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1 .  Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το παρόν τεύχος ενημέρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελεί σύνοψη του παραδοτέ-

ου του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την υλοποίηση του ολοκληρω-
μένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης» που υλοποιήθηκε 

δυνάμει του Άρθρου 2 της υπ. αριθ. 5956/30.08.2010 σύμβασης μεταξύ της Ένωσης των Ε-

ταιρειών, α) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., β) Ενέργεια – Περιβάλλον - Ανάπτυξη Αναπτυξι-

ακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με έδρα την Ξάνθη και γ) την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., 
ως Αναδόχου και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης (ΕΔΑ Π-Α.Μ.Θ.), ως Αναθέτουσας Αρχής. 

Το παραδοτέο, παραλήφθηκε με το υπ. αρίθμ. 8/Α/08-07-2011 πρωτόκολλο οριστικής παρα-

λαβής της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 

πρωτ. 6251/09-09-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας, ενώ το σύστημα 

διοίκησης του προγράμματος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 37597/ΔΕ4867/31-08-2010 απόφα-

ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας. 

Το συνολικό Β Παραδοτέο, το οποίο είναι και το τελικό εγκεκριμένο παραδοτέο, βρίσκεται 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (www.eydamth.gr) και 

αποτελείται από τα ακόλουθα διακριτά τεύχη: 

1. Τεύχος Α (Κεφ. 1 - 4) περιλαμβάνει Περίληψη / Εισαγωγή / Θεωρητικό Πλαίσιο και 

Μεθοδολογία / Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης. 

2. Τεύχος Β (Κεφ. 5 - 6) περιλαμβάνει τη Στρατηγική Ανάλυση και την Εξειδίκευση του 

Προγράμματος. 

3. Τεύχος Γ (Παραρτήματα Ι έως IV) περιλαμβάνει Χάρτες, Έντυπα Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού όπως ερωτηματολόγια καταγραφής κοινωνικών υποδομών και αναγκών 

των οικισμών της περιοχής παρέμβασης, Στατιστικά Στοιχεία κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών και παραγωγικής διάρθρωσης της περιοχής παρέμβασης και Πίνακες με 

τα Προτεινόμενα Έργα ανά πηγή χρηματοδότησης. 

4. Τεύχος Δ (Παράρτημα V) περιλαμβάνει τα Τεχνικά Δελτία των Προτεινόμενων Έρ-

γων. 
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Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα Τεύχη Α και Β, στο Κεφάλαιο 1 δίνεται η επιτελική σύνοψη του 

προγράμματος και το Κεφάλαιο 2 είναι η Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται το θεωρητι-

κό πλαίσιο που διέπει τόσο το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξη Οροσει-
ράς Ροδόπης όσο και τη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του. Στόχος 

είναι να καταστεί κατανοητή η αναγκαιότητα του περιφερειακού και τοπικού ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού στην παρούσα πολιτική και οικονομική συγκυρία. Με βάση το θεωρητικό αυτό 

πλαίσιο, παρατίθεται ακολούθως η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του 

ανατεθέντος έργου και ειδικότερα για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη δια-

βούλευση με τοπικούς φορείς, τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού πλαισίου και την τελική δι-

αμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Στο Κεφάλαιο 4 καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης του Ολο-
κληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης σε ότι αφορά 

στα φυσικά οικοσυστήματα και στη γενικότερη κατάστασή τους, στα δημογραφικά και κοινω-

νικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού καθώς και αυτά της απασχόλησης και της ανεργίας, στη 

διάρθρωση της τοπικής παραγωγικής βάσης με έμφαση σε κλάδους όπως η γεωργοκτηνο-

τροφία και ο τουρισμός, στην κοινωνική οργάνωση (υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνι-

κής μέριμνας, αθλητισμού, πολιτισμού), στις τεχνικές υποδομές (μεταφορές, ενέργεια, τηλε-

πικοινωνίες κ.λπ.), στη χωροταξική - πολεοδομική οργάνωση και στο πολιτισμικό περιβάλ-

λον. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξεταστούν οι κύριες αναπτυξιακές συνιστώσες και να 

καταγραφούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες σε καίριους κλάδους της τοπικής οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το υπάρχον 

και διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013. Έμφαση 

επίσης δίνεται στην ανάδειξη διαφορών μεταξύ των Υποπεριοχών ή Δήμων οι οποίες υπα-

γορεύουν διαφορετικές στοχοθετήσεις - αναπτυξιακές προσεγγίσεις. 

Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 5, παρατίθεται ο στρατηγικός - αναπτυξιακός σχεδιασμός για το 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης Για κάθε Υπο-

περιοχή του προγράμματος καταγράφονται οι κύριοι πολιτικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, πε-

ριβαλλοντικοί και νομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία (Ανάλυση 

PESTEL). Ακολούθως, γίνεται μια καταγραφή των Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και 

Απειλών (Ανάλυση SWOT) για κάθε Υποπεριοχή με βάση τις κύριες συνιστώσες παρέμβα-

σης του προγράμματος δηλαδή: το φυσικό περιβάλλον, την τοπική οικονομική βάση, τις υ-

ποδομές και την ποιότητα ζωής και τη διατοπική / διακρατική συνεργασία. Επίσης, γίνεται η 

αποτύπωση του «αναπτυξιακού προφίλ» κάθε τμήματος Δήμου ή Δήμου της περιοχής πα-
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ρέμβασης με σαφή αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων 

του καθώς και μια γενική θεώρηση του χώρου του προγράμματος και συγκρότησής του σε 

αναπτυξιακούς θύλακες-άξονες.  

