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0. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ έθθξαζε γλσκνδφηεζεο ηεο ΠΔΑ γηα ηελ πξφηαζε 

ηεο 1εο Δμεηδίθεπζεο Δθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ 2014-2020.  

ηα πξψηα δχν Κεθάιαηα παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο 

Σ.Α. (ηδηαίηεξα ηεο ΠΔΓ ΑΜΘ), ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ΠΔΠ, φζν θαη ζηελ εμεηδίθεπζή 

ηνπ.  

ην ηξίην Κεθάιαην γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δγγξάθνπ Δμεηδίθεπζεο 

Δθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ κε παξάζεζε πηλάθσλ αλά Θεκαηηθφ θαη Δηδηθφ ηφρν θαζψο θαη κε 

ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κε αλαθνξά ζηηο ηπρφλ ζπζρεηηδφκελεο αηξεζηκφηεηεο, ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ζην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην ηέηαξην Κεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε δηθαηνχρνπο ηνπο θνξείο ηεο Σ.Α. θαη παξάζεζε Πηλάθσλ αλά ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ 

ζηφρν κε ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο θαη ινηπνχο θνξείο ΣΑ θαη κε 

αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηεο δξάζεο, ζηελ πεξηγξαθή ηεο, ηνπο ινηπνχο ελδεηθηηθνχο δηθαηνχρνπο, 

πέξαλ ησλ ΟΣΑ, ηελ ηπρφλ ζπζρεηηδφκελε αηξεζηκφηεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ή κε απηήο, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. 

ην πέκπην Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ Γήκνπο θαη θνξείο 

ηεο Σ.Α. ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ αλά ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ 

ζηφρν κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο θαη ηελ πηζαλή αλαληηζηνηρία ησλ αηηνπκέλσλ πνζψλ ζε ζρέζε κε 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ην έγγξαθν εμεηδίθεπζεο πνζά. 

Σαπηφρξνλα γίλεηαη δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ ζρεηηθψλ κεηαμχ άιισλ κε ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο, ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο (πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε 

πηζαλή αλάγθε πξφζζεζεο επηπιένλ ελεξγεηψλ), ηελ ζπκπεξίιεςε σο ελδεηθηηθψλ δηθαηνχρσλ 

ησλ Γήκσλ θαη θνξέσλ ΣΑ (εάλ δελ ππάξρνπλ),ηελ απνηχπσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΣΑ γηα 

ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξάμεσλ. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε πηζαλή ζπλδξνκή ηεο ΣΑ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

απνζεκαηηθνχ επίδνζεο θαη ηεο εθπιήξσζεο ηπρφλ αηξεζηκνηήησλ. 

 

 

1. Ζ ΠΚΒΝΙΖ ΡΖΠ Ρ.Α. ΠΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝ ΞΔΞ ΑΚ-Θ – ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ 

Η ΠΔΓ ΑΜ-Θ ελέηαμε ην ζέκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ην Δ 2014-2020 σο 

ζέκα πξνηεξαηφηεηαο ζηα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηεο απφ ην 2012. 

Οη παξεκβάζεηο ηεο μεθίλεζαλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηηο 

Διιεληθέο Αξρέο κε βάζε ην πιαίζην ζέζεσλ πνχ ε Δ.Δ. παξνπζίαζε (position paper) θαη ηελ 1ε 

Δγθχθιην ρεδηαζκνχ. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο απέθηεζαλ νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ ηελ ζεζκνζεηεκέλε απφ 

πιεπξάο Πεξηθέξεηαο ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο ΠΔΓ θαη ησλ Γήκσλ ζηελ Δπηηξνπή 

ρεδηαζκνχ ηνπ λένπ ΠΔΠ θαη ζηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο. 

Η γεληθή Πξφηαζε Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηε Πεξηθέξεηα κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαη παξεκβάζεηο ηεο ΠΔΓ δηαθνξνπνηνχζε 
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ζεκαληηθά ηελ αξρηθή πξφηαζε, θπξίσο σο πξνο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζην ηνπηθφ επίπεδν κε δπλεηηθά δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζζεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ ηελ ΠΔΓ έξεπλα αμηνιφγεζεο ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ Γήκσλ αιιά θαη αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο κε ζηνρεπκέλεο, 

θνζηνινγεκέλεο δξάζεηο (Γεθέκβξηνο 2013). Σα ζηνηρεία θνηλνπνηήζεθαλ ζηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζηελ ΓΑ, ζηελ Οκάδα ρεδηαζκνχ ηνπ ΠΔΠ θαη ζηνλ ηερληθφ ζχκβνπιν γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ΠΔΠ. Δπίζεο πινπνηήζεθαλ εξγαζηήξηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ 

ζηειερψλ ησλ Γήκσλ θαη δηακνξθψζεθε έλα δίθηπν ζηειερψλ γηα ην ΔΠΑ, ην νπνίν 

αμηνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα (ελεκέξσζε απφ ηε ΠΔΓ, ειεθηξνληθή απνζηνιή πιηθνχ, απάληεζε 

εξσηήζεσλ, θαζεκεξηλή επηθνηλσλία).  

Παξάιιεια, γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε παξέκβαζε ηεο ΠΔΓ δεκηνπξγήζεθε κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. (Γεθέκβξηνο 2013) πεληακειήο επηηξνπή αηξεηψλ. εκαληηθή ζεσξείηαη ε 

παξέκβαζε ηεο Σ.Α. σο απνηέιεζκα ηεο νινκέιεηαο ησλ Γεκάξρσλ πνπ πξνθάιεζε ε ΠΔΓ, 

(ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014). Καηαξηίζζεθε ζπλνιηθή πξφηαζε επί ηνπ θεηκέλνπ γηα ηελ Λνγηθή 

ηεο Παξέκβαζεο ηνπ ΠΔΠ, κε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ αλά ζεκαηηθφ ζηφρν κε 

ηεξάξρεζή ηνπο, κε νκφθσλε απφθαζε ησλ Γεκάξρσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα λέα εξγαιεία Υσξηθήο Αλάπηπμεο ππήξμε ζπλνιηθή παξέκβαζε ηεο ΠΔΓ ΑΜ-

Θ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο νκάδαο εξγαζίαο πνπ δεκηνχξγεζε ε Πεξηθέξεηα. 

πγθεθξηκέλα θαηαηέζεθε νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζθνπφ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ΣΑΠΣΟΚ θαη ΟΥΔ. Γηα ηελ Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε 

ππνβνεζήζεθαλ νη έμε Γήκνη λα δηαηππψζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ 

ζηε Πεξηθέξεηα θαη ηελ Θεκαηηθή Οκάδα ρεδηαζκνχ. Δπίζεο πινπνηήζεθε ζρεηηθή εκεξίδα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη κε ηελ ζπκκεηνρή σο εηζεγεηψλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο ΔΔΣΑΑ. 

Καηά ην έηνο 2013 κέρξη θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΔΠ ΑΜ-Θ απφ ηελ Δ.Δ., ε ΠΔΓ έρεη αζρνιεζεί 

κε ην ζέκα θαη ιήθζεθαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ζε έμη ζπλεδξηάζεηο Γ.., έρεη πινπνηήζεη 3 

εθδειψζεηο, έρεη παξάμεη πάλσ απν 15 θείκελα παξεκβάζεσλ, έρεη ελδπλακψζεη δίθηπν 

ζπλεξγαηψλ - ζηειέρε ησλ δήκσλ, έρεη πξνβάιιεη ηηο αλάγθεο κε ηηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο 

ηνπο γηα θάζε Γήκν, ελψ ζπλέβαιε επίζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ ρσξηθήο 

αλάπηπμεο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ήηαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ ηειηθή δηακφξθσζε 

ηνπ ρεδίνπ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο φπσο είραλ δηαηππσζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

Σν εγθεθξηκέλν ρέδην – αλ θαη βειηησκέλν – δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΠΔΓ γηα έξγα 

ηνπηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ζε νξηζκέλα ζεκεία ππάξρνπλ κηθξέο θαη ζε άιια κεγάιεο 

απνθιίζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ γηα δξάζεηο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ (π.ρ. Βηψζηκε 

Αζηηθή Αλάπηπμε, Αμηνπνίεζε ΣΑΠΣΟΚ). 

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη αλάινγε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπιινγηθνχο 

θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΔ, ΠΔΓ) δελ πξνβιέθζεθε απφ ηνπο Κεληξηθνχο Φνξείο, νχηε 

ηεξήζεθε γηα θαλέλα Σνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηά ηε ζχληαμή ηνπ θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηα έξγα ηνπηθήο εκβέιεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 
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2. ΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΖΠ Ρ.Α. ΠΡΖΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΝ ΞΔΞ ΑΚ-Θ 

– ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΙΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. θαη ε δηαδηθαζία 

εμεηδίθεπζήο ηνπο πξνβιέπεηαη ζην Ν.4314/2014 θαη εηδηθφηεξα ζηα Άξζξα 16, 17, 18, 19 θαη 

24Α. Δηδηθφηεξα ζηα Άξζξα 19 θαη 24Α1 δηαηππψλνληαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ Δ.Π. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ ΔΠΑ γηα 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (ΠΔΑ).  

Με βάζε ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην, ζήκεξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία 

εμεηδίθεπζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δγθχθιην2, κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίδνληαη ηα γεληθά κεζνδνινγηθά ζηνηρεία, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

γίλνπλ νη πξνηάζεηο εμεηδίθεπζεο. 

Η απνζπαζκαηηθή πηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ΚΔΓΔ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν γηα ην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020, δεκηνχξγεζε δεηήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζζνχλ. Απηά θαηά ρξνληθή 

αλαγθαηφηεηα αθνξνχζαλ θαη’ αξρήλ ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ ΔΠ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ΣΑ ζε απηήλ. Δλψ ινηπφλ ζεζκνζεηήζεθε ε ζπγθξφηεζε ησλ ΠΔΑ ΔΠΑ, 

απηέο αθφκε θαη ζήκεξα δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ απνκέλνπλ θξίζηκα 

δεηήκαηα πξνο ξχζκηζε, αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή ιεηηνπξγία ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ κε επηηπρία ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο απνδφζεθαλ (ζέζπηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπο, πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ΠΔΑ – έθθξαζε γλψκεο γηα ηα ζέκαηα 

πνπ θαηά ηνλ Νφκν εκπιέθεηαη φπσο απηά ηεο έθδνζεο πξνζθιήζεσλ, θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ 

έληαμεο, θιπ). 

Η ΠΔΓ ΑΜΘ αζρνιήζεθε ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Δ.Π. θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ κε 

ηα δεηήκαηα απηά (ζρεηηθή ελεκέξσζε Γ ΠΔΓ ζηηο 17/12/2014), αλαδεηθλχνληαο ηα 

πξνβιήκαηα θαη αλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

ην πιαίζην απηφ: 

 Αλαιήθζεθε πξσηνβνπιία απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ γηα επηθνηλσλία κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΓΑ γηα 

                                                           
1 ΛΝΚΝΠ 4314/2014-ΑΟΘΟΝ 24Α 

«1. ε θάζε Πεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) 
θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ (ΠΔΓ), Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔΑ) 
ΔΠΑ. Η Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί σο ππνεπηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΔΠ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο: 

α) εθπξφζσπν ηεο ΚΔΓΔ, σο Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 
β) δχν (2) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ, 
γ) έλα (1) κέινο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ, 
δ) εθπξφζσπν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

2. Η Πεξηθεξεηαθή Αλαπηπμηαθή Δπηηξνπή ΔΠΑ δηαηππψλεη γλψκε πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ αληίζηνηρνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Π.Δ.Π.) ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ, κε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ 
πξνζθιήζεσλ θαη κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ έξγα θαη δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο 
θαη ηδίσο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο δξάζεο κε δηθαηνχρνπο ηνπο δήκνπο θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ απηψλ. Η Πεξηθεξεηαθή Αλαπηπμηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα 
δηαηππψλεη αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο πξνο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε 
ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ή ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο δξάζεο απηψλ πνπ έρνπλ σο δηθαηνχρνπο δήκνπο θαη 
ελεκεξψλεηαη απφ απηέο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπο. 

3. Σα κέιε δελ ακείβνληαη. 
4. Η ΜΟΓ ΑΔ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δήκσλ σο δηθαηνχρσλ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020» 

2  Η ππ’ αξηζκ. 32030/ΔΤΑΑ798/20-03-2015 Δγθχθιηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ, γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπο 2014 - 2020. 
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ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΠΔΠ (ξφινο ΠΔΑ, ζεζκηθή ζπλεξγαζία ΓΑ – ΠΔΑ, εκπινθή ΠΔΓ 

θαη Γήκσλ). 

 Γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο κε ζπγθξφηεζεο ησλ ΠΔΑ θαη ηεο έιιεηςεο ζαθνχο πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ελψ είρε ήδε εθδνζεί ε εγθχθιηνο εμεηδίθεπζεο ησλ ΔΠ ε νπνία έζεηε 

αζθπθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, αλαιήθζεθε πξσηνβνπιία απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ 

ΑΜΘ γηα επηθνηλσλία κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ζρεηηθή 

επηζηνιή (3/4/2015). 

  Αμηνπνηήζεθαλ νη Ηκεξίδεο (3/4/2015 θαη 24/4/2015) γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

δξάζεσλ πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΟΣΑ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπο Πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ, 

ησλ Σνκεαθψλ Δ. Π. θαη λα ζπδεηεζεί κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΓΑ) ην πξνηεηλφκελν 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο ΓΑ - ΠΔΑ κε ηελ εκπινθή ηεο ΠΔΓ θαη Γήκσλ.  

