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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Κάζε ηφπνο έρεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπ. 

Μηα ηαπηφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηζηνξία θαη ηε 

γεσγξαθία. 

Η ηζηνξία ηνπ δηθνχ καο ηφπνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο είλαη καθξά, μεθηλάεη απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη, δηαπεξλψληαο νιφθιεξε ηε βπδαληηλή θαη 

νζσκαληθή πεξίνδν, θαηαιήγεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζχγρξνλν 

Διιεληζκφ. 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο απφ ηελ άιιε, 

επλννχζε πάληνηε ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, ησλ ηδεψλ 

θαη ησλ αγαζψλ θαη ήηαλ απηή πνπ δηακφξθσζε, ζε κεγάιν 

βαζκφ, ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ καο σο πεξάζκαηνο, 

σο ζηαζκνχ θαη σο ζεκείνπ δηαζηαπξψζεσο πάλσ ζε 

ζεκαληηθνχο ρεξζαίνπο θαη ζαιάζζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο. 

ήκεξα, νη θάηνηθνη απηνχ ηνπ ηφπνπ έρνπκε ην πξνλφκην αιιά 

θαη ηελ επζχλε απηήο ηεο ζπνπδαίαο θιεξνλνκηάο.  

Ωζηφζν, δελ ήκαζηαλ πάληνηε ζηαπξνδξφκη θαη γέθπξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο καο ππήξμαλ πεξίνδνη πνπ ε 

γεσγξαθηθή καο ζέζε ζηάζεθε αηηία απνκφλσζεο θαη 

εζσζηξέθεηαο. 
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Μεηαπνιεκηθά γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε πεξηνρή καο ήηαλ 

απνκαθξπζκέλε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο 

θαη ζπλφξεπε κε θξάηε κε ηα νπνία νη ζρέζεηο καο ήηαλ 

ηεηακέλεο, έραζε ηνλ ξφιν ηεο σο πεξάζκαηνο θαη κεηαηξάπεθε 

ζε ζχλνξν, ζε φξην, ζε αλάρσκα. 

ήκεξα βέβαηα, κεηά απφ δεθαεηίεο απνκφλσζεο, νη ζπλζήθεο 

έρνπλ αιιάμεη.  

- Η πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζπγθνηλσληψλ, φπσο ε Δγλαηία 

Οδφο θαη νη θάζεηνη άμνλέο ηεο, 

- ε έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, 

- ε αλαβάζκηζε ησλ δηκεξψλ καο ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία 

θαη 

- ε θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο πξνο ηελ 

Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, φπσο ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ 

ΣΑΡ, θαζψο θαη ηα δίθηπα πνπ ζρεδηάδνληαη λα 

πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ, 

άιιαμαλ ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα θαη έδσζαλ ζηελ πεξηνρή 

καο ην ξφιν ηεο πχιεο εηζφδνπ πξνο ηε βαιθαληθή θαη 

επξσπατθή ελδνρψξα. 
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Η πεξηνρή καο μεθίλεζε ζηαδηαθά λα εγθαηαιείπεη ηα ζηελά 

φξηα ηεο εζσζηξέθεηάο ηεο θαη άξρηζε λα αλαθαιχπηεη μαλά ην 

ξφιν πνπ ε ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία ηεο είραλ αλαζέζεη απφ ηελ 

αξραηφηεηα. 

Ωζηφζν, νη ζεηηθέο απηέο αιιαγέο ζπλέπεζαλ κε κία αξλεηηθή 

ζπγθπξία: ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Η θξίζε καο έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο ην αλαπηπμηαθφ 

κνληέιν πνπ εθαξκφζηεθε γηα ρξφληα ζηελ πεξηνρή καο δελ είρε 

ζηέξεεο βάζεηο. 

Έγηλαλ βέβαηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο, 

απνξξνθήζεθαλ ζεκαληηθνί πφξνη, δελ ππήξμε πνηέ φκσο έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα πξαγκαηηθή αλάπηπμε. 

Καη γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο, ζα ζαο δψζσ έλα 

παξάδεηγκα. 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα θαηαζθεπάζηεθαλ δεθάδεο θηηξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα γηα λα θαιχςνπλ πξφζθαηξεο αλάγθεο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ζρέδην γηα ηελ καθξνπξφζεζκε ρξήζε ηνπο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνξξνθήζεθαλ πφξνη, ε θαηαζθεπή ησλ 

θηηξίσλ απηψλ αχμεζε πξφζθαηξα ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ζηελ 

πεξηνρή καο, ζήκεξα φκσο ηα θηίξηα απηά κέλνπλ 

αρξεζηκνπνίεηα θαη ζε ιίγν θαηξφ ζα ρξεηάδνληαη αξθεηά 

ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 



 4 

ήκεξα ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Eurostat 

πνπ αθνξνχλ ζην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο βξίζθεηαη ζην 47,64% ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, θαηέρεη δειαδή ηελ ηειεπηαία ζέζε 

αλάκεζα ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Καη γηα απηφ ππάξρνπλ επζχλεο.  

Δπζχλεο πνπ βαξαίλνπλ πξσηίζησο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαζψο ζε δεηήκαηα αλάπηπμεο ηνλ 

πξψην ιφγν έρεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, ηφζν κε ην λνκνζεηηθφ 

θαη θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη φζν θαη κε ηα έξγα 

ππνδνκήο πνπ πινπνηεί. 

Σαπηφρξνλα φκσο, επζχλε έρνπκε θαη νη ηνπηθέο αξρέο: ε 

Πεξηθέξεηα, νη Γήκνη θαη νη θνξείο γηα ηα έξγα πνπ επηιέγνπκε 

λα γίλνπλ. 

ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δνχκε, φπνπ πιένλ 

θξαηηθά ρξήκαηα γηα επελδχζεηο δελ ππάξρνπλ θαη απέρνπκε 

αθφκα πνιχ απφ ηελ νπζηαζηηθή επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο, νθείινπκε εκείο νη 

ίδηνη, ζε ηνπηθφ επίπεδν, κεζνδηθά θαη ζηνρεπκέλα λα 

επηιέγνπκε ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα εθείλα πνπ ζα ζπκβάινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηάο καο. 
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Οθείινπκε λα αμηνπνηήζνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαρεηξηδφκαζηε, λα δεκηνπξγήζνπκε επλντθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, λα 

αλαδεηήζνπκε επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη, ην 

θπξηφηεξν, λα επελδχζνπκε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην πξαγκαηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο καο. 

Γηαηί ζέινπκε ηελ Πεξηθέξεηά καο εκπνξηθφ, ελεξγεηαθφ θαη 

κεηαθνξηθφ πέξαζκα αιιά ηε ζέινπκε ηαπηφρξνλα θαη 

πξννξηζκφ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

ζα ζαο παξνπζηάζσ ην ρέδην ηεο Γηνίθεζήο κνπ γηα ην παξφλ 

θαη ην κέιινλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο,  

- γηα κηα αλνηρηή θαη δπλακηθή Πεξηθέξεηα ε νπνία έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο,  

- ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ζρεδηαζκφ, 

- επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ θαη 

- βαζίδεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα. 

Έλα ρέδην, πνπ βαζίζηεθε ζην έξγν ηνπ αείκλεζηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε καο Γηψξγνπ Παπιίδε -έξγν ην νπνίν ηηκνχκε, 

αλαγλσξίδνπκε θαη ζπλερίδνπκε-, ηαπηφρξνλα φκσο, έλα ρέδην 

πνπ έρνπκε εκπινπηίζεη κε λέεο ηδέεο θαη δξάζεηο θαη πνπ 
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παξακέλεη αλνηθηφ ζε λέεο πξνηάζεηο πνπ ζίγνπξα ζα ππάξμνπλ 

θαη ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. 

Πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 18 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θαζεκηά απφ 

ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα πεδίν επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη κπνξεί λα έρεη επηκέξνπο ηνκείο. Όιεο νη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ηνπο, εμεηδηθεχνληαη ζε 159 

κεγαιχηεξεο θαη κηθξφηεξεο δξάζεηο κε ζπγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ην ρέδην. 

Σν ρέδην, ην νπνίν ζα απνζηαιεί ζε φινπο ζαο ειεθηξνληθά, 

δηακνξθψζεθε κεηά απφ ζπζθέςεηο, δηαβνπιεχζεηο, επηζθέςεηο 

θαη ζπλαληήζεηο κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο.  

Τπάξρνπλ βέβαηα πνιιά αηηήκαηα γηα έξγα. Καη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ινγηθά. Γε ζέιεζα φκσο λα ηα 

ζπκπεξηιάβσ φια θαη λα δψζσ ππνζρέζεηο. Γλσξίδσ φηη θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα ηθαλνπνηνχζε πνιινχο πξφζθαηξα, δε ζα ήηαλ 

φκσο ππεχζπλν εθ κέξνπο κνπ. 