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η εξειδίκευση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, για το σύνολο της 

Οροσειράς της Ροδόπης αλλά και για κάθε Υποπεριοχή ξεχωριστά, διατυπώνεται το αναπτυ-

ξιακό όραμα και καθορίζονται οι κύριοι σκοποί και στόχοι. Εν συνεχεία, και με γνώμονα την 

εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων αυτών, προτείνεται μια συγκεκριμένη δομή Κατηγο-

ριών Πράξεων και Δράσεων εντός των οποίων προτείνεται να υλοποιηθεί το Ειδικό Αναπτυ-

ξιακό Πρόγραμμα, ενώ προτείνονται συγκεκριμένα έργα δημοσίου χαρακτήρα - όπως αυτά 

προέκυψαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης, του συμμετοχικού σχεδιασμού και της επε-

ξεργασίας από την Ομάδα Έργου - προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. €. Συγκεκριμένα, 

προτείνονται έργα προϋπολογισμού 35 εκατ. € για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 

(Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση) και έργα προϋπολογισμού 

95 εκατ. € για ένταξη σε λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής 

Περιόδου 2007 - 2013. 

Ακολούθως, τα έργα των 35 εκατ. € που προτάθηκαν από την Ομάδα Έργου για ένταξη στο 

Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» (Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέν-

νηση) αξιολογήθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ως 
προς την επιλεξιμότητά τους για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
πτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και διαμορφώθηκε ο Πίνακας Γ - 1 του Παραρτήματος Γ του παρό-
ντος τεύχους που περιλαμβάνει τα έργα που τελικά προτείνονται για ένταξη στο Ε.Π. 
Μακεδονίας - Θράκης (Θεματική Προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την 
αστική και αγροτική αναγέννηση» / Κατηγορία Πράξης 61.05 «Ολοκληρωμένα Σχέδια 
για την Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών») ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 26,4 εκατ. €. 

Για τη διαμόρφωση του Πίνακα Γ - 1 του Παραρτήματος Γ, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου, επικαιροποίησε τα οικονομικά στοιχεία των έργων 

(προϋπολογισμό), το επίπεδο ωριμότητας (στάδιο μελετών, αδειδοτήσεων κ.λπ.) ενώ έλαβε 

υπόψη τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο άλλων προσκλήσεων του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» καθώς και άλλων ενεργειών κα-

ταγραφής ώριμων έργων στο πλαίσιο εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό-

τητας και Ναυτιλίας. 
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Επισημαίνεται ότι από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θρά-

κης 2007 - 2013» δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις του πρωτογενούς τομέα όπως 

δασικοί δρόμοι, εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, αγροτική οδοποιία κ.λπ., δράσεις 

που είναι επιλέξιμες από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) που διαχειρίζεται αποκλειστικά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης ή 

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. είναι ένα Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα έργων και δράσεων προστασίας και 

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής βάσης με σημα-

ντική προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων1, βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέ-

σω της αναβάθμισης - δημιουργίας των αναγκαίων δημοσίων υποδομών, καθώς και διατοπι-

κής, διακρατικής - διασυνοριακής συνεργασίας στην ορεινή περιοχή της Οροσειράς της Ρο-

δόπης.  

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών και για την υλοποίη-

ση συγκεκριμένων έργων δημοσίου κυρίως χαρακτήρα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της 

περιοχής παρέμβασης, του ευρύτερου χρηματοδοτικού πλαισίου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας - Θράκης, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξαν-

δρος Μπαλτατζής» κ.λπ.) και του σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για τις ορεινές περιο-

χές. Υπό την έννοια αυτή, δεν είναι στους σκοπούς του παρόντος να υπεισέρθει σε ζητήματα 

ακαδημαϊκής φύσεως (όπως π.χ. οι επιπτώσεις της ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς 

Ροδόπης στον πρωτογενή τομέα) αλλά να αναδείξει αδρά το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό 

πλαίσιο της περιοχής της Οροσειράς της Ροδόπης και να φέρει στο προσκήνιο την πρακτική 

της ολοκληρωμένης παρέμβασης. 

 

 

 

                                                      
1  Αναλυτική αναφορά για τη Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης γίνεται στο Κεφ. 3, παρ. 5.2.5 του Τεύχους Β του συνολικού παραδο-

τέου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης γίνεται μέσω του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές 
και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο Άξονας 3 προκηρύχθηκε, με 
προϋπολογισμού 10 εκατ. € περίπου για την περιοχή παρέμβασης, το προηγούμενο έτος με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2010. Σε ορισμένες περιοχές 
της Υποπεριοχής Β του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. της Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου οι ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύονται και από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. «Προσέγγιση LEADER» ο 
οποίος δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. 
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1.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. προτείνεται να εφαρμοστεί στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης (βλ. Χάρ-

τη Α - 1 - Παράρτημα Α) και ειδικότερα σε δυο διακριτές Υποπεριοχές (βλ. Πίνακα 1.1 και Πί-

νακα 1.2), ήτοι: 

- στην Υποπεριοχή Α - Ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 

(Ε.Π.Ο.Ρ.) (βλ. Χάρτη Α - 2 - Παράρτημα Α), και 

- στην Υποπεριοχή Β - Ανατολική Ροδόπη (βλ. Χάρτη Α - 3 - Παράρτημα Α). 

Ο διαχωρισμός της περιοχής παρέμβασης σε δύο διακριτές υποπεριοχές είναι απόρροια της 

διαφοροποίησης τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και υπαγορεύει 

πως οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σε κάθε Υποπεριοχή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις τοπικές της ιδιαιτερότητες. 

Ειδικότερα, η Υποπεριοχή Α περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ορο-

σειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) στο δυτικό τμήμα αυτής. Η ανάγκη για το σχεδιασμό αναπτυξια-

κών παρεμβάσεων σε αυτήν πηγάζει από τα φυσικά και ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα της, 

τα οποία υπαγορεύουν την εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις 

ανάγκες και ευκαιρίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 40379/01.10.2009 

Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού των προστατευόμενων χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσει-

ράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο και θα τονώσουν την ήδη περιορισμένη ιδιωτική επιχειρημα-

τικότητα και στις γύρω περιοχές.  