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΔΓ ΑΜΘ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ αηξεηψλ θαη ζηειερψλ ησλ 

ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ αλαξηεζεί ηα θείκελα ησλ εγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ λένπ ΔΠΑ, Δηζεγήζεηο ζηειερψλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ 

ΔΠ θαη Λνηπφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

 ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ΠΔΓ ΑΜΘ – Γ.Α. ΠΔΠ ΑΜΘ ππήξμαλ θνηλέο ζπλαληήζεηο 

ησλ ζηειερψλ ηνπο κε αηξεηνχο θαη ζηειέρε φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο φπνπ 

ππήξμε ακθίδξνκε ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΔΠ θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ ΟΣΑ (31/3/2015 ΟΣΑ Ν. Ρνδφπεο, 2/4/2015 ΟΣΑ Ν. Έβξνπ, 6/4/2015 

ΟΣΑ Ν. Ξάλζεο, 15/4/2015 ΟΣΑ Ν. Καβάιαο, 16/4/2015 ΟΣΑ Ν. Γξάκαο). Δπίζεο 

αμηνπνηήζεθε ε θαηαγξαθή πξνηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ζηειερψλ ηεο ΠΔΓ ΑΜΘ ζε ΟΣΑ ησλ Ννκψλ Γξάκαο, Καβάιαο, Ξάλζεο 

θαη Έβξνπ. 

 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ησλ ΟΣΑ γηα ην ΠΔΠ ΑΜΘ ππήξμε ηερληθή 

ζπλάληεζε ησλ ζηειερψλ ηεο ΠΔΓ ΑΜΘ κε ηα ζηειέρε ηεο ΓΑ γηα λα θαζνξηζηεί ην 

πιαίζην δηαηχπσζεο γλψκεο ηεο ΠΔΑ ΑΜΘ γηα ηελ 1ε πξφηαζε εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΔΠ. 

 Με βάζε ην ζπκθσλεκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο ΠΔΓ ΑΜΘ – ΓΑ ΠΔΠ ΑΜΘ 

θαηαξηίζηεθε ην παξφλ έγγξαθν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο 

Πξνζψπσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ή κε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ αιιά θαη δηάθνξεο 

παξαηεξήζεηο ρξήζηκεο γηα ηε δηαηχπσζε ηεο πξνβιεπφκελεο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

πξφηαζε εμεηδίθεπζεο.  

 

 

3. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΞΔΞ ΑΚ-Θ (Ππλνπηηθή 

παξνπζίαζε) 

Σν Έγγξαθν «Δμεηδίθεπζε Δθαξκνγήο ΔΠ» απνηειεί ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) 2014 - 2020 

ζηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη πινπνίεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηέζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Η εμεηδίθεπζε θηινδνμεί λα θαηαζηεί έλα εχρξεζην εξγαιείν 

ελεξγνπνίεζεο, πινπνίεζεο αιιά θαη παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θάζε ΔΠ. Βάζε ηεο 
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εμεηδίθεπζεο απνηεινχλ ε επηιεγείζα ζηξαηεγηθή, νη δηαπηζησκέλεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, 

νη ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ΔΠ, αιιά θαη αλαδεηθλχνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. 

Η εμεηδίθεπζε είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία, ε έθηαζε θαη ν βαζκφο ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηα θάζε θνξά δεδνκέλα εθαξκνγήο πνπ ε ΓΑ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο. Η εμεηδίθεπζε θάζε ΔΠ γίλεηαη ζηαδηαθά ζηε βάζε αθελφο ηεο σξηκφηεηαο έθδνζεο 

πξνζθιήζεσλ γηα ηελ επηινγή πξάμεσλ ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη αθεηέξνπ ησλ 

αλαγθψλ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο θάζε ΔΠ. 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη αλά άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο θαη αλά δξάζε θαη πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: νη ελδεηθηηθνί δηθαηνχρνη, ν 

ηξφπνο πινπνίεζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ, νη δείθηεο εθξνήο θαη νη ελδεηθηηθνί 

πξνυπνινγηζκνί. 

Πεξαηηέξσ, ε εμεηδίθεπζε πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ γηα ηα έξγα πνπ ε πινπνίεζή ηνπο έρεη μεθηλήζεη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠ 

(εκπξνζζνβαξή), ηα κεγάια έξγα θαη ηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα πνπ έλα ηκήκα ηνπο 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη έλα άιιν πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί απφ 

ην ΔΠ ηελ πεξίνδν 2014 – 2020 (phasing). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

ζα αλαιεθζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαλνκή 

ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ζε επίπεδν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 1ε Δμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 - 2020 (ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020) απνηειεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ελεξγνπνίεζή ηνπ ψζηε λα ζπκβάιεη άκεζα ζηελ αλάθακςε ηεο πεξηθεξεηαθήο αιιά θαη ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο, ήηνη ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 4314/2014, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ζηφρνο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ πφξσλ ησλ ΔΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50% (253 εθαη. €) γηα ηηο εληάμεηο, 40% (203 εθαη. 

€) γηα ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη 20% (102 εθαη. €) γηα ηηο δαπάλεο. 

Παξάιιεια, ε αλάγθε θάιπςεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Γεηθηψλ ηνπ Ξιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ην 

έηνο 2018, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε φηη αθνξά ηηο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ζην πνζφ ησλ 

137.715983 € (ΔΣΠΑ 117.030.660 € + ΔΚΣ 20.685.323 €), ζπληείλνπλ ζηε κέγηζηε δπλαηή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 άκεζα. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην θαη’ έηνο ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020, ζα 

πξέπεη κέρξη ην 2017 (λ+3) λα έρνπλ απνξξνθεζεί 187 εθαη. € απφ ηνπο πφξνπο 

ηνπ ΔΡΞΑ θαη 30,5 εθαη. € απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΘΡ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε θαηαλνκή 

ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο. 

To Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

2014 – 2020 (ΔΞ ΞΑΚΘ 2014 – 2020), εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 

18.12.2014 (C2014) 10174. Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη 

ζε 507.739.340 € (ΔΡΞΑ +ΔΘΡ + Δζληθή Ππκκεηνρή) θαη δηαξζξψλεηαη ζε έμη (-6-) 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. 

Καηά ηελ παξνχζα 1ε Δμεηδίθεπζε, εμεηδηθεχεηαη ην 66,7% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 

-2020, ήηνη 338,84 εθαη. € εθ ησλ νπνίσλ 311,12 εθαη. € (70,5%) αθνξνχλ ζε πφξνπο ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη 27,72 εθαη. € (41,6%) αθνξνχλ ζε 

πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ), φπσο ζπλνπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα 3.1.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ 1ε Δμεηδίθεπζε ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 εμεηδηθεχνληαη ζαξάληα κία (-

41-) Γξάζεηο ζε φινπο ηνπ Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαλέκνληαο ηελ 

ελεξγνπνίεζε απηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, εθηφο ηεο Γξάζεο 7ε.17.1 «Αλάπηπμε δηθηχσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο», ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα ελεξγνπνηεζεί εληφο ηνπ 

2016, ιφγσ ηεο αλάγθεο δηεπθξίλεζεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο 

Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), αιιά θαη έγθξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηακνξθσζεί εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξάμεσλ γηα 25 απφ ηηο 

41 Γξάζεηο, θαη ζηαδηαθά πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αλαγθαηφηεηα άκεζσλ πξνθεξχμεσλ γηα Γξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ εκπξνζζνβαξή θαη 

ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα (εθηηκψκελε εκεξνκελία έθδνζεο πξφζθιεζεο Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 

2015) αιιά θαη ησλ Γξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο.  

Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ ειήθζεζαλ ππφςε ν 

«Οδεγφο Αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο Πξάμεσλ (Μάηνο 2015)», ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο, ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 θαη ε κέρξη ζήκεξα 

εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. Παξάιιεια ειήθζεη ππφςε ε αξλεηηθή εκπεηξία ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπο 2007 - 2013 αλαθνξηθά κε ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο 

πνπ επηβάινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ. 

 

3.Α: ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΗ 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη πξνο 

εμεηδίθεπζε, αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, Θεκαηηθφ θαη Δηδηθφ ηφρν. Παξάιιεια παξαηίζεληαη 

ηα ζπλνιηθά πνζά (Γεκφζηα Γαπάλε) πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

Θεκαηηθφ θαη Δηδηθφ ηφρν θαζψο θαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε εμεηδηθεπφκελε δξάζε. 

Σέινο απνηππψλνληαη ηα πνζνζηά εμεηδίθεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, ρξεκαηνδνηηθφ Σακείν θαη ζην ζχλνιν.  
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ΞΗΛΑΘΑΠ 3.1 

ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

Α.Ξ. 
 

(1) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Π. 
 

(3) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Δ.Π. 
 

(4) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Γ. 
 

(5) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 

(6) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

% ΔΜΔΗΓ. 
 

(7) 

1 
 

(ΔΡΞΑ) 

70.423.094 1 14.084.619 1 8.000.000 1β.1.1 Δπελδπηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζηψλ θαη δηεξγαζηψλ MME 

3.000.000 18,46 

1β.1.2 Κνππφληα θαηλνηνκίαο γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 2.000.000 

2 6.084.619 1β.2.1 Μεηαθνξά ηερλνινγίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο 
αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο 

2.000.000 

3 52.274.148 4 23.000.000 3α.4.1 Γεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδσλ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ Δληάζεσο 
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΝΔΔΣ) 

1.000.000 

3α.4.2 Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ Δληάζεσο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 
(ΝΔΔΣ) 

5.000.000 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 13.000.000  

2 
 

(ΔΡΞΑ) 

271.059.379 4 37.108.437 7 18.000.000 4α.7.1 Αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο ζε αζηηθέο, αγξνηηθέο θαη 
βηνκεραληθέο πεξηνρέο 

8.000.000 73,67 

8 19.108.437 4γ.8.1 Παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ 23.108.437 

5 14.500.000 9 14.500.000 5β.9.1 Μέηξα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ πιεκκχξεο 6.500.000 

5β.9.2 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 
θαηαζηξνθψλ φπσο νη ππξθαγηέο θαη νη πιεκκχξεο 

3.000.000 

5β.9.3 Παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο απφ δηάβξσζε εδαθψλ 5.000.000 

6 116.950.943 10 9.000.000 6α.10.1 Δλίζρπζε ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ 

9.000.000 

11 36.391.564 6β.11.1 Δπέθηαζε / Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ δηαρείξηζεο πφζηκνπ χδαηνο 33.391.564 

6β.11.2 Δθαξκνγή κέηξσλ βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο πδάησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

3.000.000 

12 40.559.378 6γ.12.1 Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ 5.000.000 

6γ.12.2 Απνθαηάζηαζε, αλάδεημε θαη επαλάρξεζε δηαηεξεηέσλ, 
ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θηηξίσλ 

5.000.000  

6γ.12.3 Σνπξηζηηθή πξνβνιή Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 500.000 

13 4.000.000 6δ.13.1 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε νηθνζπζηεκάησλ Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 4.000.000 
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ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

Α.Ξ. 
 

(1) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Π. 
 

(3) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Δ.Π. 
 

(4) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Γ. 
 

(5) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 

(6) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

% ΔΜΔΗΓ. 
 

(7) 

14 22.000.000 6ε.14.1 Σνπηθά θαη εηδηθά ρσξηθά ζρέδηα 6.000.000 

6ε.14.2 Τπνδνκέο ρψξσλ δηαβίσζεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 1.300.000 

7 107.500.000 15 36.500.000 7α.15.1 Παξεκβάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε / ζπκπιήξσζε θαζέησλ 
αμφλσλ Δγλαηίαο νδνχ ζηελ Π-ΑΜΘ 

36.500.000 

16 56.000.000 7β.16.1 Παξεκβάζεηο βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο εζληθνχ θαη 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Π-ΑΜΘ 

30.000.000 

7β.16.2 Οινθιήξσζε νδψλ απνζπκθφξεζεο νηθηζκψλ 1.400.000 

7β.16.3 Παξεκβάζεηο ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο κεηαθνξψλ 4.000.000 

17 15.000.000 7ε.17.1 Αλάπηπμε δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο 15.000.000 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 199.700.001  

3 
 
(ΔΡΞΑ) 

91.568.827 9 38.840.984 18 38.840.984 9α.18.1 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ πγείαο 27.568.826 98,61 

9α.18.2 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο 10.000.000 

10 52.727.843 19 52.727.843 10α.19.1 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 15.000.000 

10α.19.2 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

35.727.843 

10α.19.3 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ 

2.000.000 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 90.296.669  

4 
 
(ΔΘΡ) 

65.343.147 9 60.375.255 22 13.000.000 9i.22.1 Οινθιεξσκέλα ζρέδηα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ 

6.000.000 40,56 

9i.22.2 Παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ 4.000.000 

9i.22.3 Παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ κε 
αλαπεξία 

1.000.000 

9i.22.4 πκβνπιεπηηθά θέληξα θαη μελψλεο θηινμελίαο γηα ηελ πξφιεςε 
θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

500.000 

23 15.000.000 9ii.23.1 Κέληξα ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 14.000.000  

9ii.23.2 Δμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα έληαμε καζεηψλ κε 
αλαπεξία ή / θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

1.000.000 
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Α.Ξ. 
 

(1) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Π. 
 

(3) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Δ.Π. 
 

(4) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

Θ.Γ. 
 

(5) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 

(6) 

Γ.Γ. (€) 
 

(2) 

% ΔΜΔΗΓ. 
 

