Synergia 2017 (Π/Υ:24.800€) (Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του 
διατροφικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα.  Τέλος, 
συμμετείχε σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις, ενδεικτικά αναφέρεται η MITT 2017 (Π/Υ: 7.200€) 
και η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης (Π/Υ: 24.000€) ενώ ολοκληρώθηκαν η προωθητική καμπάνια 
μέσω διαδικτύου στην Ρωσική αγορά (Π/Υ: 5.800€) και η διαφήμιση σε έντυπα για την 
προσέλκυση Ρώσων τουριστών (Π/Υ: 4.000€). Εκτός των παραπάνω η Π.Ε. Καβάλας ανέλαβε την 
γραμματειακή υποστήριξη διαφόρων εθιμοτυπικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας παρουσιάσεων, εντύπων, προσκλήσεων, αφισών και 
καρτών.  
 
 Πρόγραμμα Δακοκτονίας  
     Εφαρμόστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Δακοκτονίας σε 867.000 ελαιόδεντρα της νήσου 
Θάσου το 2017. 
 Αγροτικός εξηλεκτρισμός 
       Εκδόθηκαν 62 Δελτία για ηλεκτροδότηση αγροτικών εγκαταστάσεων. 
 
 Μεταφορά μαθητών 
      Η Π.Ε. Καβάλας ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού προϋπολογισμού 2.510.168,75€ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καβάλας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, 
με τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης που πληρούν τους όρους 
ασφαλείας και τελική υπογραφή των συμβάσεων, με δώδεκα αναδόχους. 
 
 Πολιτική Προστασία 
    Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν ήταν λίγες οι φορές που ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την εκδήλωση φυσικών 
φαινομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται, η συμμετοχή του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στην 
αντιμετώπιση πλήθους δασικών πυρκαγιών (άνω των 100), ο συντονισμός των εμπλεκόμενων 
φορέων στον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της «Αριάδνης» που έπληξε την Π.Ε. Καβάλας και γενικότερα την 
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ΠΑΜΘ καθώς και η ενεργοποίηση της επιτροπής αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν 
εξαιτίας της πυρκαγιάς σε περιοχές της Θάσου. 
 
 Υποστήριξη αιτημάτων Π.Ε. Καβάλας και Θάσου 
    Κατά τη διάρκεια του 2017, συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις σχετικά με την πορθμειακή σύνδεση 
της Θάσου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην γραμμή Καβάλα-Πρίνος. Πάγια θέση της Π.Ε. 
Καβάλας και Θάσου είναι να ενισχυθεί η συγκεκριμένη γραμμή με επαρκή δρομολόγια ώστε να 
έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί τους κατοίκους της Θάσου και της Καβάλας τόσο κατά τους 
χειμερινούς όσο και τους θερινούς μήνες. Επίσης, είναι σημαντικό να επανέλθει η αρμοδιότητα 
των δρομολογίων στην Περιφέρεια, κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.  
   Επιπλέον, συνεχίστηκαν οι πιέσεις όσον αφορά την ανάγκη κατασκευής του τμήματος του 
διευρωπαϊκού άξονα Ε61 που αφορά την οδική σύνδεση της Καβάλας με τη Δράμα ενώ οι 
παρεμβάσεις με σκοπό την αποφυγή ανεξέλεγκτης εγκατάστασης διοδίων επί της Εγνατίας Οδού. 
 
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
   Παρατίθενται  παρακάτω στοιχεία που αφορούν τα πεπραγμένα της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας.  

 Με επιτυχία λειτούργησε το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού μετά τις απαραίτητες 
ενέργειες και η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τους 26.000 επισκέπτες, δίνοντας ανάσα στους 
μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι επένδυσαν γύρω από το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Φαλακρού. Σ΄αυτό συνέβαλαν και οι ξεχωριστές εκδηλώσεις του Grand Opening 
Falakro. 

 Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το αστυνομικό μέγαρο στην Ελληνική Αστυνομία διότι 
έγκαιρα η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την στατική 
επάρκεια του κτιρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση και την απομάκρυνση του αμιάντου ο 
οποίος αποτελούσε δημόσιο κίνδυνο για την υγεία των περιοίκων. 