Η δε Υποπεριοχή Β περιλαμβάνει τα τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ροδόπης, όπως 

εκτείνονται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Η περιοχή παρουσιάζει χρόνια ανα-

πτυξιακή υστέρηση ενώ παράλληλα παρουσιάζει σημαντικά πληθυσμιακά μεγέθη σε επιμέ-

ρους ενότητες (π.χ. αυξημένος πληθυσμός σε οικισμούς του Νομού Ξάνθης). Η ολοκληρω-

μένη προσέγγιση των παραμέτρων ανάπτυξης και η εξειδίκευση των προτεινόμενων λύσεων 

μέσω συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων, όπως επιχειρείται με την προσπάθεια κατάρ-

τισης του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δυναμικά στην προσπάθεια ανασυγκρό-

τησης της περιοχής και της άμβλυνσης των επιπτώσεων από την κατάρρευση του σημερινού 

παραγωγικού προτύπου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ 2001 - ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ Α 

Με εσωτερικά 
ύδατα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 10.332 2.209,00 4,68
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 660 547,05 1,21
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (1) 230 195,78 1,17
Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού                                          ΑΓ Ο 146 123,42 1,18
Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου                                   ΑΓ Ο 84 72,36 1,16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 430 351,27 1,22
Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου                                       ΑΓ Ο 346 257,72 1,34
Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής                                           ΑΓ Ο 84 93,56 0,90

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 8.026 873,55 9,19
Δημοτική Κοινότητα Κ. Νευροκοπίου ΑΣ Ο 2.072 67,06 30,90
Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας ΑΓ Ο 86 47,07 1,83
Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου ΑΓ Ο 416 32,86 12,66
Τοπική Κοινότητα Βώλακος ΑΓ Ο 1.190 90,99 13,08
Τοπική Κοινότητα Γρανίτου ΑΓ Ο 102 26,57 3,84
Τοπική Κοινότητα Δασωτού ΑΓ Η 224 17,52 12,78
Τοπική Κοινότητα Εξοχής ΑΓ Η 179 44,04 4,06
Τοπική Κοινότητα Καταφύτου ΑΓ Ο 165 76,20 2,17
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς ΑΓ Ο 528 60,16 8,78
Τοπική Κοινότητα Λευκογείων ΑΓ Η 573 79,91 7,17
Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας ΑΓ Ο 141 25,70 5,49
Τοπική Κοινότητα  Μικρομηλέας ΑΓ Ο 62 130,15 0,48
Τοπική Κοινότητα Οχυρού ΑΓ Η 510 41,86 12,18
Τοπική Κοινότητα Παγονερίου ΑΓ Ο 231 27,50 8,40
Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου ΑΓ Η 833 32,16 25,90
Τοπική Κοινότητα Ποταμών ΑΓ Ο 413 55,68 7,42
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου ΑΓ Η 301 18,12 16,61

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.646 788,39 2,09
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.646 788,39 2,09
Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου                                      ΑΓ Ο 1.256 150,20 8,36
Τοπική Κοινότητα Θόλου                                                ΑΓ Ο 228 61,03 3,74
Τοπική Κοινότητα Σίλης                                                  ΑΓ Ο 162 577,17 0,28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 6.600 516,14 12,79
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 3.510 174,14 20,16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 2.331 79,12 29,46
Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης ΑΓ Ο 2.331 79,12 29,46

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ (ΤΜ.) 1.179 95,02 12,41
Τοπική Κοινότητα Ωραίου                                               ΑΓ Ο 1.179 95,02 12,41

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 3.090 342,00 9,04
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.090 342,00 9,04
Τοπική Κοινότητα Σταυρουπόλεως ΑΓ Ο 889 94,46 9,41
Τοπική Κοινότητα Γέρακα ΑΓ Ο 381 55,80 6,83
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος ΑΓ Η 419 14,30 29,31
Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου ΑΓ Ο 347 43,06 8,06
Τοπική Κοινότητα Κομνηνών ΑΓ Ο 332 28,54 11,63
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου ΑΓ Η 494 46,08 10,72
Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς ΑΓ Ο 228 59,76 3,82

16.932 2.725,13 6,21ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ Α'
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) Στατιστικά θέματα / Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 / Επιφάνεια και Πληθυσμός κατά τάξεις μεγέθους,
πυκνότητα και υψομετρικές ζώνες (Τόμος Ι). Διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο: www.statistics.gr. Τελευταία πρόσβαση: 10/01/2011.
(1) Δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για το τμήμα των Ταξιαρχών διότι αυτό ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Δράμας και δεν παρατίθενται από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικά στοιχεία που το αφορούν αποκλειστικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ 2001 - ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ Β 

Με εσωτερικά 
ύδατα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 2.103 395,75 5,31
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2.103 395,75 5,31
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ 2.103 395,75 5,31
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου ΑΓ Η 2.103 395,75 5,31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 12.214 459,20 26,60
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 12.214 459,20 26,60
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 1.221 90,01 13,56
Τοπική Κοινότητα Θερμών                                              ΑΓ Ο 1.221 90,01 13,56

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 10.214 219,86 46,46
Δημοτική Κοινότητα Μύκης ΑΣ Ο 7.361 134,17 54,86
Δημοτική Κοινότητα Εχίνου ΑΣ Ο 2.853 85,69 33,29

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 779 149,33 5,22
Τοπική Κοινότητα Σατρών                                               ΑΓ Ο 779 149,33 5,22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 15.703 1.041,80 15,07
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 6.798 564,73 12,04
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1.134 109,88 10,32
Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου ΑΓ Η 236 17,68 13,35
Τοπική Κοινότητα Νέδας ΑΓ Η 261 16,82 15,52
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς ΑΓ Η 293 41,42 7,07
Τοπική Κοινότητα Στροφής ΑΓ Η 344 33,97 10,13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.558 140,62 11,08
Τοπική Κοινότητα Κέχρου                                               ΑΓ Ο 1.558 140,62 11,08

