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Π  Ι  Ν   Α  Κ  Α   Σ 
 Θεμάτων του αριθμ. 16 / 19-12-2018  πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,  καθώς και αποφάσεις  που έχουν  ληφθεί  επ΄ αυτού. 
 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:   
1. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο 

Θρακικό Πέλαγος και τις παρενοχλήσεις που 
δέχονται οι Έλληνες αλιείς στην εν λόγω 
περιοχή.  

 ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

2. Σχετικά με τη χρηματοδότηση αποκατάστασης 
του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο.  

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

3. Σχετικά με την καθυστέρηση των παρεμβάσεων 
που γίνονται στον οδικό  επαρχιακό άξονα 
Oρεστιάδας - Κυπρίνου.  

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

4. Σχετικά με τα ρήγματα που παραμένουν 
ανοιχτά στα αναχώματα του Ποταμού Έβρου.  

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

5. Σχετικά με την Οριοθέτηση  των 
μειονεκτικών περιοχών   
 

 ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

 ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   
1. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας 

Περιφερειακών Συμβούλων από τη 16η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
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Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η δικαιολόγηση απουσίας από τη 16η  
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 19-
12- 2018  των περιφερειακών συμβούλων:  
α)κ.κ  Ζάχαρη Ζηνοβίας , Μποταΐτη Σωτηρίου  
και Γεροστεργίου Αικατερίνης για 
επαγγελματικούς λόγους, 
 β)κ.κ. Παπαδόπουλου Σωτηρίου και 
Ναθαναηλίδη Αναστάσιου  για 
οικογενειακούς  λόγους, 
 γ)κ. Τρέλλη Χρήστου, λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων. 

 
 



2. Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  
Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου 
προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να 
υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της 
πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου 
Παρανεστίου» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 
3404/03-10-2018 πρόσκλησης του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη», 2014-2020 που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

189 Εγκρίνεται ομόφωνα  
1.Το σχέδιο και η σύναψη σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  
Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου 
προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να 
υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της 
πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 
Δήμου Παρανεστίου» στο πλαίσιο της με αριθ. 
πρωτ. 3404/03-10-2018 πρόσκλησης του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη», 2014-2020 που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
2.Ορίζονται  ως εκπρόσωποι  της  Περιφέρειας  
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην  
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της 
τήρησης των όρων της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης  ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Λιθηρόπουλος Χρήστος με 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό   Σύμβουλο     
κ. Ορφανίδη  Χαράλαμπο. 
3.Εξουσιοδοτείται ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης 
Α.Μ.Θ κ.  Χρήστος  Μέτιος.  

3. Έγκριση έκδοσης απόφασης εργοταξιακής 
σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της νοτίου Σαμοθράκης 
του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».  

 

190 Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η έκδοση απόφασης Προσωρινών 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, για τη  
συγκοινωνιακή μελέτη σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της Νοτίου Σαμοθράκης, για τις 
προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε 
τμήματα αυτού (για τις ανάγκες εξασφάλισης 
ασφαλούς εργασίας επούλωσης και 
αποκατάστασης επικίνδυνων φθορών που 
εμφανίζονται σ’ αυτά), του έργου: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 
και  να ισχύει για όλη την διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων 
παρατάσεων που θα εγκριθούν από την 
υπηρεσία, αρχομένης από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. 
 
 
 
 



4. Έγκριση έκδοση απόφασης εργοταξιακής 
σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της βορείου νήσου 
Σαμοθράκης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».  

 

191 Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η έκδοση απόφασης Προσωρινών 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, για την 
συγκοινωνιακή μελέτη σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της βορείου Σαμοθράκης, για τις 
προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε 
τμήματα αυτού (για τις ανάγκες εξασφάλισης 
ασφαλούς εργασίας επούλωσης και 
αποκατάστασης επικίνδυνων φθορών που 
εμφανίζονται σ’ αυτά), του έργου: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» και να ισχύει για όλη την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων 
παρατάσεων που θα εγκριθούν από την 
υπηρεσία, αρχομένης από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. 

  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

  

1 . Έγκριση ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και     
Θράκης, έτους 2019. 

 

192 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, έτους 2019. 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου 
με τίτλο : «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Ν. 
Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 
6+500 έως 11+000)» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και  
Θράκη» 2014 – 2020. 
 

193 Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η υποβολή  πρότασης ένταξης του έργου με 
τίτλο:  «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Ν. 
Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 
6+500 έως 11+000)» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και  
Θράκη» 2014 – 2020, όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας.  

3. Έγκριση  καθορισμού  τρόπου ανάθεσης έργων  
της  Περιφερειακής  Ενότητας   Δράμας. 
  
 

194 Εγκρίνεται  ομόφωνα 
Ο καθορισμός τρόπου ανάθεσης  έργων της  
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

4. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης και της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης,  που αφορά  την υλοποίηση της 
πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας». 