ην ρέδην ινηπφλ δε ζα βξείηε πξνζέζεηο. Αληίζεηα, φ,ηη 

πεξηιακβάλεηαη έρεη ήδε δξνκνινγεζεί, ηνπιάρηζηνλ ην πξψην 

βήκα, θαη ην ηνλίδσ απηφ. 

Φπζηθά, πξνζέζεηο γηα άιια έξγα θαη δξάζεηο ππάξρνπλ. Απηά 

φκσο ζα αλαθνηλσζνχλ φηαλ ζα έρνπκε θάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 

πξψην βήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
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ε έλα ρξφλν πεξίπνπ απφ ηψξα ζα παξνπζηάζσ ηελ εμέιημε 

ηνπ ρεδίνπ, 

- πξψηνλ, γηα λα αλαθνηλψζσ ηα λέα έξγα θαη δξάζεηο πνπ 

ζα ζειήζνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην ρέδην, 

- δεχηεξνλ, γηα λα ελεκεξψζσ γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζήο 

ηνπ θαη 

- ηξίηνλ, γηα λα εμεγήζσ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζε έξγα. 

Έηζη αληηιακβάλνκαη ηελ έλλνηα ηεο ππεπζπλφηεηαο απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο. 

Γηαηί νη πνιίηεο, πνπ είλαη θαη νη ηειηθνί θξηηέο, πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 1: ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 

Πξφθεηηαη γηα αλαγθαία θαη ψξηκα έξγα αλαπηπμηαθνχ 

ραξαθηήξα ηα νπνία ε Πεξηθέξεηα δηεθδηθεί απφ ηελ θεληξηθή 

Γηνίθεζε. 

πσο ηφληζα ήδε, ε γεσγξαθηθή καο ζέζε είλαη έλα απφ ηα 

ηζρπξφηεξα πιενλεθηήκαηά καο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα ηελ αμηνπνηήζνπκε πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο. 

Σν ζηνίρεκα ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ιηκαληψλ καο, 

ε αλάπηπμε ησλ αεξνδξνκίσλ καο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο 

νδηθνχο άμνλεο θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ε πεξαηηέξσ 

ζχλδεζε φισλ απηψλ κε ηηο πχιεο εηζφδνπ ζηελ Πεξηθέξεηά 

καο, νη νπνίεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πχιεο εηζφδνπ ζηε ρψξα. 

ε απηφ ην πιαίζην, ηεξαξρήζακε ηα απαξαίηεηα θαη ψξηκα έξγα 

θαη ηα γλσζηνπνηήζακε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αξκφδην αλαπιεξσηή Τπνπξγφ θ. Αιέμε 

Υαξίηζε. Γηα ηνλ θ. Υαξίηζε εηδηθά ζέισ λα εθθξάζσ δεκφζηα 

ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ φζν θαη γηα ηε ζεηηθή ηνπ αληαπφθξηζε. 

ε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ δηεθδηθνχκε: 

 Σελ αλαβάζκηζε ηνπ ιηκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ 
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δίθηπν. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 27 εθ. € απφ 

ηα νπνία ηα 3,6 εθ. € είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ζπκθσλήζακε κε ην Τπνπξγείν. 

 Σελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εκπνξηθνχ θαη 

αζηηθνχ ιηκέλα ηεο Καβάιαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έξγνπ είλαη 40 εθ. € απφ ηα νπνία ηα 3 εθ. € είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζπκθσλήζακε κε ην 

Τπνπξγείν. 

 Σελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο θαη ηνπ λένπ ζπλνξηαθνχ 

ζηαζκνχ ζηνπο Κήπνπο ηνπ Έβξνπ γηα ηελ νπνία 

εθπνλήζακε πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη πξνρσξήζακε ζε 

εξγαζίεο ππνδνκήο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 35 

εθ. €. 

Γηα ηα ηξία απηά έξγα, ηα νπνία ζέζακε εκείο ζε πξνηεξαηφηεηα 

ζηηο επαθέο καο κε ηνλ θ. Τπνπξγφ, πεξηκέλνπκε άκεζα ζεηηθέο 

εμειίμεηο. 

 Σελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ νδηθνχ άμνλα 

Γξάκαο - Καβάιαο πνπ αθνξά ζην ηκήκα Γξάκα - Άγηνο 

Αζαλάζηνο, πξνυπνινγηζκνχ 40 εθ. €. 

[πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Γξάκα - Καβάια: 150 εθ. €] 

 Σελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ νδηθνχ άμνλα 

Ξάλζεο - ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ πνπ αθνξά ζην 

ηκήκα Γεκάξην - ζχλνξα. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 
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είλαη 45 εθ. € απφ ηα νπνία ηα 5 εθ. € είλαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο Πεξηθέξεηαο. 

[Πξνυπνινγηζκφο Ξάλζε - Γεκάξην: 150 εθ. €] 

 Σελ θαηαζθεπή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ 

Αιεμαλδξνχπνιεο κε πξνηεξαηφηεηα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα 

πνπ ζα ζπλδέζεη ην ιηκάλη κε ηελ Δγλαηία Οδφ, 

πξνυπνινγηζκνχ 55 εθ. €. 

 Σελ ειεθηξνθίλεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Αιεμαλδξνχπνιεο - Οξκελίνπ, πξνυπνινγηζκνχ 113 εθ. €. 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Ιάζκνπ Ρνδφπεο θαη ησλ 

αλαγθαίσλ δηθηχσλ άξδεπζεο, πξνυπνινγηζκνχ 120 εθ. € 

γηα ην θξάγκα θαη 100 εθ. € γηα ηα δίθηπα άξδεπζεο. 

Σνκέαο: Δγγεηνβειηησηηθά 

 ε φ,ηη αθνξά ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έρνπκε ππνβάιεη 

πξφηαζε ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα 21 

έξγα άξδεπζεο ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα (ην θαζέλα πάλσ 

απφ 2,2 εθ. €) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 173,6 εθ. €. 

ήκεξα, ηέινο, αλαθνηλψζεθε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ε 

έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ Έβξν. 

 Εεηήζακε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο ηελ έγθξηζε ελφο Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

γηα ηνλ Έβξν, πξνυπνινγηζκνχ 26,6 εθ. €, ηελ νπνία θαη 
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πεηχρακε. Σν Πξφγξακκα απηφ πξνβιέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε 38 απαξαίηεησλ έξγσλ θαη κειεηψλ 

πνπ ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηηο ππνδνκέο ηνπ Έβξνπ 

ζηνπο ηνκείο ηεο νδνπνηίαο, ηεο άξδεπζεο θαη ηεο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 2: ΔΡΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη εθπφλεζε κειεηψλ, δεκηνπξγία 

λέσλ ππνδνκψλ θαη δξάζεσλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ.  

Μεηά απφ αίηεκά καο, εγθξίζεθε απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ην 

λέν ηξηεηέο Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ φπσο ην 

πξνηείλακε. 

Με ηελ έγθξηζε απηή πεηχρακε ζεκαληηθέο απμήζεηο ηεο ηάμεο 

ησλ 45,6 εθ. € νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ: 

 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ. 

Πεηχρακε αχμεζε 25 εθ. € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 60 

εθ. €) 

 Γαπάλεο θσηηζκνχ. 

Πεηχρακε αχμεζε 2,9 εθ. € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 6 

εθ. €) 

 Αληηπιεκκπξηθά έξγα.  

Πεηχρακε αχμεζε 2 εθ. € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 10 

εθ. €) 
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 πληεξήζεηο θαη ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ 

απνζηξάγγηζεο ηεο πιεκκπξηθήο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ 

Έβξνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ. 

Πεηχρακε αχμεζε 950.000 € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

2,5 εθ. €) 

Δπίζεο, πεηχρακε ηελ έγθξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ παξαθάησ 

λέσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ κε ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη επηπιένλ 

εηήζηεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο: 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ πξνζηαηεπηηθψλ ζηεζαίσλ 

κε ζηεζαία λέαο ηερλνινγίαο, πξνυπνινγηζκνχ 6 εθ. €. 

 Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο θηηξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1 εθ. €. 

 Δλψ πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Φαιαθξνχ, 

πξνυπνινγηζκνχ 1,6 εθ. €. 

 Σέινο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ βειηησκέλσλ 

δηαβάζεσλ ζηνπο ρεηκάξξνπο ησλ νηθηζκψλ Κάιρα, πνπ 

ήδε δφζεθε ζε ρξήζε, θαη Γνθνχ, πνπ νινθιεξψλεηαη 

ζχληνκα, ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο, μεθίλεζε ε επίιπζε ελφο 

ρξφληνπ πξνβιήκαηνο, απηφ ηεο δηαθνπήο ηεο δηέιεπζεο 

ησλ νρεκάησλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζην δξφκν 
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Παλεπηζηεκηνχπνιεο – Κάιρα – Γξαηηλήο – Φηιιχξαο – 

Αξξηαλψλ, δξφκν πνπ ηέκλεηαη απφ 7 πνηάκηα.  