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.825 215,67 13,10
Δημοτική Κοινότητα Οργάνης                                          ΑΓ Ο 2.825 215,67 13,10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 1.281 98,56 13,00
Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσινής ΑΓ Η 119 9,38 12,69
Τοπική Κοινότητα Δροσιάς ΑΓ Η 257 14,49 17,73
Τοπική Κοινότητα Δρύμης ΑΓ Η 318 24,44 13,01
Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινής ΑΓ Η 111 4,83 22,98
Τοπική Κοινότητα Ραγάδας ΑΓ Ο 366 37,07 9,87
Τοπική Κοινότητα Σκιάδας ΑΓ Π 110 8,36 13,16

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 7.279 277,51 26,23
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.591 34,30 46,38
Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων    ΑΓ Η 1.591 34,30 46,38

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ 4.859 162,13 29,97
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου ΑΣ Η 4.859 162,13 29,97

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ 829 81,08 10,22
Τοπική Κοινότητα Κερασέας ΑΓ Ο 16 16,26 0,98
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου ΑΓ Ο 813 64,82 12,54

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.626 199,57 8,15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.626 199,57 8,15
Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος ΑΓ Ο 1.183 112,98 10,47
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου ΑΓ Ο 443 86,59 5,12

30.020 1.896,75 15,83ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ Β'

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) Στατιστικά θέματα / Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 / Επιφάνεια και Πληθυσμός κατά τάξεις μεγέθους,
πυκνότητα και υψομετρικές ζώνες (Τόμος Ι). Διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο: www.statistics.gr. Τελευταία πρόσβαση: 10/01/2011.

Περιφερειακή Ενότητα / Δήμος / Δημοτική Ενότητα / 
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1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. και περιγράφεται πα-

ρακάτω, αφορά στις διαδικασίες: 

1. της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, 

2. της διαβούλευσης με τοπικούς φορείς, 

3. της διαμόρφωσης του αναπτυξιακού πλαισίου, 

4. της τελικής διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

1.4.1 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

Αναφορικά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, 

αυτή πραγματοποιήθηκε στη βάση των: 

- στοιχείων που ζητήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούσαν σε δη-
μογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο οικισμού για τα έτη 
1951-2001, όπως επίσης στοιχείων που αφορούσαν σε δεδομένα απασχόλησης 
για τα έτη 1981, 1991 και 2001 σε επίπεδο Τοπικού Διαμερίσματος. Με στόχο 

τα παραπάνω στοιχεία αλλά και τα αντίστοιχα συμπεράσματα τους να αντικατοπτρί-

ζουν την παρούσα διοικητική δομή, όπως αυτή έχει προκύψει από την πρόσφατη 

εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, έγινε η σχετική χωρική προσαρμογή τους. 

- στοιχείων που αναζητήθηκαν σε τοπικό επίπεδο από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Α-

νάπτυξης των Π.Ε. Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου που αφορούσαν στον 

πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) 

- στοιχείων που αναζητήθηκαν σε τοπικό επίπεδο από τη Διεύθυνση Δασών Α.Μ.-Θ. 

και τα Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούσαν σε θέματα δασι-
κής παραγωγής και διαχειριστικών σχεδίων δασικών συμπλεγμάτων 

- στοιχείων που αναζητήθηκαν σε τοπικό επίπεδο από επαγγελματικούς φορείς, ό-

πως είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά η Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και αφορούσαν 

σε δεδομένα για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. 

- στοιχείων που αναζητήθηκαν μέσω του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 

που αφορούσαν σε θέματα χορήγησης αδειών για μικρά Υ/Η φράγματα. 

- στοιχείων που αναζητήθηκαν σε υφιστάμενες μελέτες για την περιοχή παρέμβασης  
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Παράλληλα διεξήχθη επιτόπια έρευνα για θέματα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών 

στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερωτημα-
τολογίων. Αποτυπώθηκε η κατάσταση αναφορικά με την ύδρευση, την αποχέτευση και την 

διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τις τεχνικές υποδομές και όσον αφορά στις κοι-

νωνικές υποδομές αποτυπώθηκε η κατάσταση σε σχέση με την παιδεία, την υγεία, τον αθλη-

τισμό, την κοινωνική μέριμνα και τον πολιτισμό. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σε συ-

νεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία εκάστου Δήμου, ή/και με επιτόπιες επισκέψεις της ομάδας 

εργασίας, είτε μέσω τηλεφωνικών επαφών με τους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα. Η αντα-

πόκριση των φορέων στην Έρευνα Πεδίου που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα έργου 

και αποτυπώνεται αναλυτικά στον Πίνακα Β – 1, Παράρτημα Β του παρόντος τεύχους. 

1.4.2 Διαβούλευση με τοπικούς φορείς 

Αναφορικά με την μεθοδολογία διαβούλευσης με τοπικούς φορείς στην περιοχή παρέμβα-

σης ακολουθήθηκε μία διαδικασία «σπειροειδούς» προσέγγισης για τη διαμόρφωση και συ-

γκεκριμενοποίηση των τελικών προτάσεων των Υπηρεσιών. 

Το 1ο στάδιο περιελάμβανε μία σειρά συναντήσεων, είτε πολλαπλών αποδεκτών είτε μεμο-

νωμένων, με εκπροσώπους Φορέων (Δήμοι, Υπηρεσίες Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, άλλες Υπηρεσίες) και στελέχη Υπηρεσιών, όπου παρουσιάστηκε το Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 

και η βασική αρχιτεκτονική του (Άξονες, Μέτρα, Κατηγορίες Δράσεων). Στη βάση αυτών ζη-

τήθηκε από την Ομάδα Έργου οι Φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους υπό 

τη μορφή Ειδικών Τεχνικών Δελτίων που η Ομάδα Έργου είχε διαμορφώσει σε πρωθύστερο 

στάδιο.  