(7) 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 26.500.000  

5 
 
(ΔΡΞΑ) 

8.119.709 12 8.119.709 5.1 4.000.000 5.1.1 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 4.000.000 100,00 

5.2 3.000.000 5.2.1 Πιεξνθφξεζε, Γεκνζηφηεηα θαη Γηθηχσζε 3.000.000 

5.3 1.119.709 5.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

1.119.709 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 5 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 8.119.709  

6 
 
(ΔΘΡ) 

1.225.184 12 1.225.184 6.1 500.000 6.1.1 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 500.000 100,00 

6.2 500.000 6.2.1 Πιεξνθφξεζε, Γεκνζηφηεηα θαη Γηθηχσζε 500.000 

6.3 225.184 6.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

225.184 

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ 1.225.184  

ΠΛΝΙΝ ΔΡΞΑ 441.171.009,00 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ 311.116.379,00 70,52 

ΠΛΝΙΝ ΔΘΡ 66.568.331,25 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ 27.725.184,00 41,65 

ΠΛΝΙΝ ΔΞ ΞΑΚ-Θ 507.739.340,25 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ 338.841.563,00 66,74 

 

(1) Α.Ξ.: ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 
1: ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

2: ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΔΙΘΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΥΠ ΡΝΞΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

3: ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΝΣΖΠ 

4: ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΠΛΝΣΖ 

5: ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ - ΔΡΞΑ 

6: ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ - ΔΘΡ 

(2) Γ.Γ.: ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ζε € 
(3) Θ.Π.: ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 

1: Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

2: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ΡΞΔ, ηεο ρξήζεο θαη πνηφηεηάο ηνπο 

3: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ 

4: πνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

5: Ξξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ
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6: Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε βηψζηκεο ρξήζεο ησλ πφξσλ 

7: Ξξναγσγή ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη εμάιεηςε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε 

ππνδνκέο βαζηθψλ δηθηχσλ 

8: Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

9: Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

10: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

11: Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ, 

θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

12: Ρερληθή Βνήζεηα 

(4) Δ.Π.: ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 
1: Αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Έξεπλα θαη Θαηλνηνκία γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) 

2: Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο κεηαμχ εξεπλεηηθψλ, αθαδεκατθψλ θνξέσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Πηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) 

3: Δλίζρπζε ηεο πξνζθνξάο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ηνκείο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο, ηνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ Ρνπξηζκνχ 

4: Αχμεζε ησλ Λέσλ Δπηρεηξήζεσλ Δληάζεσο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΛΔΔΡ) ζηνπο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

(RIS3) 

5: Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ 

6: Αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ΚΚΔ 

7: Αχμεζε ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο 

8: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο 

9: Κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη 

θαηαζηξνθέο 

10: πνζηήξημε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ 

ΞΑΚΘ 

11: Απνδνηηθή ρξήζε πδάηηλσλ πφξσλ 

12: Αλάδεημε θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

13: Ξξνζηαζία ηνπ νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο 

14: Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

15: Βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ΞΑΚΘ κε ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Κεηαθνξψλ 

16: Βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο δπζπξφζηησλ - λεζησηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ - αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ 

17: Αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

18: Βειηίσζε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο 

19: Βειηίσζε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο 

20: πνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) 

21: πνζηήξημε Ρνπηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ Απαζρφιεζεο (Ρ.Ξ.Α.) ζε Νινθιεξσκέλεο 

Σσξηθέο Δπελδχζεηο 

22: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

23: Ξξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ 

θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ 

24: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο – 

πξφλνηαο 

25: Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

5.1: Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΞΔΞ - ΔΡΞΑ 

5.2: Δλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΞΔΞ - ΔΡΞΑ 

5.3: Δλίζρπζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππζηήκαηνο Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - 

ΔΡΞΑ 
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6.1: Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΞΔΞ - ΔΘΡ 

6.2: Δλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΞΔΞ - ΔΘΡ 

6.3: Δλίζρπζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππζηήκαηνο Θαηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - 

ΔΘΡ 

(5) Θ.Γ.: ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
(6) ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 

(7) % ΔΜΔΗΓ.: ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

3.Β: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΥΧΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε αλαθνξά ηνπ Δγγξάθνπ Δμεηδίθεπζεο γηα 

ηηο Οινθιεξσκέλεο Γξάζεηο Υσξηθήο Αλάπηπμεο. ε απηφλ απνηππψλεηαη, αλά ηχπν 

πξνβιεπφκελεο δξάζεο, ηφζν ε πξφβιεςε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΔΠ φζν θαη ε αλαθνξά ηνπ 

Δγγξάθνπ Δμεηδίθεπζεο. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 3.2 

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΣΥΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΡΞΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ Δ.Ξ. ΑΛΑΦΝΟΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ 

ΝΣΔ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 
πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο έσο δχν 
ζρεδίσλ ΝΣΔ ηνπξηζκνχ - πνιηηηζκνχ ζε 
πεξηνρέο πνπ ζπγθξνηνχλ δίθηπν πνιηηηζηηθψλ – 
θπζηθψλ πφξσλ. 

ηε παξνχζα θάζε βξίζθεηαη, κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ε εμεηδίθεπζε κίαο Οινθιεξσκέλεο 
Υσξηθήο Δπέλδπζεο (ΟΥΔ) Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο κε ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηελ αξραία Δγλαηία Οδνχ. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα απηήο ζα πξνθχςεη ζε δεχηεξε θάζε, εθηηκάηαη ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε εμεηδίθεπζε ησλ 
Οινθιεξσκέλσλ Γξάζεσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 -2020. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο απηήο, πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ ΟΥΔ 
ζηελ Π-ΑΜΘ θαη εηδηθφηεξα ε εμέηαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ ΟΥΔ Σνπξηζκνχ - Πνιηηηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ε έληαμε ηεο ζηελ ηνκεαθή πνιηηηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 
ρψξαο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επελδχζεσλ θαη δξάζεσλ (πεξηερφκελν, πφξνη, ρξνλνδηάγξακκα, 
δείθηεο), ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο κε 
άμνλα ηελ Δγλαηία Οδφ. Πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξε αλάιπζε γηα ηε ζπκβνιή ηεο ΟΥΔ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
ΠΔΠ, αιιά θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο. 

ΒΑΑ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 
πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο έσο δχν 
ζρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΒΑΑ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιαπιψλ 
πξνβιεκάησλ (θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, 
πεξηβαιινληηθψλ, θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο) ζηνλ 
αζηηθφ ηζηφ. 

ηε παξνχζα θάζε βξίζθεηαη, κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ε εμεηδίθεπζε ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο 
θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ζα πξνθχςεη 
ζε δεχηεξε θάζε, εθηηκάηαη ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε εμεηδίθεπζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Γξάζεσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο 
ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 -2020. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο απηήο, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ νηθηζηηθψλ 
ζπκπιεγκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ηδηαίηεξε 
αλαθνξά ζηνλ εληνπηζκφ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ 
εθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020. Σειηθφο ζηφρνο ησλ Τπεξεζηψλ 
είλαη ε δηακφξθσζε ελφο Πξνηχπνπ θαη Οδεγνχ Τπνβνιήο θαη Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο ρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο 
Αλάπηπμεο πεξηφδνπ 2014 - 2020. ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε εθηελήο δηαβνχιεπζε ησλ 
παξαδνηέσλ κε ηνπο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ησλ ρεδίσλ ΒΑΑ 2014 – 2020, φζν θαη ε ππνρξέσζε λα ιεθζνχλ 
ππφςε νη Οδεγίεο - Καηεπζχλζεηο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο (ΔΤΑ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ ή άιισλ Δζληθψλ Αξρψλ, αξρηθφ ζρέδην ησλ νπνίσλ 
βξίζθεηαη ζε θάζε δηαβνχιεπζεο. 

ΝΣΔ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 
πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ΝΣΔ 
ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο 
θαη νηθηζκνχο Ονκά κε ζηφρν ηελ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή έληαμή ηνπο. 

ε φηη αθνξά ζην ζρέδην ΟΥΔ ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο θαη νηθηζκνχο Ρνκά επηζεκαίλεηαη φηη απηφ ζα 
πινπνηεζεί ζηε βάζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο «γεηηνληέο» ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο 
νηθηζκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007 - 2013) κε ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο (ΔΣΠΑ) θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη 
εηδηθφηεξα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο 9ii.23.1 «Κέληξα ηήξημεο Δππαζψλ Οκάδσλ Πιεζπζκνχ» 
πξνυπνινγηζκνχ 14 εθαη. €. 
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4. ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΓΗΑ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΗΠ ΡΝΞΗΘΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ (κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο θαη ινηπνχο θνξείο Ρ.Α.) 

ηνλ Πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ 

ζηφρν, νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κε δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο θαη ινηπνχο θνξείο ΡΑ, κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά 

 ηνλ ηίηιν ηεο δξάζεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

 ηε πεξηγξαθή ηεο – ηη πεξηιακβάλεη 

 ηνπο ινηπνχο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, πέξαλ ησλ ΟΣΑ 

 Σα ηκεκαηνπνηεκέλα ή/θαη εκπξνζζνβαξή έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εμεηδηθεπφκελε δξάζε. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 4.1 

ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 
ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 

 
(1) 

Θ.Π. 
 

 
(2) 

Δ.Π. 
 

 
(3) 

Θ.Γ. 
 

 
(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 

 
(5) 

Γ.Γ. (€) 
 

 
(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 

 
(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

1 
 

(ΔΡΞΑ) 

1 1 1β.1.1 Δπελδπηηθά ζρέδηα 
αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ 
θαη δηεξγαζηψλ MME 

3.000.000 Η Γξάζε αθνξά ηελ ππνζηήξημε θαη 
ελίζρπζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 
επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία γηα 
ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία 
πξνγξακκαηίδνπλ λα δηαζέζνπλ ζηελ 
αγνξά, θαζψο θαη/ή ζε θαηλνηφκεο 
δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ παξαγσγή 
ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 
ΡΖΠ Ρ.Α. 

 

1β.1.2 Κνππφληα θαηλνηνκίαο 
γηα κηθξέο θαη πνιχ 
κηθξέο επηρεηξήζεηο 

2.000.000 Η Γξάζε αθνξά ζηε ζηήξημε πθηζηάκελσλ 
κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα 
ηελ θάιπςε ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη αθελφο ε 
ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 
«θνππνληψλ θαηλνηνκίαο» γηα ηελ αγνξά 
θαηλνηφκσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ 
γλψζεο/εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ θνξείο 
θαηλνηνκίαο, αθεηέξνπ ε ππνζηήξημε ησλ 
εξγαζηεξίσλ δεκφζησλ Δ&Σ θνξέσλ 
(Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, 
Ιλζηηηνχηα, θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο) πνπ παξέρνπλ 
ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 
έληαζεο γλψζεο. 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 
ΡΖΠ Ρ.Α. 

 

2 1β.2.1 Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 
απφ ηνπο 
αθαδεκατθνχο / 
εξεπλεηηθνχο θνξείο 

2.000.000    

3 4 3α.4.1 Γεκηνπξγία 
ζεξκνθνηηίδσλ Νέσλ 
Δπηρεηξήζεσλ 
Δληάζεσο Έξεπλαο θαη 

1.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 
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ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

Σερλνινγίαο (ΝΔΔΣ) Ρ.Α. 

3α.4.2 Δλίζρπζε 
Δπηρεηξήζεσλ 
Δληάζεσο Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο (ΝΔΔΣ) 

5.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

         

2 
 

(ΔΡΞΑ) 

4 7 4α.7.1 Αλάπηπμε βαζηθψλ 
ππνδνκψλ θαη 
εθαξκνγψλ γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο 
γεσζεξκίαο ζε 
αζηηθέο, αγξνηηθέο θαη 
βηνκεραληθέο πεξηνρέο 

8.000.000 Η δξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
αμηνπνίεζεο βεβαησκέλσλ θαη 
αδεηνδνηεκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο 
Π-ΑΜΘ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε γεσξγηθέο 
θαη άιιεο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 
γηα ηελ ηειεζέξκαλζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

 Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη νη 
επηρεηξήζεηο 
ηνπο 

 Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
(ΝΠΓΓ) 

 Δπηρεηξήζεηο 

 

8 4γ.8.1 Παξεκβάζεηο 
ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο 
δεκνζίσλ θηηξίσλ 

23.108.437 ην πιαίζην πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζα 
εληζρπζνχλ πξάμεηο ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο ζε δεκφζηα θηίξηα φπνπ 
αλακέλεηαη ζεκαληηθφ φθεινο ελεξγεηαθήο 
εμνηθνλφκεζεο (π.ρ. κεγάινπο 
θαηαλαισηέο φπσο ηα Ννζνθνκεία, ηα 
ρνιεία, νη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ - 
αζιεηηθά θέληξα, θνιπκβεηήξηα, 
Φνηηεηηθέο Δζηίεο, θαη γεληθά θηίξηα πνπ 
ηεθκεξησκέλα έρνπλ κεγάιεο ζεξκηθέο 

 Τπνπξγεία θαη 
Δπνπηεπφκελνη 
απφ απηά Φνξείο 

 4ε Τγεηνλνκηθή 
Πεξηθέξεηα 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη 
Ννζνθνκεία Π-
ΑΜΘ 

 Πεξηθέξεηα 
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ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

απψιεηεο). 
Λακβάλνληαο ππφςε φηη επεκβάζεηο 
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο απαμηψλνληαη ζε 
θηήξηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα ζην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπο, 
δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ παξεκβάζεηο 
πνπ ζπκβάινπλ ζηελ νινθιεξσκέλε 
αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ, ήηνη 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ζεηζκηθή 
ζσξάθηζε, φπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη. 
ην πιαίζην ηεο δξάζεο δχλαηαη επίζεο λα 
πεξηιεθζεί παξεκβάζεηο πκπαξαγσγήο 
Ηιεθηξηζκνχ & Θεξκφηεηαο Τςειήο 
Απφδνζεο (ΗΘΤΑ). 

Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη νη 
επηρεηξήζεηο 
ηνπο 

 Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
(ΝΠΓΓ) 

 Αθαδεκατθά θαη 
Δξεπλεηηθά 
Ιδξχκαηα Π-ΑΜΘ 

5 9 5β.9.1 Μέηξα πξφιεςεο θαη 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
απφ πιεκκχξεο 

6.500.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

5β.9.2 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 
πξφιεςεο θαη 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
θαη θαηαζηξνθψλ 
φπσο νη ππξθαγηέο θαη 
νη πιεκκχξεο 

3.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

5β.9.3 Παξεκβάζεηο 
πξνζηαζίαο απφ 
δηάβξσζε εδαθψλ 

5.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
πξνζηαζίαο πεξηνρψλ απφ δηάβξσζε. 
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο 
εληφο νηθηζκψλ ή άιινπο ρψξνπο 
νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 
(Γηεπζχλζεηο 
Σερληθψλ Έξγσλ 
Π-ΑΜΘ, 
Γηεχζπλζε 
Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο, 

Δκπξνζζνβαξέο έξγν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γξάζε 5β.9.3 
 Έξγα πξνζηαζίαο θαη 

δηακφξθσζεο αθηήο Οαςάλεο, κε 
δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ ΘΑΒΑΙΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.125.668 € 
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Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

θ.ιπ.) 
 Ληκεληθά Σακεία 

θαη Οξγαληζκνί 
Ληκέλσλ 
Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

6 10 6α.10.1 Δλίζρπζε ππνδνκψλ 
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ 

9.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαη θνκπνζηνπνίεζεο, 
πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ, πξνκήζεηα 
θάδσλ αλαθχθισζεο, πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 
Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαζψο 
θαη ηελ θαηαζθεπή ηαζκψλ 
Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ). ε 
θάζε πεξίπησζε ηα έξγα ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηνλ Δπηθαηξνπνηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ 
ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 
(ΠΔΓΑ ΑΜΘ). 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 ΓΗ.Α.Α.ΚΑ.Θ. 
Α.Α.Δ. / Φνξέαο 
Γηαρείξηζεο 
Πηεξεψλ 
Απνβιήησλ 
(Φν.Γη.Π.Α.) 
ΞΑΚΘ 

 Πχλδεζκνο 
Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ 
Λνκνχ Μάλζεο 
(Π.Γ.Α.Λ.Μ.) 

Ρκεκαηνπνηεκέλν (phasing) έξγν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γξάζε 6α.10.1 
 Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

πξνεπεμεξγαζίαο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαη θνκπνζηνπνίεζεο 
ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο – Θξάθεο, κε 
δηθαηνχρν ηελ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - 
ΘΟΑΘΖΠ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 9.500.000 € 

11 6β.11.1 Δπέθηαζε / 
Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
δηαρείξηζεο πφζηκνπ 
χδαηνο 

33.391.564 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη: 
 Δλίζρπζε χδξεπζεο θαη έξγα 

απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ - Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε 
ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επάξθεηαο ηνπ λεξνχ γηα φιεο ηηο 
ρξήζεηο. (Τπνδνκέο ζπιινγήο, 
κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, 
επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνχ, κε 

 Τπνπξγείν 
Παξαγσγηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη 
επνπηεπφκελεο 
Τπεξεζίεο 

 Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε 

Ρκεκαηνπνηεκέλν (phasing) έξγν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γξάζε 6β.11.1 
 Δπέθηαζε – Αληηθαηάζηαζε 

Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γήκνπ Γξάκαο 
– Εψλε 1, κε δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ 
ΓΟΑΚΑΠ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 3.428.988 €. 

Δκπξνζζνβαξή έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γξάζε 6β.11.1 
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Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

εηδηθή κέξηκλα γηα πξνβιεκαηηθέο 
πεξηνρέο, π.ρ. νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο 
πεξηνρέο, λεζηά φπνπ ππάξρεη έιιεηςε 
λεξνχ θαη αχμεζε δήηεζεο θαηά ηελ 
ηνπξηζηηθή πεξίνδν) θαη ινηπέο 
δξάζεηο θαη έξγα δηαζθάιηζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη 
γηα πφζηκν λεξφ. 

 Έξγα θαηαζθεπήο λέσλ θαη 
απνθαηάζηαζεο / ελίζρπζεο 
πθηζηάκελσλ δηθηχσλ θαη ινηπψλ 
ππνδνκψλ χδξεπζεο. 

Θα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη’ 
απφιπηε πξνηεξαηφηεηα πεξηνρέο πνπ 
δελ δηαζέηνπλ δίθηπα χδξεπζεο θαη 
παξνπζηάδνπλ πθηζηάκελε θαη φρη ελ 
δπλάκεη ρξήζε θαζψο θαη, 
ηεθκεξησκέλα, δεηήκαηα πνηφηεηαο 
λεξνχ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ 
Γεκφζηαο γείαο. 
Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 
6β.11,1 ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα 
κέηξα πνπ πξνηείλνληαη θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα 
ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ Τδαηηθψλ 
Γηακεξηζκάησλ 11 (GR11 - Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο /ΦΔΚ 2291/13-09-2013) θαη 12 
(GR12 - Θξάθεο / ΦΔΚ 2290/13-09-2013). 

Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο (Γ/λζε 
Τδάησλ) 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη νη 
επηρεηξήζεηο 
ηνπο (Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο 
Ύδξεπζεο - 
Απνρέηεπζεο) 

 Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 
Γήκνπ Θαβάιαο – Ξεξηνρή 
ςειήο Εψλεο πφιεο Θαβάιαο, κε 
δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ ΘΑΒΑΙΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
3.956.581 € 

 Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 
Γήκνπ Θαβάιαο – Ξεξηνρή Κέζεο 
Θεληξηθήο Εψλεο πφιεο Θαβάιαο, 
κε δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ ΘΑΒΑΙΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
3.219.545 € 

 Φξάγκα πδξνιεςίαο θαη 
εμσηεξηθφ πδξαγσγείν Πηδεξνχο 
Γήκνπ Πνπθιίνπ, κε δηθαηνχρν ην 
ΓΖΚΝ ΠΝΦΙΗΝ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 2.531.730 € 

 Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο 
Γήκνπ Θαβάιαο – Ξεξηνρή 
Θεπνχπνιεο πφιεο Θαβάιαο, κε 
δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ ΘΑΒΑΙΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
2.532.219 € 

 Βειηίσζε χδξεπζεο νηθηζκψλ 
Κάλεο, Πηηαξηάο, Θαξσηήο, 
Διιελνρσξίνπ, Θπξέαο θαη Ιαγνχ, 
κε δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.330.000 € 

 Βειηίσζε χδξεπζεο πφιεο 
Γηδπκνηείρνπ θαη νηθηζκψλ, κε 
δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.706.000 € 

 Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ 
δηθηχσλ χδξεπζεο Ξπζίνπ θαη 
Οεγίνπ, κε δηθαηνχρν ηε ΓΔΑ 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.820.000 €, 
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(3) 
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(5) 
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(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

θαη ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 17.096.075 € 

6β.11.2 Δθαξκνγή κέηξσλ 
βέιηηζηεο δηαρείξηζεο 
θαη παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο πδάησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ 
ιεθαλψλ απνξξνήο 

3.000.000 Με ηε Γξάζε επηρεηξείηαη πξνζαξκνγή ζηηο 
απαηηήζεηο θπξίσο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα 
ηα λεξά 2000/60/ΔΚ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 
ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 
ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο γηα 
ηελ Π-ΑΜΘ. Πξνβιέπνληαη ηνπηθήο 
θιίκαθαο πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο πδάησλ (εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ 
παξαθνινχζεζεο, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 
αλάιπζεο λεξνχ), πξνγξάκκαηα 
παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρέδηα 
Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο, θαζψο θαη 
δξάζεηο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 
ξχπαλζεο απφ ζεκεηαθέο ή κε πεγέο, 
ηδηαίηεξα ζε πξνζηαηεπφκελεο θαη 
παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 
ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

 Τπνπξγείν 
Παξαγσγηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη 
επνπηεπφκελεο 
Τπεξεζίεο 

 Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο (Γ/λζε 
Τδάησλ) 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη νη 
επηρεηξήζεηο 
ηνπο (Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο 
Ύδξεπζεο - 
Απνρέηεπζεο) 

 

12 6γ.12.1 Πξνζηαζία, 
απνθαηάζηαζε θαη 
αλάδεημε κλεκείσλ 

5.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

6γ.12.2 Απνθαηάζηαζε, 
αλάδεημε θαη 
επαλάρξεζε 
δηαηεξεηέσλ, 

5.000.000 Πεξηιακβάλνληαη ηα εκπξνζζνβαξή έξγα 
ηνπ Δ.Π. «Μαθεδνλία-Θξάθε» 2007 – 2013 
φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη 
παξαπιεχξσο. 

 Γήκνο Μάλζεο 
 Γήκνο Θαβάιαο 

Δκπξνζζνβαξή έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γξάζε 6γ.12.2 
 Αποκαηάζηαζη διαηηπηηέος 

κηιπίος Γημαπσείος Ξάνθηρ και 
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ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

ηζηνξηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ θηηξίσλ 

αλλαγή σπήζηρ ζε σώπο 
ζςνάθποιζηρ κοινού και Γπαθεία - 

Πποζθήκη ανελκςζηήπα ΑΜΔΑ, κε 

δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ ΜΑΛΘΖΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.651.496 € 

 Αποκαηάζηαζη μεγάληρ Λέζσηρ 

Καβάλαρ, κε δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ 

ΘΑΒΑΙΑΠ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 2.116.128 € 

 Αποκαηάζηαζη παλαιού Μενηπεζέ 
ζηιρ καμάπερ, επανάσπηζή ηος υρ 
σώπορ πολιηιζηικών 
δπαζηηπιοηήηυν, ανάδειξη 
πεπιβάλλονηορ σώπος ηος και 
ανάπλαζη ηηρ πεπιοσήρ μεηαξύ 
ηυν οδών παλαιού ςδπαγυγείος 

και Λάμππος Καηζώνη, κε 

δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ ΘΑΒΑΙΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 787.747 

€, 
θαη ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 4.555.371 € 

6γ.12.3 Σνπξηζηηθή πξνβνιή 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

500.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

13 6δ.13.1 Πξνζηαζία θαη 
αλάδεημε 
νηθνζπζηεκάησλ 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

4.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
πξνζηαζίαο θαη ήπηαο αλάπηπμεο 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ιακβάλνληαο 
ππφςε – γηα ηηο πεξηνρέο πνπ αθνξά - ηηο 
θαηεπζχλζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην 
“priority action framework” (PAF) γηα ηε 
βηνπνηθηιφηεηα. Δλδεηθηηθά δχλαληαη λα 
πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία δηαρείξηζεο, 
δξάζεηο εξκελείαο πεξηβάιινληνο, 
παξαηεξεηήξηα, νηθνινγηθέο δηαδξνκέο, 

 Τπνπξγείν 
Παξαγσγηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη 
επνπηεπφκελεο 
Τπεξεζίεο 

 Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο θαη 

Δκπξνζζνβαξή έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γξάζε 6δ.13.1 
 Γημιοςπγία ςποδομών θιλοξενίαρ 

ειδικών ομάδυν ζηο πλαίζιο ηηρ 
πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ 

ζηον οικιζμό ΓΔΗ Μεζοσυπίος, κε 

δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ ΞΑΟΑΛΔΠΡΗΝ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.153.209 € 

 ύζηημα παπακολούθηζηρ 
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Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 
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(5) 
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(6) 
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(7) 
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(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

θέληξα πιεξνθφξεζεο, ππνδνκέο 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, δξάζεηο θαη 
εμνπιηζκφο θχιαμεο (νξγάλσζε εηζφδσλ, 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο επηζθεπηψλ), 
δξάζεηο πξνβνιήο – πξνζέιθπζεο, 
δηθηχσζεο, θ.α 
Δηδηθφηεξα, ε Γξάζε 6δ.13.1 πεξηιακβάλεη: 
 χληαμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ 
Natura 2000. 

 Τπνδνκέο / δξάζεηο / πιηθφ εξκελείαο 
πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο / 
πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ ζε 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

 Τινπνίεζε πξάζηλσλ ππνδνκψλ θαη 
νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
παξάθηησλ θαη παξαζαιάζζησλ 
πεξηνρψλ. Δηδηθέο δξάζεηο 
αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 
ζε παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ 
θηλδπλεχνπλ. 

  Γξάζεηο εληνπηζκνχ, 
παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο 
παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο 
ησλ νξηνζεηεκέλσλ πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ. 

Θξάθεο / 
Γαζαξρεία 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Φνξείο 
Γηαρείξηζεο 
Πξνζηαηεπφκελσλ 
Πεξηνρψλ 

ςγποηοπικών δαζικών εκηάζευν, 
κε δηθαηνχρν ην ΦΟΡΔΑ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ - 

ΒΙΣΧΝΙΓΑ - ΙΜΑΡΙΓΑ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 400.000 

€ 
 Πποζηαζία και αποκαηάζηαζη ηυν 

ςδάηινυν και ηυν δαζικών πόπυν 

ηος Ν. Ροδόπηρ, κε δηθαηνχρν ηε 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 210.000 

€, 
θαη ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.763.209 € 

14 6ε.14.1 Σνπηθά θαη εηδηθά 
ρσξηθά ζρέδηα 

6.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη ηε χληαμε ηνπηθψλ 
θαη εηδηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη 
ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπο. Θα πξνσζεζνχλ επίζεο ζηνρεπκέλεο 
δξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ 
πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ζην 
αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ, ηε 
ρσξνηαμία θαη ην ηνπίν (Οδεγίεο 
2008/50/ΔΚ, 2004/107/ΔΚ, IED (2010/75, 
2002/49/ΔΚ, Ν. 3827/2010, Ν.2742/99, Ν. 