Γηα ην έξγν απηφ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ.  
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Θεκαηηθή ελφηεηα 3: ΔΡΓΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ζ Πεξηθέξεηά καο έρεη ζηελ επζχλε ηεο 3.200 ρικ. νδηθνχ 

δηθηχνπ, απφ ηα νπνία ηα 900 ρικ. βξίζθνληαη ζηνλ Έβξν.  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, αμηνινγήζακε 40 έξγα 

νδνπνηίαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 116,3 εθ. €. 

Σα πξψηα 23 έξγα, πξνυπνινγηζκνχ 50,4 εθ. €, θξίζεθαλ φηη 

πιεξνχλ άκεζα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ ζρεδίνπ 

θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

Απηά ηα 23 έξγα, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

νδηθή ηνπο αζθάιεηα είλαη: 

Κσδηθφο 

Γξάζεο 
Σίηινο Γξάζεο 

Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (€) 

(τελικός ή 

εκτιμώμενος) 

Ιεράρχηση 

 ΓΡ-01 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Ο.57 απφ ηε 

δηαζηαχξσζε ηεο 

ΒΙ.ΠΔ. Γξάκαο έσο ηε 

δηαζηαχξσζε πξνο 

Βψιαθα 

3,625 3 000 000 1η 

 ΚΑ-05 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Παιαηάο Δ.Ο. 02 ηεο 

Π.Δ. Καβάιαο 

3,575 2 500 000 2η 

 ΔΒ-05 

Ζ βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Δ.Ο. 02 «Μάθξε - 

Αιεμαλδξνχπνιε» 

3,425 3 185 129 3η 
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Κσδηθφο 

Γξάζεο 
Σίηινο Γξάζεο 

Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (€) 

(τελικός ή 

εκτιμώμενος) 

Ιεράρχηση 

 ΓΡ-06 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Ο. 14 απφ ηνλ 

ηδ.ηαζκφ Πιαηαληάο 

ζηελ Π.Δ. Γξάκαο έσο 

ηα φξηα ηεο Π.Δ. 

Ξάλζεο 

2,9 1 100 000 4η 

 ΡΟ-01 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

ηκήκαηνο «θφκβνο 

Δγλαηίαο - θφκβνο 

Ιάζκνπ» ζηελ Δ.Ο. 02 

ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο 

2,8 1 100 000 5η 

 ΡΟ-05 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

θφκβνπ Αηγείξνπ ζηνλ 

άμνλα Κνκνηελήο – 

Λάγνπο 

2,8  710 000 6η 

 ΡΟ-10 

Η αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο 

Δπαξρηαθήο Οδνχ απφ 

ην Κνπηεξφ έσο ηνλ 

Ίαζκν ζηελ Π.Δ. 

Ρνδφπεο 

2,6 6 650 000 7η 

 ΔΒ-04 

Ζ βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Δ.Ο. 02 «Λνπηξφο - 

Σεισλείν Κήπσλ» 

2,55 4 900 000 8η 

 ΚΑ-02 

Η βειηίσζε θαη ε 

δηαπιάηπλζε ηεο 10εο 

Δπαξρηαθήο Οδνχ ζην 

ηκήκα «Νέα Πέξακνο 

- Δγλαηία Οδφο» 

2,45 1 545 740 9η 

 ΡΟ-03 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δπαξρηαθήο Οδνχ πνπ 

δηέξρεηαη απφ ηνλ 

νηθηζκφ Πφξπε ζηελ 

Π.Δ. Ρνδφπεο 

2,44  280 000 10
η
 

 ΡΟ-11 

Η θαηαζθεπή ηεο 

γέθπξαο ηνπ πνηακνχ 

Λίζζνπ θαη ησλ 

πξνζβάζεσλ ζηελ 

Δπαξρηαθή Οδφ 

2,43 5 000 000 11η 
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Κσδηθφο 

Γξάζεο 
Σίηινο Γξάζεο 

Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (€) 

(τελικός ή 

εκτιμώμενος) 

Ιεράρχηση 

Παλεπηζηεκηνχπνιε - 

Γξαηηλή – Αξξηαλά 

ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο 

 ΓΡ-08 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δπαξρηαθήο Οδνχ 3 

Γξάκα - ηδεξφλεξν - 

θαισηή, απφ ηε 

Γξάκα έσο ην 

ηδεξφλεξν 

2,4  800 000 12η 

 ΔΒ-07 

Ζ βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο 

ηνπ άμνλα «Μάθξε - 

Γίθεια - Αξραία 

Μεζεκβξία» 

2,4 1 423 039 13η 

 ΞΑ-01 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Ο. 02 ζηελ ΠΔ 

Ξάλζεο 

2,4 5 000 000 14η 

 ΚΑ-06 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο 

ησλ Δπαξρηαθψλ 

Οδψλ 1,4,10,11,12 ηεο 

Π.Δ. Καβάιαο 

2,33 1 700 000 15η 

 ΚΑ-04 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Ο. 02 θαη ησλ 

Δπαξρηαθψλ Οδψλ 6-

7-8 ηεο Π.Δ. Καβάιαο 

2,325 2 800 000 16η 

 ΔΒ-02 

Ζ θαηαζθεπή λέαο 

γέθπξαο ζηε ζέζε 

ηνπ ρεηκάξξνπ 

«Δηξήλε» θαη ησλ 

εθαηέξσζελ 

ηκεκάησλ απηήο 

ζηελ Δ.Ο. 53 ηεο 

Π.Δ. Έβξνπ 

2,3 4 100 000 17η 

 ΓΡ-09 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Δπαξρηαθήο Οδνχ 10 

απφ ηε δηαζηαχξσζε 

ηνπ Βψιαθα έσο ηε 

Μηθξνθιεηζνχξα ζηελ 

Π.Δ. Γξάκαο 

2,15  500 000 18
η
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Κσδηθφο 

Γξάζεο 
Σίηινο Γξάζεο 

Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Προϋπολογισμός 

Δράσης (€) 

(τελικός ή 

εκτιμώμενος) 

Ιεράρχηση 

 ΓΡ-03 

Η αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θφκβνπ Ξεξνπνηάκνπ 

θαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζε θπθιηθφ 

2,15  850 000 19η 

 ΓΡ-07 

Η αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θφκβνπ SOFTEX θαη 

ε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

θπθιηθφ 

2,15  700 000 20η 

 ΚΑ-03 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

Δζληθνχ θαη 

Δπαξρηαθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο Θάζνπ 

2,075 2 000 000 21η 

 ΡΟ-02 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

θφκβνπ Φαλαξίνπ 

ζηελ Δ.Ο. 02 ηεο Π.Δ. 

Ρνδφπεο 

2,05  115 000 22η 

 ΡΟ-04 

Η βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θφκβσλ 

ζηνλ άμνλα 

Κνκνηελήο - 

Μαξψλεηαο 

2,02  450 000 23η 

 

Απηή ηε ζηηγκή, νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα έξγα νδνπνηίαο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ καο Πξφγξακκα είλαη 21,4 εθ. €. Σν πνζφ απηφ 

εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε έληαμε γηα 13 απφ ηα ζπλνιηθά 23 έξγα 

ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα. 

Απφ ηηο εθπηψζεηο φκσο πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

γηα έξγα νδνπνηίαο, ε νπνία ζα γίλεη ζην επφκελν δηάζηεκα, ζα 

κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ θαη ηα ππφινηπα 10 έξγα. 
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Σα έξγα ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα έιεγρν θαη 

ε έληαμή ηνπο ζα γίλεηαη κε απφθαζή κνπ.  

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζε 

θάπνηα απφ ηα έξγα, ηα έξγα απηά ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα 

επφκελα ζηε ιίζηα. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 4: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

Η αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο καο άμνλεο. 

Η Πεξηθέξεηά καο άιισζηε είλαη κηα θαηά βάζε αγξνηηθή 

Πεξηθέξεηα: 

- Ζ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο είλαη 

5.018.000 ζηξέκκαηα θαη αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο. 

- ηελ Πεξηθέξεηά καο θαιιηεξγείηαη ην 69% ηνπ 

ειηφζπνξνπ, ην 40% ησλ θαπλψλ αλαηνιηθνχ ηχπνπ, ην 

34% ησλ επηηξαπέδησλ ακπειηψλ, ην 18% ηεο παηάηαο, 

ην 14,5% ηνπ πνηηζηηθνχ θαη ην 75% ηνπ μεξηθνχ 

βακβαθηνχ φιεο ηεο ρψξαο. 

- Σελ ίδηα ψξα, νη θηελνηξφθνη καο παξάγνπλ ην 15% 

ηνπ βνδηλνχ θαη ην 7,3% ηνπ αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο, 

φπσο επίζεο ην 16,8% ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο πνπ 

παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Η Πεξηθέξεηά καο ηέινο, είλαη παηξίδα πνηνηηθψλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, πνιιά απφ ηα νπνία 

είλαη κνλαδηθά θαη δελ ππάξρνπλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

παηξίδαο καο. 
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Σνκέαο: Γεσξγία 

Αλαδαζκνί 

Έλα απφ ηα πξψηα ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηά καο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

αλαδαζκψλ. Γηα ηε Γηνίθεζή καο απηφ απνηειεί πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα.  