 

195 Εγκρίνεται   ομόφωνα 
1.Το σχέδιο και η σύναψη  Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης και της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - 
Θράκης,  που αφορά  την υλοποίηση της 
πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας». 
2.Ορίζονται ως εκπρόσωποι  της  Περιφέρειας  
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης στη 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της 
τήρησης των όρων της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο κ. Θασίτης  
Ηρακλής,  Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός  της 
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή τον κ. 
Εφραιμίδη Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό της 
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας. 



3.Εξουσιοδοτείται ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης 
Α.Μ.Θ κ. Χρήστος  Μέτιος. 

5. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και 
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού 
Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και  
Θράκη» 2014 - 2020 (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 3111). 
 

196 Εγκρίνεται   ομόφωνα 
Η υποβολή πρότασης για ένταξη και   
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού 
Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και  
Θράκη» 2014 - 2020 (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 3111), όπως ειδικότερα αναφέρεται 
στην εισήγηση της Υπηρεσίας.  

6. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Επιμελητηρίου 
Δράμας,  που αφορά  την υλοποίηση της 
πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση 
Επιμελητηρίου Δράμας». 

 

197 Εγκρίνεται   ομόφωνα 
1.Το σχέδιο και η σύναψη  Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του 
Επιμελητηρίου Δράμας,  που αφορά  την 
υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας». 
2.Ορίζονται  ως εκπρόσωποι  της  Περιφέρειας  
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης στη 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της 
τήρησης των όρων της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης α) ο κ. Θασίτης  
Ηρακλής,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  της Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή τον κ. 
Εφραιμίδη Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό της 
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας και β) η κα. 
Σαλωνίδου Μαρία, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας με 
αναπληρωτή  τον κ. Ελευθεριάδη 
Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Δράμας.  
3.Εξουσιοδοτείται ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης 
Α.Μ.Θ κ.  Χρήστος  Μέτιος. 

7. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και 
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου 
Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία και  Θράκη» 2014 - 
2020  (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3111). 

 

198 Εγκρίνεται   ομόφωνα 
H υποβολή πρότασης για ένταξη και 
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου 
Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία και  Θράκη» 2014 - 
2020  (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3111), όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  



8. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου 
Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, για τη 
«Σύσταση και Λειτουργία του Κέντρου 
Πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης 
EUROPE DIRECT» για την περίοδο 2019-2020. 

 

199  Εγκρίνεται   ομόφωνα 
 1.Το σχέδιο και η σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του 
Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής 
Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α, για τη «Σύσταση και Λειτουργία του 
Κέντρου Πληροφόρησης του Δικτύου 
Πληροφόρησης EUROPE DIRECT» για την 
περίοδο 2019-2020. 
2.Ορίζονται  ως εκπρόσωποι  της  Περιφέρειας  
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην  
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της 
τήρησης των όρων της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης  ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος  κ. Δαμιανίδης Παύλος με 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο και  
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη της ΠΑΜΘ κ. 
Μουλταζά Ταρκάν  Μουλταζά. 
3.Εξουσιοδοτείται ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης 
Α.Μ.Θ κ. Χρήστος  Μέτιος. 

9. 
 

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.207/2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ, που αφορά  την έγκριση κήρυξης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης συνολικής 
έκτασης 57.168,86 m2,  για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου με τίτλο  «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή – Αρριανά», ΥΠΟΕΡΓΟ : «Κατασκευή 
γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή – Αρριανά». 

  
 
 
 

200 Εγκρίνεται   ομόφωνα  
Η τροποποίηση της αριθμ. 207/2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία κηρύχθηκε σε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας 
και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου 
«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 
Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» 
ΥΠΟΕΡΓΟ : «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και 
προσβάσεων επί της Επαρχιακής Οδού 
Πανεπιστημιούπολη –Γρατινή – Αρριανά»,   
έκταση συνολικού εμβαδού 57.168,86 τ.μ.,  η 
οποία  βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του 
Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης, υπάγοντας 
τη συγκεκριμένη αναγκαστική  απαλλοτρίωση 
στη διαδικασία του άρθρου 7Α του 
Ν.2882/2001 σύμφωνα με την ειδική πράξη  
10 της 24-8-2018 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ  155/Α΄/ 27-8-2018 . 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 
207/2017 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  



10. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
συγκρότηση  επιτροπής για θέματα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα: α)«χαρακτηρισμός των 
παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» 
και β)«Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων  
αναψυχής», ευθύνης  του B΄ Λ / Τ  Πόρτο 
Λάγος. 