 Τπνπξγείν 
Παξαγσγηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη 
επνπηεπκέλεο 
Τπεξεζίεο 

 Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 
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Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

4269/2014). ηελ θαηεγνξία ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ππάγνληαη ηα Ρνπηθά Σσξηθά Πρέδηα ηνπ 
άξζξνπ 7, ηα Δηδηθά Σσξηθά Πρέδηα ηνπ 
άξζξνπ 8 θαη ηα Οπκνηνκηθά Πρέδηα 
Δθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
Ν.4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/28-07-2014). 
Δπίζεο, δχλαηαη λα πεξηιεθζνχλ Μειέηεο 
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα 
πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

6ε.14.2 Τπνδνκέο ρψξσλ 
δηαβίσζεο εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ 

1.300.000 Πεξηιακβάλνληαη ηα εκπξνζζνβαξή έξγα 
ηνπ Δ.Π. «Μαθεδνλία-Θξάθε» 2007 – 2013 
φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη 
παξαπιεχξσο. 

 Γήκνο 
Νξεζηηάδαο 

 Γήκνο Λέζηνπ 

Δκπξνζζνβαξή έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γξάζε 6ε.14.2 
 Βεληίυζη ςποδομών σώπυν 

διαβίυζηρ εςπαθών κοινυνικών 

ομάδυν (ΡΟΜΑ) Οπεζηιάδαρ, κε 

δηθαηνχρν ην ΓΖΚΝ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 810.957 

€ 
 Ανάπλαζη οικιζμού ΡΟΜΑ ζηην 

Σοπική Κοινόηηηα Πηγών ηος 

Γήμος Νέζηος, κε δηθαηνχρν ην 

ΓΖΚΝ ΛΔΠΡΝ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 410.000 €, 

θαη ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.220.957 € 

7 15 7α.15.1 Παξεκβάζεηο γηα ηελ 
νινθιήξσζε / 
ζπκπιήξσζε θαζέησλ 
αμφλσλ Δγλαηίαο νδνχ 
ζηελ Π-ΑΜΘ 

36.500.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

16 7β.16.1 Παξεκβάζεηο 
βειηίσζεο νδηθήο 
αζθάιεηαο εζληθνχ θαη 
επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ Π-ΑΜΘ 

30.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 
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(5) 
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(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 
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ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

7β.16.2 Οινθιήξσζε νδψλ 
απνζπκθφξεζεο 
νηθηζκψλ 

1.400.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ ηκεκαηνπνηεκέλνπ (phasing) έξγνπ 
ηνπ Δ.Π. «Μαθεδνλία - Θξάθε» 2007 - 
2013 φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη 
παξαπιεχξσο. 

 Γήκνο 
Αιεμαλδξνχπν-
ιεο 

Ρκεκαηνπνηεκέλν (phasing) έξγν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γξάζε 7β.16.2 
 Καηαζκεςή πεπιθεπειακού δπόμος 

Αλεξανδπούποληρ, κε δηθαηνχρν ην 

ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.400.000 €. 

7β.16.3 Παξεκβάζεηο 
ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο 
κεηαθνξψλ 

4.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

17 7ε.17.1 Αλάπηπμε δηθηχσλ 
θπζηθνχ αεξίνπ κέζεο 
θαη ρακειήο πίεζεο 

15.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

         

3 
 
(ΔΡΞΑ) 

9 18 9α.18.1 Αλάπηπμε / 
αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
πγείαο 

27.568.826 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνχ 
δπλακηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Τγείαο ζε 
φιεο ηηο βαζκίδεο. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη 
θηηξηαθέο παξεκβάζεηο, εθζπγρξνληζκφ ηνπ 
εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 
πγείαο. Θα εληζρπζνχλ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα νη ππνδνκέο πγείαο θαη 
θνηλσληθήο θξνληίδαο πεξηνρψλ πνπ 
εληνπίδεηαη ζνβαξή πζηέξεζε θαη 
ππνβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Νέεο ππνδνκέο θαη 
εμνπιηζκφο ζα επηιέγνληαη κεηά απφ 
αηηηνιφγεζε ζηε βάζε ηεο ραξηνγξάθεζεο 
ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ησλ 
αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη, ζε ζπλεξγαζία 

 Τπνπξγείν Τγείαο 
θαη επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

 Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη 
επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

 4ε Τγεηνλνκηθή 
Πεξηθέξεηαο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Ννζνθνκεία 
Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 

Δκπξνζζνβαξή έξγα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γξάζε 9α.18.1 
 Ππομήθεια 14 αζθενοθόπυν για ηιρ 

ανάγκερ ηος Δ.Κ.Α.Β. ζηην 
Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ 

- Θπάκηρ, κε δηθαηνχρν ην Δ.Κ.Α.Β., 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
980.000 € 

 Αγοπά δύο πποζηαηεςόμενυν 
διαμεπιζμάηυν και ππομήθεια 
εξοπλιζμού για δύο 
πποζηαηεςόμενα διαμεπίζμαηα 
ζηον ηομέα Φςσικήρ ςγείαρ ηος 
Πανεπιζηημιακού Νοζοκομείος 

Αλεξανδπούποληρ, κε δηθαηνχρν ην 
Π.Γ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ, ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 400.000 € 
 Ππομήθεια ιαηποηεσνολογικού 
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Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

κε ηνλ αξκφδην θνξέαο ηνκεαθήο 
πνιηηηθήο, Τπνπξγείν Τγείαο, ζα 
εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
αζθνχκελε πνιηηηθή. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
δίλεηαη ζηε ρσξνζέηεζε ηεο ππνδνκήο 
(πξνζβαζηκφηεηα, εμππεξεηνχκελνο 
πιεζπζκφο, δπλαηφηεηα επέθηαζεο) ζηε 
ζρέζε θφζηνπο - νθέινπο θαη ζηελ 
εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
(ΝΠΓΓ) κε 
ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνχο 
ζθνπνχο 

εξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηος 
ημήμαηορ επειγόνηυν 
πεπιζηαηικών ηος Γενικού 

Νοζοκομείος Καβάλαρ, κε δηθαηνχρν 
ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 483.000 

€ 
 Ππομήθεια εξοπλιζμού ηυν 

Κένηπυν Τγείαρ ηος Γενικού 

Νοζοκομείος Καβάλαρ, κε δηθαηνχρν 
ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑ, 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
228.000 € 

 Ππομήθεια αζθενοθόπυν και 
κινηηών μονάδυν για ηιρ ανάγκερ 
ηος Δ.Κ.Α.Β. ζηην Πεπιθέπεια 

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ, 
κε δηθαηνχρν ην Δ.Κ.Α.Β., ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.050.000 € 
 Ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού 

Δξοπλιζμού και Δξοπλιζμού 

Νοζηλείαρ, κε δηθαηνχρν ην 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΡΑΜΑ, 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 199.124 

€, 
θαη ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 3.340.124 € 

9α.18.2 Αλάπηπμε / 
αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο 

10.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
αλάπηπμεο λέσλ θαη αλαβάζκηζεο, 
βειηίσζεο πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη 
ππνδνκψλ Κνηλσληθήο θξνληίδαο θα 
Πξφλνηαο, φπσο θηηξηαθέο παξεκβάζεηο, 
εθζπγρξνληζκφο εμνπιηζκνχ, αλάπηπμε 
εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ θξνληίδαο θαη 
ππνζηήξημεο φπσο παηδηθνί ζηαζκνί, 
Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) θαη Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

 Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη 
επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

 Τπνπξγείν Τγείαο 
θαη επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

Δκπξνζζνβαξέο έξγν πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γξάζε 9α.18.2 
 Αναβάθμιζη σώπυν θιλοξενίαρ και 

εξυηεπικών σώπυν τςσαγυγίαρ 
και ππομήθεια εξοπλιζμού ζηην 

Παιδόπολη Καβάλαρ, κε δηθαηνχρν 

ην ΓΖΚΝ ΘΑΒΑΙΑΠ, ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 2.296.380 € 
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(7) 
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(8) 
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ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

(ΚΓΑΠ-ΜεΑ), Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 
Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ) θαη Μνλάδαο 
Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΜΦΗ), παηδηθέο 
θαηαζθελψζεηο, ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο 
Γηαβίσζεο (ΤΓ) θαη Γνκέο Τπνζηήξημεο 
αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 4ε Τγεηνλνκηθή 
Πεξηθέξεηαο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
(ΝΠΓΓ) κε 
ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνχο 
ζθνπνχο 

10 19 10α.19.1 Αλάπηπμε / 
αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο 

15.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

10α.19.2 Αλάπηπμε / 
αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο 

35.727.843 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
αλάπηπμεο λέσλ θαη αλαβάζκηζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο δξάζεο είλαη: 
 ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

(Νεπηαγσγεία), 
 ζηελ Α/ζκηα (Γεκνηηθά) θαη Β/ζκηα 

Δθπαίδεπζε (θπξίσο Γπκλάζηα), κε 
ζρεηηθή βαξχηεηα ζηελ ππνζηήξημε 
ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 10α.19.2 ζα 
εληζρπζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη 
ππνδνκέο εθπαίδεπζεο φπνπ εκθαλίδνληαη 

 Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 
θαη επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
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(2) 

Δ.Π. 
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(5) 
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(6) 
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(7) 
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(9) 

ζνβαξέο ειιείςεηο θαη πξφβιεκα 
ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 
εθπαίδεπζε. Νέεο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο 
ζα επηιέγνληαη κεηά απφ αηηηνιφγεζε ζηε 
βάζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ 
πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ θαη ησλ αλαγθψλ 
ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλεο κε ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή 
ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 
ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρσξνζέηεζε ηεο 
ππνδνκήο (πξνζβαζηκφηεηα, 
εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο) ζηε ζρέζε θφζηνπο- νθέινπο 
θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Θξάθεο 

10α.19.3 Αλάπηπμε / 
αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 
επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο ελειίθσλ 

2.000.000 Η Γξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο 
αλάπηπμεο λέσλ θαη αλαβάζκηζεο 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 
Πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ παξεκβάζεηο 
ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΔΠΑΛ) 
θαη ζηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 
(ΔΚ, ΙΔΚ). 

 Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 
θαη επνπηεπφκελνη 
απφ απηφ θνξείο 

 Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, 
Τπνδνκψλ, 
Ναπηηιίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 

 Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Γήκνη 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 

         

4 9 22 9i.22.1 Οινθιεξσκέλα ζρέδηα 6.000.000   Αλαπηπμηαθέο  
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(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

 
(ΔΘΡ) 

έληαμεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο 
κεηνλεθηνχλησλ 
αηφκσλ θαη 
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
νκάδσλ 

Ππκπξάμεηο 

9i.22.2 Παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο θαη 
θηινμελίαο παηδηψλ 

4.000.000   Διιεληθή 
Δηαηξεία 
Ρνπηθήο 
Αλάπηπμεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο 
(ΔΔΡΑΑ) 

 

9i.22.3 Παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο θαη 
θηινμελίαο παηδηψλ κε 
αλαπεξία 

1.000.000   Διιεληθή 
Δηαηξεία 
Ρνπηθήο 
Αλάπηπμεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο 
(ΔΔΡΑΑ) 

 

9i.22.4 πκβνπιεπηηθά θέληξα 
θαη μελψλεο θηινμελίαο 
γηα ηελ πξφιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο 
βίαο θαηά ησλ 
γπλαηθψλ 

500.000 Η Γξάζε αθνξά ζηε ζηειέρσζε θαη 
αλαβάζκηζε ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ 
πκβνπιεπηηθψλ Κέληξσλ θαη Ξελψλσλ γηα 
ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 
θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

 Γήκνη θαη 
Λνκηθά 
Ξξφζσπα 
Γήκσλ 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ / 
Γεληθή Γξακκαηεία 
Ιζφηεηαο ησλ 
Φχισλ (ΓΓΙΦ) 

 Αζηηθέο Με 
Κεξδνζθνπηθέο 
Δηαηξείεο (ΑΜΚΔ) 

 

23 9ii.23.1 Κέληξα ζηήξημεο 
εππαζψλ νκάδσλ 

14.000.000 Η Γξάζε αθνξά ζηελ ζπλέρηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ 8 Κέληξσλ ηήξημεο Ρνκά 

 Γήκνη θαη 
Λνκηθά 

 



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 30 

ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

πιεζπζκνχ θαη εππαζψλ νκάδσλ, ηελ δεκηνπξγία δχν 
λέσλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ηθαλφηεηαο 
ηνπο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ εππαζψλ νκάδσλ 
φπσο κεηαλάζηεο, αλαζθάιηζηνη, αιιά 
θπξίσο παηδηά πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο 
απνθιεηζκνχ απφ απηνλφεηα θνηλσληθά 
αγαζά. Έκθαζε ζα δνζεί πιελ ηεο 
παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ελίζρπζεο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία, ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη 
θνξείο πινπνίεζεο αιιά θαη νη 
σθεινχκελνη ζεσξνχλ ηηο πιένλ 
θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο, γηα ηελ 
άξζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ εληζρχνπλ ηνλ 
θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ θαη νδεγνχλ 
ζηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. 

Ξξφζσπα 
Γήκσλ 
Ξεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 

 

9ii.23.2 Δμεηδηθεπκέλε 
εθπαηδεπηηθή 
ππνζηήξημε γηα έληαμε 
καζεηψλ κε αλαπεξία 
ή / θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

1.000.000  ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝ-
ΛΡΑΗ ΓΖΚΝΗ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Ρ.Α. 

 

         

5 
 
(ΔΡΞΑ) 

12 5.1 5.1.1 Πξνεηνηκαζία, 
εθαξκνγή, 
παξαθνινχζεζε θαη 
επηζεψξεζε 

4.000.000   Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Δγλαηία Οδφο Α.Δ. 
 Γηθαηνχρνη 

Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 
2020 

 



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 31 

ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

5.2 5.2.1 Πιεξνθφξεζε, 
Γεκνζηφηεηα θαη 
Γηθηχσζε 

3.000.000   Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Γηθαηνχρνη 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 
2020 

 

5.3 5.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο 
θαηλνηνκίαο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

1.119.709   Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο 

 Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Γηθαηνχρνη 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 
2020 

 

         

6 
 
(ΔΘΡ) 

12 6.1 6.1.1 Πξνεηνηκαζία, 
εθαξκνγή, 
παξαθνινχζεζε θαη 
επηζεψξεζε 

500.000   Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Γηθαηνχρνη 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 

 



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 32 

ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΝΛΡΑΗ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝ ΠΡΝΣΝ 

ΚΔ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΦΝΟΔΗΠ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

Θ.Γ. 
 