Γηα απηφλ ην ιφγν εμαζθαιίζακε εηδηθφ θνλδχιη γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ αλαδαζκψλ χςνπο 2,9 εθ. €. 

Με ην θνλδχιη απηφ κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

κειέηεο αλαδαζκψλ γηα έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ 107.000 

ζηξεκκάησλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Έβξνπ, Ρνδφπεο 

θαη Γξάκαο. πγθεθξηκέλα: 

 ζηα Ακπειάθηα ηεο Π.Δ. Έβξνπ, έθηαζεο 34.200 

ζηξεκκάησλ 

 ζην Σπρεξφ ηεο Π.Δ. Έβξνπ, έθηαζεο 4.500 

ζηξεκκάησλ 

 ζην αγξφθηεκα Φαζάδσλ - Γηδπκνηείρνπ - Ηζααθίνπ – 

Πεηξάδσλ - Μηθξνρσξίνπ ηεο Π.Δ. Έβξνπ, έθηαζεο 

15.140 ζηξεκκάησλ 

 ζην Γνμάην ηεο Π.Δ. Γξάκαο, έθηαζεο 18.000 

ζηξεκκάησλ 
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 ζηε Μαπξνιεχθε ηεο Π.Δ. Γξάκαο, έθηαζεο 8.500 

ζηξεκκάησλ, 

 ζην Θξπιφξην ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, έθηαζεο 10.500 

ζηξεκκάησλ 

 ζηε Γξαηηλή ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, έθηαζεο 10.000 

ζηξεκκάησλ θαη 

 ζην Αλζνρψξη ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, έθηαζεο 6.700 

ζηξεκκάησλ. 

Απφ ηηο εθπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαη λέεο κειέηεο αλαδαζκψλ, φπσο απηέο  

 ηνπ Κππξίλνπ, έθηαζεο 10.000 ζηξεκκάησλ 

 θαη ηνπ Οξκελίνπ, έθηαζεο 6.000 ζηξεκκάησλ 

ζηελ Π.Δ. Έβξνπ. 

 Οινθιεξψλνληαη επίζεο νη κειέηεο πνπ ήδε 

εθπνλνχληαη ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηέο 

ηνπ Δξαζκίνπ, έθηαζεο 26.000 ζηξεκκάησλ 

ηνπ Κνπηζνχ, έθηαζεο 11.000 ζηξεκκάησλ 

θαη ηνπ νπλίνπ, έθηαζεο 10.000 ζηξεκκάησλ. 
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Πέξα απφ ηνπο αλαδαζκνχο, έρνπκε εμαζθαιίζεη πηζηψζεηο 

γηα λα νινθιεξψζνπκε κειέηεο γηα αξδεπηηθά έξγα. 

πγθεθξηκέλα, 

 γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο λεξνχ ηνπ θξάγκαηνο Ιαζίνπ ζηελ 

Π.Δ. Ρνδφπεο, πξνυπνινγηζκνχ 1,2 εθ. € 

θαζψο θαη γηα κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα θαη 

παξεκβάζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Πεξηθέξεηάο καο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 εθ. €: 

 Σν αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ θξάγκαηνο Λχξαο ζην Γήκν 

νπθιίνπ, πξνυπνινγηζκνχ 600.000 € 

 Σν αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ θξάγκαηνο Καβεζνχ ζην 

Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο, πξνυπνινγηζκνχ 700.000 € 

 Σν θιεηζηφ αξδεπηηθφ δίθηπν πεξηνρψλ Κνπδνπλίσλ - 

Μαπξνιεχθεο ζηνπο Γήκνπο Γξάκαο θαη Γνμάηνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ 750.000 € 

 Σε δηεπζέηεζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ρεηκάξξνπ Γνμάηνπ 

απφ ηε γέθπξα ηεο Δζληθήο Οδνχ Γξάκαο - Καβάιαο 

κέρξη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Νηθεθφξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παξαλεζηίνπ, πξνυπνινγηζκνχ 430.000 € 

 Δπίζεο, δηαζέηνπκε 1 εθ. € γηα θαηαζθεπή γεσηξήζεσλ 

θαη δηθηχσλ άξδεπζεο 
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 Καη πινπνηνχκε αγξνηηθφ εμειεθηξηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 

2017-2019, πξνυπνινγηζκνχ 700.000 €. Σν έξγν απηφ, γηα 

ην νπνίν εμαζθαιίζακε πφξνπο απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα πξψηε θνξά, πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεθηξνδφηεζε αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ, θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζεξκνθεπίσλ θηι. 

 Δπίζεο, πινπνηνχκε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020 χςνπο 115,5 εθ. € πνπ ελδεηθηηθά αθνξά ζε 

εγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ, πινπνίεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ γεσξγψλ, δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ην πξφγξακκα LEADER θ.ά. 

 Υξεκαηνδνηνχκε αθφκε κε 43.400 € ηελ αλάπηπμε κηαο 

εθαξκνγήο ςεθηαθήο πξνβνιήο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Η εθαξκνγή απηή ζα επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ζε θηλεηά 

ηειέθσλα, ηακπιέηεο θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηνπ 

εδαθνινγηθνχ ράξηε 3 εθ. ζηξεκκάησλ απφ ηηο θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Σνκέαο: Κηελνηξνθία 
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 ην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαδνηηθψλ 

αζζελεηψλ ησλ δψσλ, εμαζθαιίζακε γηα ηελ πεξίνδν 

2017-2019, θνλδχιη 300.000 € γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ 

βννεηδψλ θαηά ηεο νδψδνπο δεξκαηίηηδαο. 

 Υξεκαηνδνηνχκε επίζεο κε ην πνζφ ησλ 300.000 € γηα 

ηελ πεξίνδν 2018-2020 ηελ θαηαζθεπή κηθξψλ έξγσλ 

ππνδνκήο ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο 

θηελνηξνθίαο, φπσο πνηίζηξεο, δεμακελέο, παγίδεο 

ζπγθξάηεζεο θηι. 

 ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κειεηνχκε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ θηελνηξνθηθνχ πάξθνπ, ζην 

νπνίν, αθνχ ζα έρνπλ ιπζεί φια ηα δεηήκαηα 

αδεηνδφηεζεο, ειεθηξνδφηεζεο, πδξνδφηεζεο, 

απνρέηεπζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ, ζα κπνξέζνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Σνκέαο: Τδαηνθαιιηέξγεηεο 

 Παξαθνινπζνχκε ηα ηνμηθά κηθξνθχθε ζηηο πεξηνρέο 

αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο δίζπξσλ καιαθίσλ, δειαδή 

κχδηα, ζηξείδηα, ρηέληα θιπ., κε θνλδχιηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ έρνπκε ππνγξάςεη 

κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηεξίδνπκε ηηο εμαγσγέο θαη ηελ εκπνξία 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ελψ ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνπκε 

ηε δεκφζηα πγεία. 

Σνκέαο: Αγξνδηαηξνθηθή χκπξαμε 

ηελ Πεξηθέξεηά καο, ηα πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα αληηπξνζσπεχνπλ ην 19% ησλ εμαγσγψλ καο. Σν 

πνζνζηφ απηφ ζέινπκε λα απμεζεί. 

Μαδί κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ ήδε θάπνηεο επηρεηξήζεηο, 

ζέινπκε λα βνεζήζνπκε θαη άιιεο επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνχο 

λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

 Γηα απηφλ ην ιφγν, δεκηνπξγνχκε κηα Πεξηθεξεηαθή 

Αγξνδηαηξνθηθή χκπξαμε. 

Η χκπξαμε απηή, πνπ ζα έρεη ηε κνξθή Αζηηθήο Με 

Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο, ζα αλαιάβεη λα θαηαγξάςεη, λα 

νκαδνπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηα ηνπηθά καο πξντφληα ζε λέεο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 5: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Πεπνίζεζή καο είλαη φηη πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο, 

επελδχνληαο ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο καο. 

ην πιαίζην απηφ, δηαζέηνπκε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ καο 

Πξφγξακκα 70,4 εθ. € γηα ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 14 εθ. € ζε επελδπηηθά ζρέδηα θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) ζε ηνκείο φπσο ηα ρεκηθά - 

πνιπκεξή πιηθά, ηα κάξκαξα θαη άιια κε κεηαιιηθά 

νξπθηά, ν ειεθηξνληθφο - ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε 

αγξνδηαηξνθή, ε ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ν ηνπξηζκφο, 

θ.α.  

ηφρνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη δξάζεσλ 

απφ επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο, ψζηε απηέο λα παξάγνπλ 

θαιχηεξα ή θαη λέα πξντφληα θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά. 