Το 2ο στάδιο, μετά την υποβολή (ή μη) προτάσεων εκ μέρους των εμπλεκομένων Φορέων 

και την κατ’ αρχήν αξιολόγησή τους από την Τοπική Ομάδα Έργου ως προς την σκοπιμότητά 

τους και την εν γένει ένταξή τους στο σχεδιασμό του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., περιελάμβανε την εξειδι-

κευμένη προσέγγιση των εμπλεκομένων Φορέων και Υπηρεσιών σε μία διαδικασία επα-

ναπροσδιορισμού των προτεινόμενων έργων και εν γένει της διαμόρφωσης του ανα-
πτυξιακού τους σχεδιασμού σε σχέση με τις βασικές κατευθύνσεις του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 
Κατά περίπτωση οργανώθηκαν εξειδικευμένες συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας όπου προ-

σκαλέστηκαν εκπρόσωποι Φορέων, Διευθυντές Υπηρεσιών και Στελέχη που εμπλέκονται εκ 

παραλλήλου σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή αλληλοσυμπληρώνονται.  
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Η διαδικασία αυτή οργανώθηκε και κατευθύνθηκε από την κάθε τοπική Ομάδα Έργου, λαμ-

βάνοντας υπόψη:  

- την εξειδίκευση του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. που προτάσσει την ανάγκη για συγκεκριμένες κα-

τηγορίες έργων, όπως θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, διαχείρισης υ-

δάτων, λυμάτων και στερεών αποβλήτων καθώς και θεμάτων πολεοδομικής ανασυ-

γκρότησης, εξοικονόμησης ενέργειας και ήπιων τουριστικών παρεμβάσεων, 

- την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο υπηρεσιακού σχεδιασμού, στελέχωσης υπη-

ρεσιών και ανειλημμένων υποχρεώσεων, 

- την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα που αντικατοπτρίζεται στη διαθε-

σιμότητα κονδυλίων και χρηματοδοτικών μέσων. 

Στόχος της «σπειροειδούς» αυτής διαδικασίας ήταν ο συγκερασμός του ευκταίου με το εφικτό 

για το χρόνο αναφοράς του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Υπό την έννοια αυτή κάθε τοπική Ομάδα Έρ-

γου έδρασε ως τεχνικός σύμβουλος των Υπηρεσιών/Φορέων ως προς τον προγραμ-
ματισμό τους ενόψει του σχεδιασμού του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αλλά και της μετέπειτα υλοποί-
ησής του αφού προγραμματίστηκαν μέτρα και δράσεις ενδο-υπηρεσιακές όπως η έ-
γκαιρη σύνταξη μελετών, η εξασφάλιση πόρων για την εκπόνηση των μελετών, η α-
ναδιάρθρωση και η ενίσχυση των Υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο κατάρτισης 
των νέων Ο.Ε.Υ., αλλά και των Υπηρεσιών των Π.Ε. όπου αυτό ήταν εφικτό. Ενδεικτι-
κά, αναφέρεται ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που διαγνώσθηκε πρόβλημα ως προς την δυ-

νατότητα υλοποίησης, όπως ανεπάρκεια των Υπηρεσιών σε προσωπικό, δρομολογήθηκαν 

κατάλληλες λύσεις μέσα από τις διαδικασίες του έργου ώστε οι Φορείς να παρουσιάσουν όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη ετοιμότητα για άμεση υλοποίηση των δράσεών τους. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών ήταν η διαμόρφωση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου εξειδικευμένου σε επίπεδο έργων - δράσεων και όχι ως μιας θεωρητικής πρό-
τασης ανάπτυξης. Το Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αποτελεί Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής παρέμ-
βασης το οποίο, υπό τις παρούσες συνθήκες, έχει εκτιμήσει «τι πρέπει να γίνει», 
«ποιοι μπορούν να το κάνουν», «με τι κόστος» και «σε πόσο χρόνο». 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε πριν και μετά την εφαρ-

μογή του Ν. 3852/2010, όπως επίσης πριν και μετά την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου 

2010. Αυτό είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση της Ομάδας έργου ως προς τον φόρτο εργασί-

ας, αφού οι διαδικασίες διαβούλευσης έγιναν εις διπλούν, με τις παλαιές και νέες Τοπικές και 
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Περιφερειακές αρχές, καθώς και με τις Υπηρεσίες πριν την εφαρμογή του 3852/2010, αλλά 

και μετά, με τη νέα τους δομή και οργάνωση. 

Στους Πίνακες Β - 2 και Β - 3 του Παραρτήματος Β του παρόντος τεύχους, παρουσιάζονται 

συνοπτικά: 

- οι πενήντα έξι (-56-) ανοιχτές διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα, μέσω των οποίων 

γινόταν η ενημέρωση των φορέων και ταυτοχρόνως η πρόσκλησή τους για υποβολή 

προτάσεων έργων και, 

- οι τριάντα οκτώ (-38-) έγγραφες διαβουλεύσεις όπου αποτυπώνεται η ανταπόκριση 

των φορέων σε γραπτά και προφορικά αιτήματα της Ομάδας έργου για υποβολή 

προτάσεων έργων. 

1.4.3 Τελική διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Σε σχέση με τη μεθοδολογία της τελικής διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου επιση-

μαίνεται ότι σε σχέση με τα προτεινόμενα έργα, αυτά προέκυψαν από μια μεγάλη «δεξαμε-

νή» έργων που πραγματικά ήταν αναγκαία στη βάση των αναλύσεων που προαναφέρθηκαν. 