 

(4) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(5) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(6) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(7) 

ΓΛΖΡΗΘΝΗ 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

 
(8) 

ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / 
ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 
(9) 

2020 

6.2 6.2.1 Πιεξνθφξεζε, 
Γεκνζηφηεηα θαη 
Γηθηχσζε 

500.000   Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Γηθαηνχρνη 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 
2020 

 

6.3 6.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο 
θαηλνηνκίαο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

225.184   Πεξηθέξεηα 
Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο 

 Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 
2020 

 Γηθαηνχρνη 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο 2014 - 
2020 

 

         



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 33 

 

(1) Α.Ξ.: ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 1, ζει. 11) 
(2) Θ.Π.: ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 3, ζει. 11) 
(3) Δ.Π.: ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 4, ζει. 12) 
(4) Θ.Γ.: ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
(5) ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
(6) Γ.Γ.: ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ζε € 
(7) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ 
(8) ΓΛΖΡΗΘΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 

(9) ΡΚΖΚΑΡΝΞΝΗΖΚΔΛΑ / ΔΚΞΟΝΠΘΝΒΑΟΖ ΔΟΓΑ 

 

5. ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΔ 

ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΗΠ ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΖΛ Ρ.Α. 

 

5.Α: ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΗ 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ 

ζηφρν θαη αλά εμεηδηθεπφκελε δξάζε, παξαηεξήζεηο  

 επί ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο εμεηδίθεπζεο, θαζψο θαη 

 επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ εγγξάθνπ εμεηδίθεπζεο ηεο εθαξκνγήο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 2014-2020. 
 

 

 



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 34 

ΞΗΛΑΘΑΠ 5.1 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΗΠ ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΖΛ Ρ.Α. 

Α.Ξ. 
 
 

(1) 

Θ.Π. 
 
 

(2) 

Δ.Π. 
 
 

(3) 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ 
ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ 

ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ  
ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ 
 

(4) 

Θ.Γ. 
 
 

(5) 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
 
 

(6) 

Γ.Γ. (€) 
 
 

(7) 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ 
ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 
 

(8) 

1 
 

(ΔΡΞΑ) 

1 1 Τπνβιήζεθαλ απφ δχν Γήκνπο θαη ηε ΓΙΑΜΑΑΘ 
κηθξφο αξηζκφο πξνηάζεσλ χςνπο πεξίπνπ 1,5 εθ. 
επξψ πνπ αθνξά ζηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο απφ 
αθαδεκατθνχο εξεπλεηηθνχο Φνξείο θαη ζηε 
δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα ηε 
δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηε δηαρείξηζε 
πεξηβάιινληνο. 

1β.1.1 Δπελδπηηθά ζρέδηα 
αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 
δηεξγαζηψλ MME 

3.000.000 Δθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα δηεξεχλεζεο γηα 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ απφ 
επηρεηξήζεηο ηεο ΣΑ ( ΓΔΤΑ, ΓΙΑΑΜΑΘ, ΑΔ ΟΣΑ) ζηελ 
θαηεχζπλζε λα εληζρχζνπλ επελδχζεηο ζηελ έξεπλα 
θαη ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη λα αγνξάζνπλ 
θαηλνηφκεο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
ππεξεζίεο ζπλεξγαδφκελεο κε ΑΔΙ, Δξεπλεηηθά 
Κέληξα θ.ιπ. ζηνπο ηνκείο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 
θαη πγείαο ησλ πνιηηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ απνηειεί 
πξνηεξαηφηεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο 
έμππλεο εμεηδίθεπζεο RIS 3 ηεο ΠΑΜΘ 

1β.1.2 Κνππφληα θαηλνηνκίαο γηα 
κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

2.000.000 

2 1β.2.1 Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απφ 
ηνπο αθαδεκατθνχο / 
εξεπλεηηθνχο θνξείο 

2.000.000 

2 3 Τπνβιήζεθαλ πξνηάζεηο 4,8 εθαη. επξψ πεξίπνπ 
απφ κηθξφ αξηζκφ Γήκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε Σερλνινγίεο 
Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσλίαο  ζηνλ πνιηηηζκφ, 
ηνπξηζκφ θ.ιπ. θαη ζηηο επθπείο πφιεηο. 
Η εμεηδίθεπζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Δηδηθνχ ηφρνπ απφ ηε Γ.Α. ζα γίλεη, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζην έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο, ζε 
επφκελε θάζε. Μέξνο ησλ πφξσλ ζπλδπάδεηαη λα 
θαιχςεη αλάγθεο ησλ ΟΥΔ πνπ ζα ζρεδηαζζνχλ.  

ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

3 4 Οη πξνηάζεηο (ΓΙΑΑΜΑΘ θαη Γ. Αιεμαλδξνχπνιεο) 
αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία Θεξκνθνηηίδσλ 
Δπηρεηξήζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθά 3 εθαη. 
επξψ. 

3α.4.1 Γεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδσλ 
Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ 
Δληάζεσο Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο (ΝΔΔΣ) 

1.000.000 Πξνηείλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ Γπλεηηθά Γηθαηνχρσλ 
ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη θνξείο ηεο Σ.Α. 

3α.4.2 Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ 
Δληάζεσο Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο (ΝΔΔΣ) 

5.000.000  

5  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

6  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 
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(8) 

        

2 
 

(ΔΡΞΑ) 

4 7 Οη πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ εζηηάδνληαη ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ζηελ πεξηνρή 
επζχλεο ησλ Γήκσλ Αιεμαλδξνχπνιεο, 
Κνκνηελήο, απψλ, Νέζηνπ, Παγγαίνπ. Δπίζεο ε 
πξφηαζε ησλ Γ. νπθιίνπ αλαθέξεηαη ζε 
ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ κε ρξήζε ΑΠΔ. 
Οη πξνηάζεηο έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 39,5 εθαη. 
επξψ θαη νη αξρηθά δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ εηδηθνχ 
ζηφρνπ είλαη 18 εθαη. επξψ.  

4α.7.1 Αλάπηπμε βαζηθψλ 
ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ 
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
γεσζεξκίαο ζε αζηηθέο, 
αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο 
πεξηνρέο 

8.000.000 ηελ παξνχζα θάζε εμεηδηθεχνληαη ηα 8 εθ. επξψ. 
Οη πφξνη κεηψλνληαη θαηά 4 εθαη. γηα λα εληζρπζεί ν 
Δηδηθφο ηφρνο 8 θαη ηα ππφινηπα 6 εθαη. απφ ηα 14 
εθαη. επξψ ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ 
αξγφηεξα.  
Δθηηκάηαη φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ έξγσλ 
θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο, ε πξνηεηλφκελε 
εμεηδίθεπζε απνηειεί ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 
αμηνπνίεζε θαη’ αξράο βεβαησκέλσλ θαη 
αδεηνδνηεκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ κε ψξηκεο 
πξνηάζεηο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε γεσξγηθέο αιιά θαη 
ζε άιιεο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηειεζέξκαλζεο. 

8 Οη πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ είλαη 
πνιιέο ζε αξηζκφ θαη πξνυπνινγηζηηθά αγγίδνπλ 
ηα 56 εθαη. επξψ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ 
ηφρνπ κεηά θαη ηελ κεηαθνξά 4 εθαη. απφ ηνλ 
Δ.. 7 αλέξρεηαη ζηα 23.108, 437 επξψ. Σα έξγα 
ησλ Γήκσλ αθνξνχλ θπξίσο ζε Δλεξγεηαθέο 
αλαβαζκίζεηο: ρνιείσλ, θνιπκβεηεξίσλ, Αζι. 
Κέληξσλ, Κηηξίσλ Γηνίθεζεο, Κιεηζηψλ Γεκνηηθψλ 
Αγνξψλ, ΦΟΠ, Μηθξψλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ, ζε 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη 
ζηε Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίσλ Δλέξγεηαο. 
Αξθεηέο πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ βξίζθνληαη ζην 
ζηάδην ηεο σξίκαλζεο ησλ κειεηψλ, 
αδεηνδνηήζεσλ θ.ιπ. ιίγεο φκσο παξνπζηάδνπλ 
ηελ απαηηνχκελε σξηκφηεηα. 

4γ.8.1 Παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο δεκνζίσλ 
θηηξίσλ 

23.108.437 Δπηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 
παξεκβάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ, φπνπ είλαη 
αλαγθαίν, θαη ηε ζεηζκηθή ζσξάθηζε ησλ θηηξίσλ. 
Σέηνηνπ είδνπο πξνηάζεηο δελ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Γήκσλ.  
ηελ πεξηγξαθή ηεο δξάζεο φπσο εμεηδηθεχεηαη, δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ελίζρπζε πξάμεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κηθξψλ 
νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, ΦΟΠ, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη δεκηνπξγίαο 
Παξαηεξεηεξίσλ Δλέξγεηαο. 
Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο έξγσλ ΦΟΠ θαζψο επίζεο λα ππάξρεη 
δηαθξηηή αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο πξάμεσλ 
πνπ αθνξνχλ ζε θηίξηα Γεκνηηθψλ Αγνξψλ θαζψο θαη 
θηίξηα Γηνίθεζεο. 
Δπίζεο δελ δηαθαίλεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε έληαμε 
πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θηίξηα φπσο νη Γεκνηηθέο 
Αγνξέο θαη Κηίξηα Γηνίθεζεο. Σέινο δελ 
δηεπθξηλίδνληαη πιήξσο ηα θξηηήξηα σο πξνο ηα 
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(8) 

ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ κεηά ηελ ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε. 

5 9 Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζε έξγα θπξίσο δηθηχσλ 
νκβξίσλ θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε ηε 
δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ θαη έξγσλ αλάζρεζεο 
πιεκκπξψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 27,5 εθαη. επξψ. 
Πνιχ ιίγεο πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ηε δηάβξσζε εδαθψλ. 
Η Γξάζε πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Έγγξαθν 
Δμεηδίθεπζεο, παξεκβάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ πιεκκχξαο θαη’ 
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2007/60 εθαη. πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Γπλεηηθά 
Τςεινχ Κηλδχλνπ πιεκκχξαο ζηα 14 Τδαηηθά 
Γηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο,ηα νπνία ρέδηα ζηελ 
θάζε απηή δελ είλαη ζε γλψζε ησλ Γήκσλ. 

5β.9.1 Μέηξα πξφιεςεο θαη 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ 
πιεκκχξεο 

6.500.000 ηνπο Γπλεηηθά Γηθαηνχρνπο δελ πεξηιακβάλνληαη 
Φνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, 
φπσο νη Γήκνη. Γεδνκέλνπ απηνχ νη Γήκνη δελ ζα 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα έληαμεο πξνηάζεσλ ηνπο ζην 
ΠΔΠ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή νκβξίσλ θαη ζηε 
δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ. 
Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζνχλ  νη Γήκνη θαη νη θνξείο 
ηνπο σο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη. 

5β.9.2 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 
πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ θαη 
θαηαζηξνθψλ φπσο νη 
ππξθαγηέο θαη νη 
πιεκκχξεο 

3.000.000 Η πξνηεηλφκελε δξάζε φπσο εμεηδηθεχεηαη αθνξά 
πξνκήζεηεο απφ Φνξείο θπξίσο ζε Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 
 Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζνχλ  νη Γήκνη θαη νη θνξείο 
ηνπο σο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη. 

5β.9.3 Παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο 
απφ δηάβξσζε εδαθψλ 

5.000.000  

6 10 Τπνβιήζεθαλ πξνηάζεηο απφ ηε ΓΙΑΑΜΑΘ, ηνλ 
ΓΑΝΞ αιιά θαη απφ αξθεηνχο Γήκνπο πνπ 
αθνξνχλ ζε έξγα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ, φπσο 
πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ΥΤΣ, 
ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 30 εθαη. επξψ. 

6α.10.1 Δλίζρπζε ππνδνκψλ 
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ 

9.000.000 Σν ζχλνιν ηεο δξάζεο πνπ εμεηδηθεχεηαη αθνξά ζε 
έλα ηκεκαηνπνηεκέλν έξγν. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ 
ζα θαιπθζνχλ ρξεκαηνδνηηθά θαη απφ ηνπο 
δηαζέζηκνπο εθρσξεκέλνπο πφξνπο απφ ην Σακείν 
πλνρήο χςνπο 33,7 εθ. επξψ θαζψο θαη απφ πφξνπο 
ηνπ Σνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο χςνπο 52 εθ. επξψ. 

11 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηφρν ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθαλ 
απφ ηνπο Γήκνπο θαη ΓΔΤΑ νη πεξηζζφηεξεο 
πξνηάζεηο γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο αλάγθεο 
πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο απφ πιεπξάο Γήκσλ.  
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ απηψλ έρεη σο εμήο:  
Α) Γηα ηα έξγα χδξεπζεο: 325 εθ. επξψ 

6β.11.1 Δπέθηαζε / Αλαβάζκηζε 
ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 
πφζηκνπ χδαηνο 

33.391.564 Η αλαληηζηνηρία κεηαμχ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο δξάζεο πνπ εμεηδηθεχεηαη είλαη ηεξάζηηα. 
εκεησηένλ φηη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 11 δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη δξάζε γηα έξγα απνρέηεπζεο, ην 
δε κηθξφ θνλδχιην ησλ 3,5 εθ. επξψ πνπ 
πξνβιεπφηαλ κεηαθέξεηαη ζε έξγα χδξεπζεο ιφγσ 
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Β) Γηα ηα έξγα απνρέηεπζεο: 120 εθ. επξψ 
Γ) Γηα ηα έξγα επεμεξγαζίαο ηιχνο: 12,5 εθ. επξψ  
Έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ απφ ηα παξαπάλσ 
παξνπζηάδεη σξηκφηεηα. 