 Δληζρχνπκε κε 15 εθ. € ην λέν αλαπηπμηαθφ λφκν κε 

ζθνπφ λα επηηαρπλζνχλ νη επελδχζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, 

ζηνρεχνπκε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ηνκείο ηεο 
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ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο φπσο ε κεηαπνίεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ν ηνπξηζκφο, ε 

βηνκεραλία ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ, κεηάιισλ θαη 

δνκηθψλ πιηθψλ θαη νη ππεξεζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

 Δπίζεο, ζπκκεηέρνπκε κε ην πνζφ ησλ 10 εθ. € ζην 

Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΙΙ (ΣΔΠΙΥ ΙΙ) ψζηε λα 

παξέρνληαη κε επλντθνχο φξνπο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηάο καο δάλεηα κε ηε κνξθή 

εγγπήζεσλ, κηθξνπηζηψζεσλ θαη δαλείσλ επηκεξηζκέλνπ 

ξίζθνπ. 

 Παξάιιεια, εμεηάδνπκε ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηε δεκηνπξγία δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζεξκνθνηηίδεο θαη ηα 

clusters, κε ην πνζφ ησλ 3 εθ. €. ηφρνο είλαη ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο πξνο πθηζηάκελεο θαη λέεο επηρεηξήζεηο απφ 

αθαδεκατθνχο, εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηκειεηήξηα. 

 Σέινο, ζρεδηάδνπκε λα δηαζέζνπκε 23 εθ. € γηα λα 

εληζρχζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

λέσλ θαη πθηζηάκελσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λα ζηεξίμνπκε ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ ηερλνινγία 

θαη ηε γλψζε. 
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 Σνκέαο: Αμηνπνίεζε ηακαηηθψλ πεγψλ 

Η Πεξηθέξεηά καο δηαζέηεη πινχζην δπλακηθφ ηακαηηθψλ 

πδάησλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αλαγλσξηζκέλεο πεγέο βξίζθνληαη 

ζηνπο Γήκνπο Καβάιαο, Παγγαίνπ, Παξαλεζηίνπ, Αβδήξσλ, 

Μχθεο, Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ακνζξάθεο. 

Σν δπλακηθφ απηφ κπνξεί, κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε, λα 

απνηειέζεη πφιν επηρεηξεκαηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

Γηα απηφ ην ιφγν, έρνπκε ήδε δξνκνινγήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

- ην Θεξκαιηζηηθφ Κέληξν Τγείαο θαη Δπεμίαο Κξελίδσλ 

πξνυπνινγηζκνχ 1,5 εθ. € θαη 

- ηα Λνπηξά Σξαταλνχπνιεο, πξνυπνινγηζκνχ 750.000 €. 

Σαπηφρξνλα, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ καο 

Πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ 

θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηακνλήο δίπια ζηηο ηακαηηθέο πεγέο. 
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Κιείλνληαο ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζέισ 

λα θάλσ κηα αλαθνξά ζε κηα 

εκαληηθή πξσηνβνπιία 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κηα απφ ηηο πξψηεο κνπ 

πξνηεξαηφηεηεο απφ ηελ εθινγή κνπ ζηε ζέζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε εξγαιεία θαη 

κεραληζκνχο ζηήξημεο επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έρσ αλαιάβεη εδψ θαη ηξεηο κήλεο 

κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία. Πηζηεχσ φηη πνιχ ζχληνκα ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα ηελ αλαθνηλψζνπκε επίζεκα, θαη ζεσξψ φηη 

ζα απνηειέζεη νξφζεκν γηα ηελ Πεξηθέξεηά καο. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 6: ΣΟΤΡΗΜΟ – ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνπκε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο. 

ηφρνο καο είλαη ε πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηάο καο σο έλα εληαίν, 

αλαγλσξίζηκν ζχλνιν πνπ πξνηείλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έλα 

επξχ θάζκα επηινγψλ θαη απζεληηθψλ εκπεηξηψλ.  

Η ηνπξηζηηθή καο πνιηηηθή ζρεδηάζηεθε ζε βάζνο ηξηεηίαο θαη 

ζα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο. 

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην αλαθήξπμε ην 2017 Έηνο 

Σνπξηζκνχ φρη γηα λα απνηειέζεη απηφ ηελ θνξχθσζε θάπνησλ 

εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ αιιά γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ 

έλαξμε κηαο ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή καο. Μηαο πξνζπάζεηαο 

ηελ νπνία ε Γηνίθεζή καο εληζρχεη κε αθφκα πεξηζζφηεξνπο 

πφξνπο.  

Σνκέαο: Μεηξήζεηο - Νέεο αγνξέο 

Δπεηδή δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο πνπ έρνπκε δελ είλαη επαξθή, 
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 ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε κεηξήζεηο θαη έξεπλεο γλψκεο γηα 

λα έρνπκε κηα εηθφλα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

επηζθεπηψλ καο. Γειαδή, πνηνο επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή 

καο, γηα πνην ιφγν, απφ πνχ πξνέξρεηαη, ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ηνπ, πφζα ρξήκαηα μνδεχεη, ηη πεξηκέλεη απφ καο 

θηι. Απηφ ην ζεσξψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο ζα καο 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνπκε ηε ζηξαηεγηθή 

καο. 

 Σαπηφρξνλα, ζα δηεξεπλήζνπκε θαη λέεο αγνξέο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Κίλα 

θαη ηε Ρσζία, ιφγσ θαη ηεο έληαμεο ηεο Πεξηθέξεηάο καο 

ζην Γξφκν ηνπ Μεηαμηνχ αιιά θαη ηεο απμαλφκελεο 

παξνπζίαο Κηλέδσλ θαη Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο. 

Σνκέαο: Παξαγσγή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ 

Η παξαγσγή ηνπ λένπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ελνπνίεζεο 

ηνπ δηάζπαξηνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηνπκε. 

 Γεκηνπξγνχκε έλα κφλν λέν θπιιάδην γηα ηα επφκελα ηξία 

ρξφληα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ράξηε 

ηεο Πεξηθέξεηάο καο. 

 Γεκηνπξγνχκε έλαλ πνιπζέιηδν νδεγφ κε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα κλεκεία, ηηο παξαιίεο, 
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ηα μελνδνρεία, ηα εζηηαηφξηα, ηα λνζνθνκεία θηι. Ο 

νδεγφο απηφο ζα δηαλέκεηαη ζε tour operators. 

 Γεκηνπξγνχκε έλα λέν βίληεν ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ηειεφξαζε 

θαη ην δηαδίθηπν. 

 Αλαπηχζζνπκε λέεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη 

εκπινπηίδνπκε ηηο ππάξρνπζεο (π.ρ. JTI) γηα ρξήζε ζε 

θηλεηά ηειέθσλα, ηάκπιεη θηι. 

Σνκέαο: πκκεηνρή ζε Δθζέζεηο 

Η ζπκκεηνρή καο ζε Δθζέζεηο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνψζεζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο, γηα απηφ 

θαηαιήμακε ζηηο παξαθάησ Δθζέζεηο: 

Σνπξηζηηθέο εθζέζεηο: 

 TTR, Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία 

 Holiday Spa, φθηα, Βνπιγαξία 

 IFT, Βειηγξάδη, εξβία 

 ITB, Βεξνιίλν, Γεξκαλία 

 MITT, Μφζρα, Ρσζία 

 IFTM TOP RESA Παξίζη, Γαιιία 

 WTM, Λνλδίλν, Αγγιία 
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 World Travel Show, Βαξζνβία, Πνισλία 

 Philoxenia, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

 ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

Θεκαηηθέο εθζέζεηο: 

 Birdfair, Λέζηεξ, Αγγιία 

 Tour Natur, Νηίζειληνξθ, Γεξκαλία 

Δθζέζεηο πξνβνιήο πξντφλησλ: 

 Prowein, Νηίζειληνξθ, Γεξκαλία 

 Anuga, Κνισλία, Γεξκαλία 

 SIAL, Παξίζη, Γαιιία  

 Fruit Logistica, Βεξνιίλν, Γεξκαλία 

 Food Expo, Αζήλα, Διιάδα  

 Detrop, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

 Παγθξήηηα Έθζεζε, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

Δθζέζεηο πξνβνιήο πξντφλησλ ζηελ Πεξηθέξεηά καο. 

ηεξίδνπκε φιεο ηηο Δθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηά καο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο: 

 KavalaExpo, Καβάια 
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 Παλειιήληα Γεληθή Έθζεζε Ξάλζεο, Ξάλζε 

 Alexpo, Αιεμαλδξνχπνιε 

 Παλέβξηα Αγξνηηθή Έθζεζε Φεξψλ, Φέξεο 

 Παλειιήληα Δκπνξηθή Έθζεζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

Θξάθε, Κνκνηελή 

Σνκέαο: Πξνβνιή – Κακπάληεο 

 Γηνξγαλψλνπκε ηαμίδηα εμνηθείσζεο ζηελ Πεξηθέξεηά καο 

γηα δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο, δεκνζηνγξάθνπο θαη 

bloggers, πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπξηζκνχ 

 Πξνβάιινπκε ηελ Πεξηθέξεηά καο ζηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ 

Σχπν ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ εηδηθφ Σχπν ζην εμσηεξηθφ, 

π.ρ. πεξηνδηθά αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, θπιιάδηα tour 

operators θηι. 