 

201 Ορίζονται  ομόφωνα 
ως εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  για τη συγκρότηση  επιτροπής 
για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: 
α)«χαρακτηρισμός των παραλιακών χώρων ως 
πολυσύχναστων ή μη» και β)«Εκμίσθωση 
θαλασσίων μέσων  αναψυχής», ευθύνης  του 
B΄ Λ / Τ Πόρτο Λάγος η Περιφερειακή 
Σύμβουλος και  Θεματικη Αντιπεριφερειάρχης 
της ΠΑΜΘ κα. Αλατζά-Παπαδοπούλου 
Κυριακούλα με αναπληρωτή τον 
Περιφερειακό  Σύμβουλο κ. Χατζηγκενέ  
Ιρφάν.   

11. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις Π.Ε 
Έβρου και Ροδόπης για την συγκρότηση  
επιτροπής για θέματα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: α)«χαρακτηρισμός των παραλιακών 
χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και 
β)«Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων  αναψυχής», 
ευθύνης  του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Αλεξανδρούπολης. 

 

202 Ορίζονται ομόφωνα  
ως εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση  
επιτροπής για θέματα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: α)«χαρακτηρισμός των 
παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» 
και β)«Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων  
αναψυχής», ευθύνης  του Κεντρικού 
Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης  οι  εξής: 
1. Για την Περιφερειακή Ενότητα ΄Εβρου ο  
Περιφερειακός  Σύμβουλος κ. Εξακουστός  
Κωνσταντίνος με αναπληρωτή την 
Περιφερειακή  Σύμβουλο κα.  Μοσχοφίδου-
Βλάχου Ελεονώρα .                       
2. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ο   
Περιφερειακός  Σύμβουλος κ. Αραμπατζής 
Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Περιφερειακό  
Σύμβουλο κ. Κατραντζή  Μουσταφά.  

12. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
συγκρότηση γνωμοδοτικής  επιτροπής για το 
έτος 2019 για θέματα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης -  
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων » , ευθύνης  
του Κεντρικού Λιμεναρχείου  Καβάλας . 

 

203 Ορίζονται  ομόφωνα  
ως εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση 
γνωμοδοτικής  επιτροπής για το έτος 2019 για 
θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα:  
«Ανέλκυσης, απομάκρυνσης -  εξουδετέρωσης 
ναυαγίων ή  πλοίων», ευθύνης  του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Καβάλας ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Τσολάκης Σταύρος με 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο και 
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη της ΠΑΜΘ κ. 
Ιωσηφίδη Αλέξανδρο.                                   

13. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη 
συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2019, για 
θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα:  
«Χορήγησης αδειών εκμίσθωσης  θαλασσίων   
μέσων  αναψυχής», ευθύνης  του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου  Καβάλας . 

 
 

204 Ορίζονται  ομόφωνα 
ως εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση 
επιτροπής για το έτος 2019, για θέματα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Χορήγησης 
αδειών εκμίσθωσης  θαλασσίων   μέσων  
αναψυχής», ευθύνης  του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου  Καβάλας ο Περιφερειακός  
Σύμβουλος κ. Τσολάκης Σταύρος με 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο και 
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη της ΠΑΜΘ κ. 
Ιωσηφίδη Αλέξανδρο.         
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                                                                                                  ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΟΥΔΗ – ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ 

      

14. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2019, για 
θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα : 
«πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών 
εγκαταστάσεων», ευθύνης του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου  Καβάλας. 
 

205 Ορίζονται ομόφωνα 
ως εκπρόσωποι  της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση 
επιτροπής για το έτος 2019, για θέματα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα : «πολυσύχναστων 
παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων», 
ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου  
Καβάλας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Τσολάκης Σταύρος με αναπληρωτή τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο και Θεματικό 
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΑΜΘ κ. Ιωσηφίδη 
Αλέξανδρο.                                   

15. Έγκριση έκδοσης  ψηφίσματος σχετικά με το 
ενδεχόμενο  ίδρυσης  4ης Νομικής Σχολής. 
 

206 Ομόφωνα υιοθετεί το ψήφισμα το οποίο 
εκφράζει και τη θέση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου σχετικά με το ενδεχόμενο  
ίδρυσης  4ης Νομικής Σχολής  και 
εξουσιοδοτείται ο   Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ  
κ. Χρήστος Μέτιος σε συνεργασία με την 
συντονιστική επιτροπή να αναλάβουν  την 
όποια πρωτοβουλία για την δημοσιοποίηση 
του θέματος . 

16. Έγκριση έκδοσης  ψηφίσματος  με αφορμή  το  
νέο Αθλητικό νομοσχέδιο που αφορά τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των 
ΤΕΦΑΑ. 
 

207 Ομόφωνα υιοθετεί  το ψήφισμα το οποίο 
εκφράζει και τη θέση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  και ζητείται  από την Κυβέρνηση 
η απόσυρση του υπό διαβούλευση σχεδίου 
Νόμου που αφορά τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ. 