ησλ κεγάισλ αλαγθψλ,. 
Γηα ηα έξγα απνρέηεπζεο έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ 
πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απφ ηελ εθρψξεζε πφξσλ 
ηνπ Σακείνπ πλνρήο χςνπο 34,8 εθ. επξψ πεξίπνπ 
θαη Σνκεαθνχ 39,8 εθ. επξψ. 
Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 13 εθ. επξψ πεξίπνπ πνπ 
απνκέλεη πξνο αμηνπνίεζε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
ηκεκαηνπνηεκέλσλ θαη εκπξνζζνβαξψλ έξγσλ,  είλαη 
παξά πνιχ κηθξφ γηα λα ηθαλνπνηήζεη έζησ θαη ηηο 
ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ. 
Πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηνπ πνζνχ κε δηεξεχλεζε ηεο 
δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο πνζψλ απφ άιινπο εηδηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ, θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζή ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ. 

6β.11.2 Δθαξκνγή κέηξσλ 
βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο πδάησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ 
ιεθαλψλ απνξξνήο 

3.000.000  

12 Τπνβιήζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ απφ 
πνιινχο Γήκνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
πεξίπνπ 100 εθαη. επξψ. 
ε πνζνζηφ πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ δειψλεηαη 
σξηκφηεηα. Γηα πνιιά έξγα νη κειέηεο δειψλνληαη 
φηη εθπνλνχληαη. 

6γ.12.1 Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε 
θαη αλάδεημε κλεκείσλ 

5.000.000 Δμεηδηθεχεηαη ην πνζφ ησλ 10,5 εθ. επξψ απφ ηα 40,5 
εθ. επξψ ηνπ Δ.. Σα ππφινηπα ζα αμηνπνηεζνχλ 
θπξίσο ζην πιαίζην ησλ ΟΥΔ πνιηηηζκνχ-ηνπξηζκνχ 
πνπ ζα ζρεδηαζζνχλ. 
Πξνηείλεηαη έλα κέξνο ηνπ Δ.. λα εμεηδηθεπζεί γηα λα 
θαιχςεη έξγα ησλ Γήκσλ εθηφο πεξηνρψλ ΟΥΔ. 

6γ.12.2 Απνθαηάζηαζε, αλάδεημε 
θαη επαλάρξεζε 
δηαηεξεηέσλ, ηζηνξηθψλ 
θαη πνιηηηζηηθψλ θηηξίσλ 

5.000.000 

6γ.12.3 Σνπξηζηηθή πξνβνιή 
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

500.000 ην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πξέπεη λα εκπινπηηζζεί ην 
πεξηερφκελν ηεο δξάζεο θαη λα νξηζζνχλ σο 
δπλεηηθά δηθαηνχρνη νη Γήκνη θαη άιινη εκπιεθφκελνη 
θνξείο, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ πνζνχ. 

13 Τπνβιήζεθε κηθξφο αξηζκφο πξνηάζεσλ έξγσλ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 9,3 εθ. επξψ. 

6δ.13.1 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε 
νηθνζπζηεκάησλ 

4.000.000 Απφ ηα 4 εθ. επξψ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην πιαίζην 
ηεο δξάζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε 2 εθ. επξψ γηα 
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(8) 

Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε εηδηθέο δξάζεηο 
αληηκεηψπηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε παξάθηηεο 
θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζε αμηνπνίεζε 
εθηάζεσλ. 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ εκπξνζζνβαξή έξγα απνκέλνπλ 2 εθ. επξψ γηα 
αμηνπνίεζε. 

14 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ είλαη 22 εθ. επξψ. 
Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ χςνπο 60 εθ. 
επξψ πεξίπνπ αθνξνχλ ζε ηνπηθά θαη εηδηθά 
ρσξηθά ζρέδηα, ζηελ πινπνίεζε αλαπιάζεσλ θαη 
έξγα αλάδεημεο ζπλφισλ, ζε απνθαηαζηάζεηο 
θηηξίσλ, ζηε δηακφξθσζε δηαδξνκψλ. 

6ε.14.1 Σνπηθά θαη εηδηθά ρσξηθά 
ζρέδηα 

6.000.000 Δμεηδηθεχεηαη δξάζε πξνυπνινγηζκνχ 6 εθ. επξψ γηα 
ηελ ζχληαμε 10 ηνπηθψλ θαη εηδηθψλ ρσξηθψλ 
ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη 
αλαγθαία ε ελεξγνπνίεζε ησλ Γήκσλ. 
Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ 14 ζα 
εμεηδηθεπζεί κεηαγελέζηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ππφ ζρεδηαζκφ απαηηήζεηο γηα ΟΥΔ θαη ΒΑΑ. 
ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί επηπξφζζεηε 
κέξηκλα ψζηε Γήκνη εθηφο ΒΑΑ θαη ΟΥΔ λα 
κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

6ε.14.2 Τπνδνκέο ρψξσλ 
δηαβίσζεο εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ 

1.300.000  

7 15 Έρεη ππνβιεζεί κηα κφλν πξφηαζε χςνπο 6,1 εθ. 
επξψ πνπ αθνξά ζηελ κεηαηφπηζε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο  γξακκήο πνπ δηέξρεηαη κέζα απφ 
νηθηζκφ. 

7α.15.1 Παξεκβάζεηο γηα ηελ 
νινθιήξσζε / 
ζπκπιήξσζε θαζέησλ 
αμφλσλ Δγλαηίαο νδνχ 
ζηελ Π-ΑΜΘ 

36.500.000 Δμεηδηθεχεηαη δξάζε χςνπο 36,5 εθ επξψ πνπ αθνξά 
ζε ηκεκαηνπνηεκέλν έξγν (ηκήκα Αξδάλην-Μάλδξα) 
θαη ζηελ παξάθακςε Γεκαξίνπ (ηκήκα ηνπ θαζέηνπ 
άμνλα Ξάλζε-χλνξα). 

16 Παξά ηελ δηαθαηλφκελε δπζθνιία σο πξνο ηελ 
επηιεμηκφηεηα έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζε νδηθά 
δίθηπα, ππνβιήζεθαλ έξγα χςνπο 128 εθ. επξψ 
πεξίπνπ, πνιιά απφ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
σξηκφηεηα. Σα έξγα απηά αθνξνχλ θπξίσο ζε 
βειηηψζεηο, αζθαιηνζηξψζεηο, θαηαζθεπή 
πεξηθεξεηαθψλ νδψλ – παξαθάκςεηο νηθηζκψλ, 
δηακνξθψζεηο εηζφδσλ πφιεσλ. Κακία πξφηαζε 
δελ αλαθέξεηαη φηη πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ΟΥΔ 
γεγνλφο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ επηιεμηκφηεηά ηεο. 

7β.16.1 Παξεκβάζεηο βειηίσζεο 
νδηθήο αζθάιεηαο εζληθνχ 
θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ Π-ΑΜΘ 

30.000.000 Απφ ηα 56 εθ. επξψ ηνπ Δηδ. ηφρνπ εμεηδηθεχεηαη 
δξάζε πξνυπνινγηζκνχ 30 εθ. επξψ γηα έξγα πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε πνπ εθπνλεί ε Δγλαηία 
Α.Δ. γηα θάζε ΠΔ ζην Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ δίθηπν.  
ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο δελ αλαθέξνληαη νη 
Γήκνη. Δθηηκάηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ δελ ζα ηθαλνπνηεζεί απφ 
ηε δξάζε, εθηφο θαη αλ εκπεξηέρνληαη νξηζκέλεο απφ 
απηέο ζηελ πξφηαζε ηεο Δγλαηίαο. 
Πξνηείλεηαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 20 εθ. επξψ 
πεξίπνπ πνπ ζα εμεηδηθεπζεί ζε δεχηεξε θάζε ζε 
δξάζεηο, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ ζε έξγα 
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(8) 

νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα κέζσ ΟΥΔ. 

7β.16.2 Οινθιήξσζε νδψλ 
απνζπκθφξεζεο νηθηζκψλ 

1.400.000  

7β.16.3 Παξεκβάζεηο ελεξγεηηθήο 
αζθάιεηαο κεηαθνξψλ 

4.000.000  

17  7ε.17.1 Αλάπηπμε δηθηχσλ 
θπζηθνχ αεξίνπ κέζεο θαη 
ρακειήο πίεζεο 

15.000.000 Σν πεξηερφκελν ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί 
κε ηηο δξάζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκεαθνχ ψζηε λα 
ππάξρεη θάιπςε φισλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 

        

3 
 
(ΔΡΞΑ) 

9 18 Τπνβιήζεθαλ απφ Γήκνπο πξνηάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνπηθέο ππνδνκέο ηνπ ΔΤ (φπσο Κέληξα 
Τγείαο θαη Αγξνηηθά Ιαηξεία), αιιά θαη αγνξά 
εμνπιηζκνχ (π.ρ. θηλεηή κνλάδα). Αληίζεηα δελ 
ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία ή 
εθζπγρξνληζκφ (ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο) 
δεκνηηθψλ δνκψλ πγείαο (δεκνηηθά ηαηξεία). 
Δπίζεο ππνβιήζεθαλ αξθεηέο πξνηάζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ ππνδνκψλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο (θαηαζθεπή παηδηθψλ 
ζηαζκψλ, ΚΓΑΠ, ΚΓΑΠκεΑ, ΚΗΦΗ, ζηεγψλ 
ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο, ζηεγψλ θηινμελίαο 
αζηέγσλ, θαηαζθελψζεσλ θιπ). ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν Δ.. θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα 
αλαπιάζεηο ρψξσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ γηα 
εμππεξέηεζε ΑκεΑ πνπ σζηφζν δελ 
πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν σο επηιέμηκεο 
δξάζεηο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ 
δξάζεσλ γηα ππνδνκέο θνηλσληθήο θξνληίδαο είλαη 
πνιιαπιάζηνο ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο.  

9α.18.1 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε 
ππνδνκψλ πγείαο 

27.568.826 Γελ δηεπθξηλίδεηαη ε επηιεμηκφηεηα δεκνηηθψλ δνκψλ 
πγείαο.  
Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ε αγνξά 
εμνπιηζκνχ θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα πξνζηαζία 
ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. θπλνθνκεία, θνπλνχπηα 
θιπ). 

9α.18.2 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε 
ππνδνκψλ θνηλσληθήο 
θξνληίδαο 

10.000.000 Αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο αλεπαξθέζηαηεο 
πίζησζεο κε δεδνκέλε θαη ηελ έληαμε 
εκπξνζζνβαξνχο έξγνπ χςνπο 2,3 εθ. επξψ. 
ηηο επηιέμηκεο ππνδνκέο δελ αλαθέξνληαη νη ζηέγεο 
θηινμελίαο αζηέγσλ. 
ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο λα πξνεγεζνχλ νη 
πεξηπηψζεηο κεηαζηέγαζεο ιεηηνπξγνχλησλ δνκψλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο απφ ελνηθηαδφκελνπο ή 
αθαηάιιεινπο ρψξνπο.   

10 19 Τπνβιήζεθαλ αξθεηέο πξνηάζεηο γηα θηηξηαθέο 10α.19.1 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε 15.000.000  
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(8) 

ππνδνκέο Α΄βάζκηαο θαη Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα). 
Τπνβιήζεθαλ ιίγεο ζρεηηθά πξνηάζεηο 
αλαβάζκηζεο εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ θαη 
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο ηεο εθπαίδεπζεο. 

ππνδνκψλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο 

10α.19.2 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε 
ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο 

35.727.843 Αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 
Δθπαίδεπζεο γηα αμηνιφγεζε αλαγθψλ ζε ππνδνκέο 
εθπαίδεπζεο θαη εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ 
πιεξνθνξηθήο. 

10α.19.3 Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε 
ππνδνκψλ επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο ελειίθσλ 

2.000.000  

        

4 
 
(ΔΘΡ) 

8 20  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

21  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

9 22 Παξφηη δελ ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο απφ φινπο 
ηνπο Γήκνπο (π.ρ. ε δξάζε Παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ ελδηαθέξεη ην 
ζχλνιν ησλ Γήκσλ), ν Δ.. 22 εκθαλίδεη ηεξάζηην 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σ.Α. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
Δ.. 18 απνηειεί ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή πεγή 
γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ Γήκσλ. 

9i.22.1 Οινθιεξσκέλα ζρέδηα 
έληαμεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο κεηνλεθηνχλησλ 
αηφκσλ θαη 
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
νκάδσλ 

6.000.000 ηνλ Θ.. 9 (Δ.. 22,23,24,25) πεξηιακβάλνληαη 
ζεκαληηθφηαηεο δξάζεηο άζθεζεο θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο ησλ Γήκσλ. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζα γίλεη ζπλδπαζκφο πφξσλ 
ηνπ ΠΔΠ ΑΜΘ θαη ηνπ Σνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα βίνπ Μάζεζε. 
Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ 
κε ην ζπγθεθξηκέλν Σνκεαθφ Πξφγξακκα ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ππαξρνπζψλ αιιά θαη 
ησλ λέσλ δνκψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. 
Δλψ ινηπφλ δηαθαίλεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηνπο βξεθνλεπηαθνχο 
ζηαζκνχο, ηα ΚΓΑΠκεΑ θαη ηα πκβνπιεπηηθά θέληξα 
θαη μελψλεο θηινμελίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, δελ 
εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο δξάζεηο γηα ηα ΚΗΦΗ θαη ηα 

9i.22.2 Παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο θαη θηινμελίαο 
παηδηψλ 

4.000.000 

9i.22.3 Παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο θαη θηινμελίαο 
παηδηψλ κε αλαπεξία 

1.000.000 

9i.22.4 πκβνπιεπηηθά θέληξα θαη 
μελψλεο θηινμελίαο γηα ηελ 
πξφιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 
θαηά ησλ γπλαηθψλ 

500.000 
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(8) 

23 Παξφηη δελ ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο απφ φινπο 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο (8 ιεηηνπξγνχληα 
ΙΑΚ θαη επηπιένλ 2 λέα πξνγξακκαηηδφκελα), ν 
Δ.. 23 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο  
22, 24 θαη 25 απνηειεί ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή 
πεγή γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ 
Γήκσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

9ii.23.1 Κέληξα ζηήξημεο εππαζψλ 
νκάδσλ πιεζπζκνχ 

14.000.000 ΚΓΑΠ (Θ.. 22). 
Δπίζεο ε εμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο (Δ.. 23) ησλ 
Κέληξσλ ηήξημεο Δππαζψλ Οκάδσλ Πιεζπζκνχ σο 
κεηεμέιημε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ Ιαηξνθνηλσληθψλ 
Κέληξσλ (ΙΑΚ) δελ θαίλεηαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 
εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζηελ ΠΔΚΔ ΑΜΘ Γηθηχσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θαζψο θαη άιισλ 
δξάζεσλ φπσο Γνκέο θαη Γξάζεηο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο (π.ρ. θνηλσληθά παληνπσιεία). 
ε θάζε πεξίπησζε ε κε εμεηδίθεπζε ησλ Δ.. 24 θαη 
25 γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Έγγξαθν 
Δμεηδίθεπζεο ηεο Γ.Α. επηηείλεη ηε δπζθνιία άκεζεο 
εθαξκνγήο νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 
θνηλσληθφ ηνκέα. 