Δεδομένου ότι η αρχική προσέγγιση και κατεύθυνση ήταν να διαμορφωθεί ένα Επι-
χειρησιακό Σχέδιο και όχι Αναπτυξιακή Μελέτη, τέθηκε, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Α.Μ.-Θ., ένα όριο συνολικού προϋπολογισμού (130 εκατ. €) το οποίο εκτιμήθηκε 
ότι θα μπορούσε να διεκδικηθεί για την περιοχή, με βάση τα υπάρχοντα χρηματοδοτι-
κά μέσα, τις βασικές ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής με χρονικό ορίζοντα ανα-
φοράς το 2020, μέχρι δηλ. την επόμενη δεκαετία, που θα είναι τα έτη εφαρμογής των 
νέων Αναπτυξιακών και Χρηματοδοτικών μέσων. 

Τα έργα των 130 εκατ. € αξιολογήθηκαν και ξεχώρισαν από την «δεξαμενή» των αναγκαίων 

έργων, με βάση τη σκοπιμότητα και την ωριμότητά τους. Η σκοπιμότητα συνάγεται από το 

γεγονός ότι εξυπηρετούν τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως προέκυψαν από τις 

αναλύσεις και τη διαβούλευση. Η ωριμότητα εκτιμήθηκε από την Ομάδα Έργου μετά από 
λεπτομερή συνεργασία με τους Φορείς που πρόκειται να υλοποιήσουν τα έργα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα σύνολο έργων τα οποία συνδυάζονται με 

άλλα έργα που δεν περιλαμβάνονται, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή τους ή έχουν 

υποβληθεί προς χρηματοδότηση και τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη. Σημειώνεται επίσης ότι 

ένας σημαντικός αριθμός έργων στην περιοχή παρέμβασης, όπως 3 μονάδες επεξεργασίας 

λυμάτων στην Π.Ε. Ξάνθης ή οδικοί άξονες, προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν με την ευ-
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καιρία της διαβούλευσης που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την διαμόρφωση του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 

και με την ιδιαίτερη συμβολή της Ε.Δ.Α. και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
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2 .  ΑΝΑΠΤΥΞ Ι ΑΚΗ   ΣΤΡΑΤΗΓ Ι ΚΗ   ΠΕΡ ΙΟΧΗΣ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η διαδικασία προσδιορισμού της αναπτυξιακής στρατηγικής περιέλαβε τη διεξαγωγή της συ-

νολικής θεώρησης του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η υπό ε-

ξέταση περιοχή (ειδικότερα εξετάστηκαν πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και άλλοι παράγο-

ντες). Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα Έργου εξέτασε προσεκτικά τους αναπτυξιακούς ή από-

αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως π.χ. οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι δημογραφικές εξελί-

ξεις, το νομικό πλαίσιο κ.λπ. οι οποίοι εντάσσονται σε ένα γενικότερο φάσμα πολιτικών, οικο-

νομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (PESTEL). 

Από την εξέταση αυτή και με βάση τα δεδομένα της περιγραφής της περιοχής παρέμβασης 

προέκυψαν οι δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (SWOT) για το χώρο. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε «από κάτω προς τα πάνω». Υπό την έννοια αυτή έγινε προ-

σπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση φορέων στο σχεδιασμό (α-

πόρροια και της δημοσιότητας που έλαβε η φάση της διαβούλευσης). Η αντιπροσωπευτικό-

τητα εξασφαλίζει, πέραν της επίτευξης της ολοκλήρωσης τομέων και συνιστωσών παρέμβα-

σης (δημόσια - ιδιωτικά έργα), και την ευρεία αποδοχή του αναπτυξιακού σχεδίου από την 

τοπική κοινωνία. 

2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Σε ότι αφορά στις γενικές αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες κάθε Υποπεριοχής, η ανά-

λυση έδειξε τα εξής: 

Υποπεριοχή Α 

 Η Υποπεριοχή Α διαθέτει ένα απαράμιλλης αξίας φυσικό περιβάλλον. Η αξία αυτή 

έγκειται τόσο στην άμεση χρήση του ως πόρο (δασοπονία, κτηνοτροφία κ.λπ.) όσο 

και στην έμμεση χρήση του (οικοτουρισμός). Υπό την έννοια αυτή, και λαμβάνοντας 

υπόψη τις πιέσεις που ήδη δέχεται ή μπορεί να δεχτεί περαιτέρω στο μέλλον, το 

φυσικό αυτό περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί, να αναδειχθεί και να βελτιωθεί σε 

όλα τα επίπεδα. 

 Η τοπική οικονομική βάση της Υποπεριοχής Α πλήττεται από μια σωρεία προβλη-

μάτων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα, προβλήματα τα οποία επιτείνει η 
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παρούσα αρνητική δημοσιονομική συγκυρία. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν: 

(α) με την περαιτέρω ενίσχυση των ενδογενών της πόρων μέσω της διαφοροποίη-

σης (π.χ. βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.λπ.) και, (β) με την ενεργο-

ποίηση αδρανοποιημένων πόρων όπως το πολιτιστικό κεφάλαιο.  

 Οι ελλείψεις της Υποπεριοχής Α σε επίπεδο υποδομών σε όλους τους τομείς της 

ποιότητας ζωής είναι σημαντικές και επηρεάζουν ανάλογα και την αναπτυξιακή δια-

δικασία. Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα θεραπείας της κατάστασης 

αυτής, πάντοτε στη βάση της συνέργειας με άλλους τομείς (π.χ. οι υποδομές αθλη-

τισμού και πολιτισμού θα πρέπει να εξυπηρετούν και τον τουρισμό). Επίσης, απα-

ραίτητα θεωρούνται τα μέτρα για την ενίσχυση καινοτόμας υποδομής παραγωγής 

ενέργειας όπως οι Α.Π.Ε. ως έργα τόσο ουσιαστικά όσο και επιδεικτικά στο πλαίσιο 

της πράσινης ανάπτυξης. Ένα μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται και δημιουργεί ση-

μαντικές πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές είναι και η έλλειψη χωροταξικού 

σχεδιασμού Α και Β επιπέδου (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). 