 ρεδηάδνπκε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ ζα 

πξνβάιιεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε νπνία ζα δψζεη 

ην κήλπκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο φισλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή καο. 

 Κάλνπκε online δηαθήκηζε ζε ςεθηαθά κέζα π.ρ. banners 

θαη δεκνζηεχζεηο ζε portals θαη social media 
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Σνκέαο: πλέδξηα - εκεξίδεο - εθδειψζεηο 

ε φ,ηη αθνξά ηα ζπλέδξηα θαη ηηο εθδειψζεηο, ζρεδηάδνπκε:  

 λα δηνξγαλψζνπκε κηα εθδήισζε γηα ην Γξφκν ηνπ 

Μεηαμηνχ 

 λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ, 

ελαιιαθηηθφ θαη ζρνιηθφ ηνπξηζκφ 

 λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα εηδηθή δξάζε πξνβνιήο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε 

 θαη λα δηνξγαλψζνπκε ην Φεζηηβάι Θξαθηθνχ Πειάγνπο. 

Σαπηφρξνλα, ζπλερίδνπκε: 

 ηε Θξαθνκαθεδνληθή Synergia 

 θαη ην Φεζηηβάι Via Egnatia. 

Σνκέαο: Γηθηχσζε 

Γηα ηε δηθηχσζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο ζπκθσλήζακε: 

 ηε ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηάο καο κε ηελ Διιεληθή 

Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO 

 θαη ηε ζπλεξγαζία καο κε ην σκαηείν «Γηάδσκα». 

 Παξάιιεια, απνθαζίζακε ηε δεκηνπξγία ελφο Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ (DMO) 
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 θαη ηδξχνπκε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ γηα λα ππάξρεη 

ζπλέρεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Σνκέαο: Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε (ΟΥΔ) 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο Δγλαηίαο Οδνχ 

Πξνυπνινγηζκφο: 55,2 εθ. €. 

Η δηάηαμε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ κλεκείσλ ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο θαηά κήθνο ηεο αξραίαο Via Egnatia, καο 

νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ κηαο «Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο 

Δπέλδπζεο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ». 

Με ηελ ΟΥΔ Δγλαηίαο Οδνχ ζα γίλνπλ έξγα πξφζβαζεο, 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ζε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαηά κήθνο ηεο αξραίαο θαη ηεο λέαο Δγλαηίαο θαη ζηηο 

5 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Καβάιαο 

θαη Γξάκαο. 

ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία νινθιεξσκέλε 

πνιηηηζηηθή δηαδξνκή.  

 Ζ δηαδξνκή απηή δηέξρεηαη απφ ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν ησλ Φηιίππσλ θαη ην αξραίν ζέαηξν ηεο Θάζνπ, 

ελνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

ηνπ λεζηνχ, πεξλάεη απφ ην λαφ ηεο Αγίαο νθίαο θαη 

ην Αξάπ Σδακί ηεο Γξάκαο, ζπλερίδεη ζηελ παιηά πφιε 
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ηεο Ξάλζεο, ζην αξραηνινγηθφ πάξθν ησλ Αβδήξσλ θαη 

ζην νηθνηνπξηζηηθφ πάξθν Φαλαξίνπ, θαηεπζχλεηαη 

πξνο ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Κνκνηελήο, ελνπνηεί ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο Μαξψλεηαο, Μεζεκβξίαο-

Εψλεο θαη Μάθξεο, ζπλερίδεη ζηα ινπηξά 

Σξαταλνχπνιεο θαη ζηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, 

δηέξρεηαη απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο ακνζξάθεο 

θαη θαηεπζχλεηαη βφξεηα ζην Σδίβξε ηνπ νπθιίνπ, ζην 

ηέκελνο Βαγηαδήη ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Γνμηπάξαο ζηελ Οξεζηηάδα, 

πξνυπνινγηζκνχ 45,8 εθ. €. 

Παξάιιεια, ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ήπηνπ 

ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ:  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ην 

κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ηε δεκηνπξγηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ηνπ ηνπξηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 7,1 εθ. €, 

 ηελ θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, 

πξνυπνινγηζκνχ 1,2 εθ. € θαη 

 ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ςεθηαθήο 

αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ ηεο δηαδξνκήο, πξνυπνινγηζκνχ 

1,1 εθ. €. πγθεθξηκέλα, θάζε έξγν πνπ πεξηιακβάλεηαη 
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ζηελ ΟΥΔ Δγλαηίαο Οδνχ ζα αλαδεηρζεί ςεθηαθά κε 

βίληεν θαη εηθφλα. 

Σαπηφρξνλα, ζρεδηάδνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θνλδχιηα ηνπ 

ΔΠΑ ψζηε λα αλαδείμνπκε ςεθηαθά θαη ηελ ππφινηπε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Πεξηθέξεηαο, πέξαλ ηελ 

πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο. 

 Δπίζεο, δηαζέηνπκε 500.000 € γηα ηελ αλάδεημε, ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ 

Πνιπθήκνπ ζηε Μαξψλεηα Ρνδφπεο. Σν πνζφ απηφ ζα 

επηηξέςεη ζηελ Δθνξεία πειαηνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο 

λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ. 

 Σέινο, θαη κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, νη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηά καο θαηαγξάθνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο καο θαη 

ζχληνκα ζα δεκηνπξγεζεί έλα ςεθηαθφ εκεξνιφγην 

πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ γηα φιε ηελ Πεξηθέξεηα πνπ ζα 

αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν www.emtgreece.com. 

 

 

 

 

http://www.emtgreece.com/
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Καη νινθιεξψλνληαο ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ 

θηάλσ ζηνλ ηειεπηαίν ηνκέα πνπ είλαη γηα κέλα ν κεγαιχηεξνο 

ζηφρνο πνπ έρσ ζέζεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηάο καο:  

Σα εηδηθά ρσξηθά ζρέδηα γηα ηελ παξαιηαθή δψλε 

 Τινπνηνχκε κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε κε ζθνπφ λα 

εθπνλήζνπκε, κε πφξνπο ηνπ ΔΠΑ ηνπο νπνίνπο έρνπκε 

ήδε εμαζθαιίζεη, εηδηθά ρσξηθά ζρέδηα γηα φιε ηελ 

παξαιηαθή δψλε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ηφρνο είλαη λα θαζνξίζνπκε πεξηνρέο φπνπ ζα ηζρχνπλ εηδηθνί 

φξνη δφκεζεο θαη ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηε ρσξνζέηεζε κηθξφηεξσλ ή 

κεγαιχηεξσλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαηά κήθνο ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο. 

Η ελέξγεηα απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ην πξψην βήκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή καο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηε θπζηνγλσκία ηεο παξαιηαθήο 

δψλεο θαη λα ζπκβάινπλ κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηάο καο. 

Αο κελ μερλάκε φηη ε Πεξηθέξεηά καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ καο ρσξψλ, Βνπιγαξίαο, 

Σνπξθίαο θαη Ρνπκαλίαο λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο 

παξαιίεο καο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά, 3 ψξεο νδηθήο πνξείαο απφ 



 41 

ηε φθηα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 5 ψξεο απφ ην 

Βνπθνπξέζηη.  

Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ καο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ζέισ λα αλαθνηλψζσ  

- πξψηνλ, πσο νη δξάζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηίζεληαη ζε 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο  

- θαη δεχηεξνλ, πσο ε Γηνίθεζή καο ζα πξαγκαηνπνηεί θάζε 

ρξφλν ελεκέξσζε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δξάζεψλ ηεο 

ζηνλ ηνκέα απηφλ. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 7: ΟΥΔ ΕΧΝΖ ΝΔΣΟΤ ΚΑΗ 

ΟΡΔΗΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΡΟΓΟΠΖ 

 ρεδηάδνπκε κηα λέα ΟΥΔ, κηα λέα Οινθιεξσκέλε 

Υσξηθή Δπέλδπζε ζηε δψλε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ θαη ηνπ 

νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ΟΥΔ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. Η 

ΟΥΔ Δγλαηίαο επηθεληξψλεηαη ζηα πνιηηηζηηθά κλεκεία 

ελψ ε λέα ΟΥΔ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο καο πεξηιακβάλεη:  

- ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ δπλαηνηήησλ νηθηζκψλ 

εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο,  

- ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία δηαδξνκψλ,  

- θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο θαη 

πεξηβάιινληνο. 