9ii.23.2 Δμεηδηθεπκέλε 
εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 
γηα έληαμε καζεηψλ κε 
αλαπεξία ή / θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

1.000.000 

24  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

25  ΓΔΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΔΡΑΗ ΠΡΖ ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ 

        

5 
 
(ΔΡΞΑ) 

12 5.1 Τπνβιήζεθαλ πξνηάζεηο απφ πιεπξάο Γήκσλ γηα 
Σερληθή ππνζηήξημε σξίκαλζεο έξγσλ αιιά θαη γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο εληαγκέλσλ 
έξγσλ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο πξφθεηηαη γηα 
Γήκνπο πνπ δελ έρνπλ επαξθέο επηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ. 

5.1.1 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 
παξαθνινχζεζε θαη 
επηζεψξεζε 

4.000.000 ηε πεξηγξαθή ηεο δξάζεο δελ ππάξρεη μερσξηζηή 
αλαθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ γηα 
εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο θαζψο θαη 
γηα ππεξεζίεο ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ 
λα ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ζην ηνπηθφ επίπεδν ζην 
νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Γήκνη. 

5.2  5.2.1 Πιεξνθφξεζε, 
Γεκνζηφηεηα θαη Γηθηχσζε 

3.000.000 Παξαηεξείηαη ε εμεηδίθεπζε ζεκαληηθνχ πνζνχ (ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ δξάζε 6.2.1) ζε ζρέζε κε ηα 
πνζά πνπ εμεηδηθεχνληαη γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θνηλσληθήο 
θξνληίδαο (θ.δ. 9α.18.2) θαζψο θαη ζε δξάζεηο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

5.3  5.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

1.119.709  
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(8) 

θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

        

6 
 
(ΔΘΡ) 

12 6.1  6.1.1 Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 
παξαθνινχζεζε θαη 
επηζεψξεζε 

500.000  

6.2  6.2.1 Πιεξνθφξεζε, 
Γεκνζηφηεηα θαη Γηθηχσζε 

500.000  

6.3  6.3.1 Τπνζηήξημε ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 
θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

225.184  

        

 

(1) Α.Ξ.: ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 1, ζει. 11) 
(2) Θ.Π.: ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 3, ζει. 11) 
(3) Δ.Π.: ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ (εθηελήο αλαθνξά ζην ζεκείν 4, ζει. 12) 
(4) ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ  ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ 

(5) Θ.Γ.: ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
(6) ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 
(7) Γ.Γ.: ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ζε € 
(8) ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 
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5.Β: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΥΧΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΞΗΛΑΘΑΠ 5.2 

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΣΥΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΡΞΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ 
ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΑΞΝ 
ΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΠΡΝ 

ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ 
ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & 

ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΝΣΔ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε 
ελφο έσο δχν ζρεδίσλ ΝΣΔ ηνπξηζκνχ - πνιηηηζκνχ ζε 
πεξηνρέο πνπ ζπγθξνηνχλ δίθηπν πνιηηηζηηθψλ – θπζηθψλ πφξσλ. 

ηε παξνχζα θάζε βξίζθεηαη, κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο 
εκπεηξνγλσκνζχλεο, ε εμεηδίθεπζε κίαο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο 
Δπέλδπζεο (ΟΥΔ) Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο κε ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν 
ηελ αξραία Δγλαηία Οδνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ζα πξνθχςεη 
ζε δεχηεξε θάζε, εθηηκάηαη ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε εμεηδίθεπζε 
ησλ Οινθιεξσκέλσλ Γξάζεσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 
2014 -2020. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο απηήο, 
πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ ΟΥΔ ζηελ Π-
ΑΜΘ θαη εηδηθφηεξα ε εμέηαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ ΟΥΔ Σνπξηζκνχ 
- Πνιηηηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο θαη ε έληαμε ηεο ζηελ ηνκεαθή πνιηηηθή ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
επελδχζεσλ θαη δξάζεσλ (πεξηερφκελν, πφξνη, ρξνλνδηάγξακκα, 
δείθηεο), ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ θνξέσλ 
πινπνίεζεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο κε άμνλα ηελ 
Δγλαηία Οδφ. Πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξε αλάιπζε γηα ηε ζπκβνιή ηεο 
ΟΥΔ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΠ, αιιά θαη ελέξγεηεο γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο. 

Τπνβιήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνηάζεσλ 
ζην πιαίζην ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 8, 11, 12, 13, 
14, 18, 24 νη νπνίεο πξνηείλνληαη απφ ηνπο 
Γήκνπο λα εληαρζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ΟΥΔ. 

Η εμεηδίθεπζε ηεο ΟΥΔ ηνπξηζκνχ – πνιηηηζκνχ 
(δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαζψο 
επίζεο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εμεηδίθεπζε ηεο 2εο 
ΟΥΔ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία 
θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο πξσηνβάζκηαο 
απηνδηνίθεζεο. 
Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε κε επηπιένλ πφξνπο 
ησλ ΟΥΔ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε πφξνπο απφ ηα 
Σνκεαθά ΔΠ θαη ην ΠΑΑ. 

ΒΑΑ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε 
ελφο έσο δχν ζρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ (θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, 
πεξηβαιινληηθψλ, θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο) ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

ηε παξνχζα θάζε βξίζθεηαη, κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο 
εκπεηξνγλσκνζχλεο, ε εμεηδίθεπζε ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο θαη ησλ 
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο. 
Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ζα πξνθχςεη ζε δεχηεξε θάζε, 
εθηηκάηαη ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε εμεηδίθεπζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Τπνβιήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνηάζεσλ 
απφ ηνπο Γήκνπο πνπ δειψλνληαη φηη ζα 
πινπνηεζνχλ κέζσ ΒΑΑ. 

Γεδνκέλνπ ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο απφ 
Γήκνπο πνπ είλαη επηιέμηκνη γηα ηελ πινπνίεζε 
ζρεδίσλ ΒΑΑ, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε 
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κεγαιχηεξνπ 
αξηζκνχ ζρεδίσλ, αμηνπνηψληαο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθνχο πφξνπο ζηελ πνξεία  
πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ. 
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ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΣΥΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΡΞΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ 
ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΑΞΝ 
ΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΠΡΝ 

ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ 
ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & 
ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

Γξάζεσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 -2020. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο απηήο, 
πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ νηθηζηηθψλ 
ζπκπιεγκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 
αλαγθψλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ 
εληνπηζκφ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη 
δεκνγξαθηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020. Σειηθφο ζηφρνο 
ησλ Τπεξεζηψλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο Πξνηχπνπ θαη Οδεγνχ 
Τπνβνιήο θαη Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο ρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο 
Αλάπηπμεο πεξηφδνπ 2014 - 2020. ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε εθηελήο δηαβνχιεπζε ησλ παξαδνηέσλ κε 
ηνπο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ησλ ρεδίσλ ΒΑΑ 2014 – 2020, φζν 
θαη ε ππνρξέσζε λα ιεθζνχλ ππφςε νη Οδεγίεο - Καηεπζχλζεηο ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο (ΔΤΑ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ ή 
άιισλ Δζληθψλ Αξρψλ, αξρηθφ ζρέδην ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε θάζε 
δηαβνχιεπζεο. 

ΝΣΔ ην εγθεθξηκέλν ΔΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε 
ελφο ζρεδίνπ ΝΣΔ ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο 
θαη νηθηζκνχο Ονκά κε ζηφρν ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έληαμή 
ηνπο. 

ε φηη αθνξά ζην ζρέδην ΟΥΔ ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο 
νηθηζκνχο θαη νηθηζκνχο Ρνκά επηζεκαίλεηαη φηη απηφ ζα πινπνηεζεί 
ζηε βάζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 
«γεηηνληέο» ζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο ηεο 
Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαηά ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007 - 2013) κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ 
ππνδνκήο (ΔΣΠΑ) θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 
Γξάζεο 9ii.23.1 «Κέληξα ηήξημεο Δππαζψλ Οκάδσλ Πιεζπζκνχ» 
πξνυπνινγηζκνχ 14 εθαη. €. 

Γηα ηελ ΟΥΔ ζε νηθηζκνχο ΡΟΜΑ δελ 
ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο αθνχ ηα έξγα είλαη 
πξνζδηνξηζκέλα ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ πνπ 
εθπνλήζεθε. 

Αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο 
ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά θαη 
πιεζπζκψλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηδηαίηεξα 
ππνβαζκηζκέλνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο 
ΑΜΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε. 

    

 



ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΓΛΥΚΖΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 2014-2020 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ ΓΖΚΥΛ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΘΟΑΘΖΠ 45 

6. ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ – ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ - ΞΔΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ Δ..Γ. Δ.Ξ. 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΚ-Θ ΚΔ ΞΔΓ/ΑΚΘ-ΞΔΑΠ 

1. Γεδνκέλνπ φηη εμεηδηθεχεηαη ην 67% πεξίπνπ ησλ πφξσλ ηνπ ΠΔΠ θαη σο εθ ηνχηνπ 

επηζπεχδεηαη ε έθδνζε πξνζθιήζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα εληαζεί ην 

θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ δηαδηθαζία Γήκσλ πνπ ζηεξνχληαη επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ γηα λα σξηκάζνπλ έξγα. Η άκεζε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο 

Βνήζεηαο ηνπ ΠΔΠ ζα ιεηηνπξγνχζε ζε πξψηε θάζε επεξγεηηθά, ζην βαζκφ πνπ ζε 

δεχηεξε θάζε ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζθιήζεηο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ζην επίπεδν απηφ. 

2. Γηαπηζηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

δξάζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1. Χο εθ ηνχηνπ επηζεκαίλεηαη θαη’ αξράο ε 

αλάγθε γηα εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΤΓ ΔΠ ΠΑΜ-Θ κε ζθνπφ ηε 

δξνκνιφγεζε δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο Σ.Α. 

ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ επηρεηξείηαη. Δπίζεο είλαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή 

αηξεηψλ θαη ζηειερψλ ηεο Σ.Α. ζε δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ,θαηάξηηζεο, ηδηαίηεξα γηα 

ηελ RIS3, γηα ηηο νπνίεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη 

πξφβιεςε απφ ηε ΔΤΓ ΔΠ ΠΑΜ-Θ. 

3. ηνπο ηνκείο χδξεπζεο - απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΠΑΜ-Θ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ 

βαζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξφζζεησλ πφξσλ απφ ην ηνκεαθφ Δ.Π. θαη ην Σακείν 

πλνρήο. 

4. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ρεδίσλ ΒΑΑ θαη ΟΥΔ είλαη 

αλαγθαίν λα δξνκνινγεζνχλ ζε ζπλεξγαζία ΔΤΓ ΔΠ ΠΑΜ-Θ θαη ΠΔΓ-ΠΔΑ δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. Σν ίδην πξνηείλεηαη 

επίζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ΟΥΔ πνπ αθνξά ηνπο Ρνκά, δηαδηθαζία ε νπνία 

θξίλεηαη αλαγθαία. 

5. Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο γηα δξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο Σ.Α. ΔΤΓ ΔΠ 

ΠΑΜ-Θ γηα νξζνινγηθή αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκεαθνχ ΔΠ, ψζηε λα 

πινπνηεζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζνζηφ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΠΔΚΔ ΑΜ-Θ. 

6. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (άκεζε ή ζπγθξηηηθή) θαζψο θαη 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξάμεσλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ζην ηνπηθφ επίπεδν κε ηξφπν 

νξζνινγηθφ, δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο Σ.Α. θαη ΔΤΓ ΔΠ ΠΑΜ-Θ. 

7. Καηά ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαζψο θαη 

εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ, ζην πιαίζην εθρσξήζεσλ θαη απφ άιια πξνγξάκκαηα, λα 

ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ΠΔΓ-ΠΔΑ. Ιδηαίηεξα ζεκεηψλεηαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ην ΠΑΑ ιφγσ θαη ησλ πνιιψλ δξάζεψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ Σ.Α.  

8. Δηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ, ζε ζρέζε κε ηα αηηνχκελα απφ ηελ Σ.Α. πνζά, ηε ζπκπεξίιεςε σο δπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ ησλ Γήκσλ θαη θνξέσλ Σ.Α. φπνπ δελ ππάξρνπλ, θαζψο θαη άιια 

δεηήκαηα, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά αλά δξάζε ή/θαη ζεκαηηθφ ζηφρν ζην Κεθάιαην 5. 