 Στον τομέα της διατοπικής-διακρατικής συνεργασίας, οι προοπτικές είναι μεγάλες 

(ειδικά στους τομείς του περιβάλλοντος, του τουρισμού και του πολιτισμού) με δεδο-

μένα ότι: (α) η περιοχή του Ε.Π.Ο.Ρ. γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Α.Μ.-Θ. καθώς 

και με παραθαλάσσιους προορισμούς αιχμής (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη), και (β) 

μοιράζεται το σύνορο με τη γειτονική Βουλγαρία. Η γειτνίαση αυτή με τη Βουλγαρία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την επιχειρηματικότητα, η οποία θα πρέπει να ενι-

σχυθεί σε διόδους όπως αυτή στο Κάτω Νευροκόπι (Εξοχή).  

Υποπεριοχή Β 

 Η Υποπεριοχή Β, τουλάχιστον στο τμήμα της που αφορά στην Π.Ε. Ξάνθης, διαθέτει 

σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που παρουσιάζει – ακόμη - ευνοϊκά δημογραφικά 

δεδομένα, παρά τη διαχρονική μείωση του πληθυσμού, γεγονός που θα μπορούσε 

να συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι 

γεγονός, αν και αποτυπώνεται εν μέρει στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης, 

ότι στην Υποπεριοχή Β λαμβάνει χώρα «διαρροή» πληθυσμού ως αποτέλεσμα με-

τακίνησης προς το εσωτερικό ή ακόμη και το εξωτερικό, ιδίως την τελευταία δεκαετί-

α. Το φαινόμενο μπορεί να αντιστραφεί εάν άμεσα ληφθούν μέτρα για την στήριξη 

ενός νέου παραγωγικού προτύπου στην περιοχή. 
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 Το φυσικό περιβάλλον της εν λόγω Υποπεριοχής, μπορεί να χαρακτηριστεί ως με-

ταβατικό, υψηλής όμως ποιότητας και ιδιαίτερα σημαντικό κατά περιοχές ως ενδιαί-

τημα πληθυσμών θηλαστικών και πτηνών, αποτελεί δε την «γέφυρα» προς το Εθνι-

κό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, ένα αδιατάρακτο οικοσύστημα που προστατεύεται 

μέσω Εθνικών και Διεθνών συνθηκών. Ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Ιάσμου 

υπάρχει η ιδιαιτερότητα της συνύπαρξης του οικοσυστήματος με το πλούσιο μονα-

στικό παρελθόν της περιοχής του Παπικίου Όρους. Στο πλαίσιο αυτό πολιτικές που 

προστατεύουν το περιβάλλον και το αναδεικνύουν μέσα από τις αλληλεξαρτήσεις 

του με το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι σημαντικά εργαλεία για την βιώσιμη τοπι-

κή ανάπτυξη. Η περιοχή προσφέρεται για ήπιες μορφές ανάπτυξης του ορεινού 

τουρισμού, που θα αναδείξουν την ιδιόμορφη αρχιτεκτονική και πνευματική κληρο-

νομιά της περιοχής. Δοθέντος ότι στην περιοχή του Ε.Π.Ο.Ρ., υπάρχει σαφής διά-

κριση των χρήσεων γης που είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται, γίνεται εμφανές ότι 

η Υποπεριοχή Β μπορεί να παραλάβει χρήσης γης, συμβατές με το Ε.Π.Ο.Ρ. και 

συμπληρωματικές ως προς αυτό, που δεν μπορούν όμως να χωροθετηθούν εκεί.  

 Η Υποπεριοχή Β χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία, 

τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε επίπεδο υλικής και άυλης πολιτισμικής 

κληρονομιάς, στοιχείο που πρέπει να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της 

βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ταυτόχρονη οφείλει να είναι στο ίδιο πλαίσιο η 

αύξηση της εξωστρέφειας του τοπικού πληθυσμού με σκοπό την αύξηση των προ-

σόντων που απαιτούνται για την μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που 

θα απαιτήσει γνώσεις και καλή εφαρμογή πρακτικών. 

 Η Υποπεριοχή Β παρουσιάζει ισχυρή διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα. Στο ε-

πίπεδο αυτό είναι συνδεδεμένη - κατά το μεγαλύτερο ποσοστό - με τη φθίνουσα 

καλλιέργεια του καπνού. Η Κοινή Αγροτική πολιτικών των τελευταίων ετών σήμανε 

το τέλος των χρηματοδοτήσεων, τουλάχιστον με τον τρόπο που ασκούνταν μέχρι 

τότε ο μηχανισμός. Οι επιδοτήσεις για μετά το έτος 2013 σαφώς θα είναι κατά πολύ 

μειωμένες και θα συνδέονται με άλλα σύνθετα κριτήρια. Εκείνο που είναι δεδομένο 

πλέον είναι ότι η περιοχή, την τελευταία δεκαετία, βιώνει την κατάρρευση αυτού πα-

ραγωγικού προτύπου που είχε χτιστεί πάνω στην επιδοτούμενη μονοκαλλιέργεια 

του καπνού. Παράλληλα η κτηνοτροφία που αναπτύσσεται στην περιοχή ως τμήμα 

του πρωτογενούς τομέα παραμένει αναποτελεσματική καθώς υπολείπεται βασικής 

υποδομής και αποτελεσματικών πρακτικών.  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) - 16 - 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΟΠΒΑΟΡ_final 

 Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας είναι απόρροια των παραπάνω συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί για την περιοχή καθώς και της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει και 

άλλους τομείς (π.χ. κατασκευαστικό τομέας). Τούτο εάν συνδυαστεί με το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο που επικρατεί στην Υποπεριοχή Β και άρα την μειωμένη πιθα-