ηελ παξνχζα θάζε, ην πνζφ πνπ εθηηκνχκε φηη κπνξνχκε λα 

δηαζέζνπκε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ καο Πξφγξακκα είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 15 εθ. €. Ο ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο φκσο ζα 

πξνζδηνξηζηεί κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδίνπ. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 8: ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ φπσο ε γεσζεξκία 

θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

καο πιενλέθηεκα. 

 Υξεκαηνδνηνχκε κε ην πνζφ ησλ 32 εθ. € ηε ζχλδεζε κε 

ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ησλ 6 κεγάισλ πφιεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, Γξάκα, Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή, 

Αιεμαλδξνχπνιε θαη Οξεζηηάδα, ψζηε λα δηαηίζεηαη 

θπζηθφ αέξην ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, κεηψλνληαο 

ην θφζηνο παξαγσγήο θαη απμάλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

 ζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, εθδφζεθε πξφζθιεζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο, 

πξνυπνινγηζκνχ 8 εθ. €. 

ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο, εγθξίζεθε πξφηαζε ηνπ Γήκνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ 

Αξίζηελνπ. 

Ιδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαη ν Γήκνο 

Παγγαίνπ έρεη θαηαζέζεη επελδπηηθή πξφηαζε γηα ηε κίζζσζε 

ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Αθξνπνηάκνπ. 
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Η γεσζεξκία, ε θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο γεο, είλαη κηα 

αλαλεψζηκε κνξθή ελέξγεηαο πνπ έρεη πνιιέο ρξήζεηο θαη 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ 

ελδηαθέξνλ.   

Η Πεξηθέξεηά καο είλαη ε πξψηε Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο ζε 

βεβαησκέλα γεσζεξκηθά πεδία, δηαζέηνληαο ζπλνιηθά νθηψ, ηα 

νπνία θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά ζηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε 

Πεξηθεξεηαθέο ηεο Δλφηεηεο: 

1. Αξίζηηλν (Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, ΠΔ Έβξνπ) 

2. άπεο (Γήκνο Μαξσλείαο-απψλ, ΠΔ Ρνδφπεο) 

3. Κξσβχιε (Γήκνο Μαξσλείαο-απψλ, ΠΔ Ρνδφπεο) 

4. Λίκλε Μεηξηθνχ (Γήκνο Κνκνηελήο, ΠΔ Ρνδφπεο) 

5. Νέα Κεζζάλε (Γήκνο Αβδήξσλ, ΠΔ Ξάλζεο) 

6. Νέν Δξάζκην (Γήκνο Σνπείξνπ, ΠΔ Ξάλζεο) 

7. Δξαηεηλφ (Γήκνο Νέζηνπ, ΠΔ Καβάιαο) 

8. Αθξνπφηακνο (Γήκνο Παγγαίνπ, ΠΔ Καβάιαο) 

Η ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ άκεζα αμηνπνηήζηκνπ γεσζεξκηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο πξνζεγγίδεη ηα 100 Mwt θαη, αλ ζηα 

βεβαησκέλα γεσζεξκηθά πεδία ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα πέληε 

πηζαλά, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ζπλνιηθέο ελεξγεηαθέο καο 

δπλαηφηεηεο μεπεξλνχλ ηα 200 Mwt. 
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Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα ηεο πεξηνρήο καο είλαη ρακειήο 

ελζαιπίαο, ε ζεξκνθξαζία ηεο δειαδή θπκαίλεηαη κεηαμχ 25°C-

90°C, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεξκνθήπηα, γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο, ζέξκαλζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

θαη αιινχ. 

 ε φ,ηη αθνξά ηέινο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηάο καο, ζρεδηάδνπκε ηελ 

εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο γηα ηε δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ νξεηλή πεξηνρή 

κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Ρνδφπεο θαη Έβξνπ 

θξνληίδνληαο παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Η κειέηε ζα εθπνλεζεί 

απφ επξσπατθφ πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 9: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ καο Πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαη ε ελεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε ζε δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ έρνπλ κεγάιε 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε φπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, 

θνιπκβεηήξηα, θηίξηα ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ Γήκσλ θαη άιια. 

 Γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ δηαζέηνπκε 

23 εθ. €. 

Γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, 

απνηππψλνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ δεκφζησλ 

θηηξίσλ θαη ηεξαξρνχκε ηηο αλάγθεο. 

Δπεηδή φκσο νη αλάγθεο απηέο δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ 

ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΑ, αλαδεηήζακε επηπιένλ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Έηζη, πξνεηνηκάδνπκε θάθειν γηα ηελ σξίκαλζε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα 

θαη δξφκνπο ζηελ Πεξηθέξεηα, θαζψο θαη γηα επελδπηηθά 

ζρέδηα ζε αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά, 

αηνιηθά, γεσζεξκία) ηνλ νπνίν ζα ππνβάινπκε ζε 

επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (φπσο είλαη πρ. ην 

πξφγξακκα ELENA). 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 10: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Τπεχζπλε γηα ηε ράξαμε θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

θπβέξλεζε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη. 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα εθθξάζσ ηνλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ κνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε 

αλαιψλεηαη ζπρλά ζηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ ρσξίο λα έρεη 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο, ελψ ππάξρνπλ 

ήδε δνκέο πνπ ππνιεηηνπξγνχλ θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε. 

Ιδξχεη ινηπφλ ε θπβέξλεζε λέεο δνκέο, ηηο ιεηηνπξγεί γηα έλα 

δηάζηεκα θαη κεηά αλαζέηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαινχκαζηε λα δηαζέηνπκε 

πφξνπο ζε δνκέο πνπ έρνπλ αβέβαηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

πνιίηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. 

Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο, ρξεκαηνδνηνχκε δξάζεηο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο χςνπο 77,2 εθ. €. 

Σνκέαο: Γηεπθφιπλζε εχξεζεο εξγαζίαο γηα άηνκα πνπ δνπλ 

ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο. 

 Δμαζθαιίδνπκε κε άιια 5 εθ. € πεξίπνπ κέρξη ην ηέινο 

ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηελ νκαιή 

παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ζε παηδηά, ζε 

παηδηά κε αλαπεξία θαζψο θαη ζε άιιεο εππαζείο νκάδεο, 

(ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 11 εθ. €). 
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 ρεδηάδνπκε δξάζεηο φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε 

πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

ψζηε άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο λα βξίζθνπλ 

επθνιφηεξα εξγαζία, πξνυπνινγηζκνχ 11 εθ. €. 

Σνκέαο: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο εππαζψλ νκάδσλ ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

 πλερίδνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο 

πνπ έρνπλ ήδε ηδξπζεί ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα 

επηηεινχλ ην έξγν ηνπο, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 10 

εθ. €. 

 Υξεκαηνδνηνχκε κε 700.000 € ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ 

γηα ηελ παξνρή ζπζζηηίσλ.  

 ρεδηάδνπκε δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία καζεηψλ 

Ρνκά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνυπνινγηζκνχ 6 εθ. €. 

Σνκέαο: Βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε άηνκα 

θαη νκάδεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ ίδξπζε ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Τγείαο 

(ΣΟΜΤ), έρσ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ εμέθξαζα 

λσξίηεξα, φηη δειαδή ηδξχνληαη λέεο δνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξσηνβάζκηαο πγείαο, ελψ πξνηεξαηφηεηα ζα έπξεπε λα 
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είλαη ε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα Κέληξα Τγείαο. πλεθηηκψληαο θαη ηελ 

εμέιημε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην 

ζέκα, κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε πνζφ 6-8 εθ. €. 

Σνκέαο: Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ππνζηεξίδνπκε κε 

12 εθ. € κηα κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ηψξα 

αλαπηχζζεηαη θαη έρεη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ηνκείο πνπ δελ πξνζειθχνπλ έληνλν 

επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 Σέινο, δεκηνπξγνχκε έλα Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην 

πνπ ζα έρεη ζηφρν λα ζπληνλίδεη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ηεο απηνδηνίθεζεο, ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

θαη ησλ εζεινληηθψλ θνξέσλ ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο 

ξνή πφξσλ γηα ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, ηα ζπζζίηηα, 

ηηο δνκέο θηινμελίαο ειηθησκέλσλ, ηα ΑκΔΑ θηι., 

πξνυπνινγηζκνχ 500.000 €. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 11: ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ  

Καηαξηίδνπκε ζρέδην ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. ηφρνο είλαη ε 

Πεξηθέξεηα λα παξέρεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη πιεξνθφξεζε.  

 ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγνχκε κηα νινθιεξσκέλε 

ειεθηξνληθή ππνδνκή ζηελ νπνία πνιίηεο, επηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο ζα δηεθπεξαηψλνπλ ππνζέζεηο ηνπο κε ηελ 

Πεξηθέξεηα ςεθηαθά. Μέζα απφ απηήλ ηελ ππνδνκή, νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεψλ ηνπο ςεθηαθά 

ελψ ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ρξήζε ππεξεζηψλ 

ςεθηαθήο πιεξνθφξεζεο. 