 Με δικές μας ενέργειες λειτουργεί το πρότυπο Κέντρο υποδοχής και φύλαξης των 
προσφύγων σε ακίνητο διαχείρισης μας, χωρίς προβλήματα και έξω από τον ιστό της 
πόλης. Γι΄αυτές λάβαμε τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο 
μεταναστευτικής πολιτικής. 

 Για 4η συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Δραμοινογνωσίας που 
σκοπό έχουν την προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων μας και ιδιαίτερα 
των βραβευμένων τοπικών και εκλεκτών οίνων μας. Παράλληλα στην Αθήνα κάναμε μια 
ξεχωριστή σχετική εκδήλωση για λόγους προβολής της εκδήλωσης πέραν των ορίων της 
Περιφέρειας μας, καλώντας οινοδημοσιογράφους αλλά και περιοδικά τα οποία 
ασχολούνται με τους αμπελώνες και το κρασί που είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. 

 Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι συνδιοργανώσεις πολιτιστικών και αθλητικών 
δράσεων (βλ. πεπραγμένα Δ/νσης Δημ.Υγείας) 

 Τους χειμερινούς μήνες αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις 
μεγάλες χιονοπτώσεις και παρέμεινε ανοιχτό το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, 
χωρίς προβλήματα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. 

 Σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία ωριμάσαμε 6 σημαντικά έργα 
αρχαιολογικού χαρακτήρα στην Παρανέστια γη, στην περιοχή του Κεφαλαρίου, στην 
περιοχή του Κ.Νευροκοπίου και στην Δράμα. 

 Ολοκληρώσαμε μελέτες έργων τα οποία υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν (Βλ. 
πεπραγμένα Δ/νσης Τεχν.Εργων). 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Leader με ωφελούμενους πάνω από 56 
επιχειρηματίες προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ 

 Βελτιώσαμε την συντήρηση του Καπνολογικού Ινστιτούτου και διεκδικούμε, ώστε το 
ερευνητικό κέντρο καπνού να παραμείνει τη Δράμα. 

 Ο έγκαιρος εμβολιασμός και η πολύ σημαντική προσπάθεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας 
είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό από διάφορες ασθένειες ζώων και πτηνών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (Βλ. πεπραγμένα ΔΑΟΚ). 

 Εγκρίθηκε απ΄όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες η περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
εγκαταλειμμένου λατομείου του Αίμου για την δημιουργία ανοιχτού θεάτρου. 
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 Για πρώτη φορά με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία καταγράφηκε το μεγάλο φορτίο 
διέλευσης οχημάτων από το δρόμο Δράμα-Αμφίπολη-Θεσσαλονίκη με 38.200 οχήματα 
που μετέφεραν αγροτικά, κτηνοτροφικά, δασικά προϊόντα και μάρμαρα που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την ανάπτυξη της περιοχής μας. 

 Δυο σημαντικά έργα για την άρδευση του Νομού μας, ο καθαρισμός των καναλιών αλλά 
και ένα μικρό φράγμα στην Μαυρολεύκη συνέβαλλαν ώστε να έχουμε λιγότερα 
προβλήματα στην ορθολογική διαχείριση των νερών, σε μια χρονιά με μεγάλη λειψυδρία. 

 
 
    Στο σημείο αυτό ο  επικεφαλής του  περιφερειακού συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 
Χρήστος Τρέλλης,  δήλωσε στο προεδρείο ότι αποχωρεί οριστικά από την συνεδρίαση και 
κατέθεσε εγγράφως την συνημμένη τοποθέτησή του επί του θέματος . 
 
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις  του άρθρου 163 & 185 του Ν.3852/2010  β)  την έκθεση 
πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, έτους 2017   γ) τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των 
περιφερειακών παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  δ) τις τοποθετήσεις των 
Περιφερειακών Συμβούλων . 
 
                                                                  Βεβαιώνει 

 
   Την πραγματοποίηση της Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης η οποία προβλέπεται από το άρθρο 185 
παρ.1,2,3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορά τον Απολογισμό των Πεπραγμένων του 
Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής και ειδικότερα στην εφαρμογή του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας,  έτους 2017.  
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