 Γηα λα πινπνηεζεί ην έξγν απηφ, ε Πεξηθέξεηα ζα 

εληζρχζεη ηηο ςεθηαθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο κε εηδηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα. 

 Σαπηφρξνλα, ελνπνηνχκε ηηο επηκέξνπο ηζηνζειίδεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζην κνλαδηθφ ηζηνρψξν ηεο 

Πεξηθέξεηαο www.pamth.gov.gr. 

 Δλψ ηέινο, εθζπγρξνλίδνπκε θαη κεηαθέξνπκε ηα 

παξαγσγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζην G-cloud, δειαδή ζην λενζχζηαην ππνινγηζηηθφ λέθνο 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα, 

κεδελίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θηινμελίαο 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 12: ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

Η θιηκαηηθή αιιαγή βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη απνηειεί κία απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο απαηηείηαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, θξαηηθψλ θαη 

ππεξεζληθψλ αξρψλ. 

Λφγσ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ, ν ξφινο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

 Ωο Γηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, εθπνλνχκε ην 

Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Πξνζαξκνγήο ζηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή (ΠεΠΚΑ).  

Με ην ρέδην απηφ ζα αλαιπζεί ε θιηκαηηθή αλζεθηηθφηεηα ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο θαη ζα εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ε ιηγφηεξν απφ έλα 

ρξφλν, ζα έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο Πεξηθέξεηάο καο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Πηζηεχνπκε φηη ην Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (ΠεΠΚΑ) ζα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ 

εξγαιείν πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε θαη ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο 

θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 13: ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 Αλαζέηνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζηε 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο κφληκεο 

ππεξεζηαθήο δνκήο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπκε ηε ζπλέρεηα θαη ηε 

ζπλέξγεηα κε ηνλ ππφινηπν αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ζα παξακείλεη 

ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο.   

 Σέινο, επαλαιεηηνπξγνχκε, κέζσ αλαδφρνπ εηαηξείαο, ην 

Γξαθείν ηεο Πεξηθέξεηάο καο ζηηο Βξπμέιιεο κε ζθνπφ 

ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ δηθηχσζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ καο ζηε δηεθδίθεζε επξσπατθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 14: ΤΓΔΗΑ 

 Γηαζέηνπκε 7,2 εθ. € γηα ην έξγν θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ, πνπ γηα πξψηε θνξά θέηνο είλαη ηξηεηέο, 

θαιχπηνληαο ηελ πεξίνδν 2017-2019.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πεηπραίλνπκε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ, ελψ ηελ ίδηα ψξα κπνξνχκε λα επεκβαίλνπκε ηαρχηεξα 

θαη λα είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί.  

 Γηα πξψηε θνξά, δηαζέηνπκε 60.000 € γηα λα γίλνπλ 

έιεγρνη ζην πφζηκν λεξφ, ζε λεξά θνιχκβεζεο θαη 

ηακαηηθψλ πεγψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, εηνηκάδνπκε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΓΠΘ. 

 ην πιαίζην ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, θαη 

εηδηθά ησλ λέσλ, ζρεδηάδνπκε εθδήισζε κε ηνλ ηίηιν 

«Δβδνκάδα Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο» 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 16 έσο ηηο 21 Απξηιίνπ 

2018. 

Οη δξάζεηο ηεο εθδήισζεο ζα αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

αλαπεξία, ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ηηο εμαξηήζεηο, δεηήκαηα 

δηαηξνθήο θ.ά. 
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Σνκέαο: Δλίζρπζε δνκψλ πγείαο 

 Οη πφξνη πνπ δηαζέηνπκε γηα ηηο ππνδνκέο πγείαο 

αλέξρνληαη ζε 27,5 εθ. €.  

Οη πφξνη απηνί θαηεπζχλνληαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ή ζηελ 

αλαβάζκηζε πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ πγείαο, φπσο παξεκβάζεηο 

ζε θηίξηα, πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ήκεξα, είλαη ζε εμέιημε έξγα 9,5 εθ. €. 
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Θεκαηηθή Δλφηεηα 15. Παηδεία 

Πξνηνχ αλαθεξζψ ζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχκε θαη ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ παηδεία, ζα ήζεια λα θάλσ κία αλαθνξά ζην 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην θαη ην ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

– Θξάθεο. 

Η Γηνίθεζή καο πηζηεχεη φηη ηα δχν απηά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηάο καο κε ηξφπν 

νπζηαζηηθφ. 

ε απηφ ην πιαίζην, επηζπκνχκε ηε ζχλδεζε ηεο παξαγφκελεο 

γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθεξεηαθήο καο 

νηθνλνκίαο. Σαπηφρξνλα, ζηεξίδνπκε φπνηα πξσηνβνπιία ηνπο 

ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε μέλα παλεπηζηήκηα θαη 

εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη ζηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ.  

ζνλ αθνξά ηψξα ην Δπηρεηξεζηαθφ καο Πξφγξακκα, 

δηαζέηνπκε γηα ηελ παηδεία 54,4 εθ. €. Οη πφξνη απηνί 

θαηεπζχλνληαη: 

 ζε έξγα αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πξνυπνινγηζκνχ 47,7 εθ. €,  

 ζηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 
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ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 3 

εθ. €,  

 ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηά βίνπ κάζεζε ελειίθσλ, 

πξνυπνινγηζκνχ 2 εθ. € θαη  

 ζηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο δεμηφηεηεο, πξνυπνινγηζκνχ 1,7 εθ. €. 

Απηήλ ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε έξγα ζπλνιηθνχ χςνπο 35,7 

εθ. €. 

 Σέινο, ε Αθαδεκία –Γνκή δηά Βίνπ Μάζεζεο– ηεο  

Πεξηθέξεηαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιίηεο λα 

παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζε έμη κεγάιεο πφιεηο -Γξάκα, Καβάια, 

Ξάλζε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνχπνιε, Οξεζηηάδα-, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην θαη ην ΣΔΙ 

ΑΜΘ. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 16: ΔΛΔΓΥΟΗ – ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ 

 Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο δηελεξγνχλ ηνπο εμήο 

ειέγρνπο  ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ: 

− Γεηγκαηνιεςίεο 

ηξνθίκσλ, βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη θαπζίκσλ. 

− Σήξεζε Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ. 

− Έιεγρνη ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ θαη πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ. 

ηνπο ειέγρνπο φκσο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

παξαεκπνξίνπ θαη εκπιέθνληαη, εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα 

Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ην .Γ.Ο.Δ θαη ην 

Ληκεληθφ ψκα, ππάξρεη αλάγθε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηά ηνπο. 

 ε φ,ηη αθνξά ηηο πηζηνπνηήζεηο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο, ην ΣΔΙ θαη 

ηνλ ΟΑΔΓ, δηελεξγνχληαη, κεηά απφ έλα δηάζηεκα 

δηαθνπήο, εμεηάζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ φπσο πδξαπιηθνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, 

ςπθηηθνί, ειεθηξνιφγνη θ.ά. 

 Απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ηειεθσληθφ 

αξηζκφ ζηνλ νπνίν ππάιιεινη ησλ Σκεκάησλ Δκπνξίνπ 
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ζα δέρνληαη παξάπνλα θαηαλαισηψλ θαη ζα παξέρνπλ 

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. 
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Θεκαηηθή ελφηεηα 17: ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Αμηνιφγεζε δνκψλ  

Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε 

 Νέν νξγαλφγξακκα, 

δειαδή ζε αιιαγέο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ήδε αλαθνίλσζα φηη ζην λέν νξγαλφγξακκα ζα ππάξρεη 

Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ θαη Σκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. 
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Θεκαηηθή Δλφηεηα 18: ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 

 ε φ,ηη αθνξά: 

- ηελ Δξγναλάπηπμε 

- ηελ ηήξημε 

- ηνλ Γεζκφ 

- ην Υαηδεδάθεην 

- θαη ην Μέγαξν Μνπζηθήο, 

βξηζθφκαζηε ζε ζηάδην νξγάλσζεο θαη νη απνθάζεηο καο ζα 

αλαθνηλσζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

αο παξνπζίαζα ην ρέδην ηεο Γηνίθεζήο κνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. 

αο παξνπζίαζα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα 

νδεγήζνπκε ηελ Πεξηθέξεηά καο. 

Σν ρέδην ζέηεη θπξίσο ζε κέλα ηνλ ίδην, ζηα κέιε ηεο 

Γηνίθεζήο κνπ θαη ζηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηελ πξφθιεζε ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ. Καη έρνπκε φινη επζχλε θαη ππνρξέσζε λα 

εξγαζηνχκε κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Σαπηφρξνλα φκσο, φπσο άιισζηε γηα θάζε παξφκνηα 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ζε νπνηαδήπνηε Πεξηθέξεηα, είλαη 

αλαγθαία ε ζπλδξνκή θαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

αιιά θαη ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

Γλσξίδσ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε.  

Δίκαη φκσο απνθαζηζκέλνο γηα απηφ θαη ζα πεηχρνπκε.  

αο επραξηζηψ. 

 