νότητα για αξιοποίηση των ευκαιριών και των χρηματοδοτικών εργαλείων, οδηγεί σε 

συνθήκες αποκλεισμού ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της περιοχής. Η αρνη-

τική οικονομική συγκυρία επιτείνει τον κίνδυνο αυτό. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για 

προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου που θα στρέψει την υπάρχουσα δυ-

ναμική (δυναμικό, αγροτική παράδοση) σε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα (βιολογικών 

καλλιεργειών, Π.Ο.Π., βιολογικής κτηνοτροφίας, κλπ) που εντάσσονται στο ευρύτε-

ρο αναπτυξιακό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υ-

πάρξουν στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης η 

αναπτυξιακή δυναμική, ειδικά στις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, που θα δημιουργηθεί 

από τις επενδύσεις στις Α.Π.Ε. - ειδικότερα στα αιολικά πάρκα - που πραγματοποι-

ούνται ή δρομολογούνται στην περιοχή δε πρέπει να είναι πρόσκαιρη, αλλά να συμ-

βάλλει αποφασιστικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Προς την ίδια κατεύ-

θυνση πρέπει να κινηθεί και η σύνδεση που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ πρωτογε-

νούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που θα επιχειρηθεί μέσω καθετοποίη-

σης των διαδικασιών και σύνδεσης με εξειδικευμένες εμπειρίες και προϊόντα. 

 Μείζον ζήτημα σε επίπεδο υποδομών αποτελεί η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού 

στην Υποπεριοχή Β, που αναστέλλει στην πράξη την αναπτυξιακή διαδικασία. Στο 

ίδιο επίπεδο αναφοράς, σημαντικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπι-

σης είναι τα ζητήματα που συνδέονται με τους τομείς της ύδρευσης, αποχέτευσης, 

διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Τα ζητήματα επίσης της συνολικής αι-

σθητικής αναβάθμισης είναι μείζονος σημασίας, με δεδομένο ότι οι οικισμοί αποτε-

λούν τους πόλους γύρω από τους οποίους οργανώνεται και διαχέεται η ανάπτυξη 

της περιοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα την «εικόνα» του ορεινού χώρου. 

 Εκ της θέσεως της περιοχής προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

την διατοπική και την διασυνοριακή συνεργασία: Η αύξηση της επιχειρηματικότητας 

σε σχέση με την Βουλγαρία, η προώθηση εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων 

μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και στην ενίσχυση 

του βιωματικού τουρισμού στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο στη αύξηση της επισκεψι-

μότητας στην περιοχή θα παίξει ο κάθετος οδικός Άξονας Κομοτηνής-Νυμφαίας-
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Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Θα πρέπει οι περιοχές πλησίον των σημείων εξόδου 

από τον Άξονα να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να εκμεταλλευτούν τα νέα δε-

δομένα εισροής επισκεπτών και να προσφέρουν σε αυτούς αναβαθμισμένες και 

ποιοτικές παροχές.  

 Συνολικά, το νέο παραγωγικό πρότυπο για την περιοχή οφείλει να αξιοποιήσει με 

σύνεση, ποιότητα και πιστότητα κάθε είδους πλουτοπαραγωγική πηγή και να δια-

μορφώσει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο: τα βιολογικά και επώνυμα ποιοτικά τοπικά 

προϊόντα, η αγροτική οικονομία, το δάσος, οι οικισμοί, τα τοπία, η ιστορία, ο πολιτι-

σμός της περιοχής και οι εκφάνσεις του (χοροί, τραγούδια, μαγειρική, αρχιτεκτονική) 

καθώς και τα εξειδικευμένα προϊόντα ταξιδιωτικής εμπειρίας (θερμαλισμός, γευστι-

κές και ιστορικές διαδρομές, αγροτουρισμός, κλπ) αποτελούν τα συστατικά της βιώ-

σιμης τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή. 

2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΘΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η Ομάδα Έργου προέβη στη γενική θεώρηση του αναπτυξιακού χώρου του προγράμματος 

και στη συγκρότηση της περιοχής του προγράμματος σε αναπτυξιακούς θύλακες ή άξονες. 

Ειδικότερα, από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και από την αναγνώριση 

των αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης προκύπτει πως η 

παρούσα κοινωνικοοικονομική διαδικασία στην περιοχή παρέμβασης συγκεντρώνεται σε συ-

γκεκριμένους δέκα (-10-) θύλακες ή άξονες (που κατά βάση συνδέονται με οδικούς άξονες). 

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν - πέραν της παρούσας συγκέντρωσης - και περαιτέρω 

προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού οράματος και των τεθέντων στρατηγι-

κών στόχων για κάθε Υποπεριοχή του προγράμματος και για την περιοχή της Οροσειράς της 

Ροδόπης στο σύνολό της (βλ. Χάρτη Α - 4 - Παράρτημα Α). 

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι αναπτυξιακοί θύλακες και άξονες αποτελούν εκτιμήσεις, οι 

οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα που εκτιμώνται ποιοτικά και ποσοτικά από την 

Ομάδα Έργου και μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία συγκέντρωσης της οικονομικής δρα-

στηριότητας ή ορισμένων οικονομικών κλάδων σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες, σύνδε-

σης μέσω οδικών αξόνων, διασυνοριακότητας (μεθοριακοί σταθμοί), δημογραφικής ευρωστί-

ας ή μη κ.λπ. 
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2.3.1 Αναπτυξιακός Θύλακας Κάτω Νευροκοπίου 

Ο θύλακας αυτός περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου με ση-

μεία «ορόσημα» τον οικισμό του Κάτω Νευροκοπίου και το τελωνείο της Εξοχής, που αδιαμ-

φισβήτητα δημιούργησε νέα αναπτυξιακά δεδομένα για την περιοχή. Από την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι η περιοχή του εν λόγω Δήμου, αποτελεί ένα σημαντι-

κό κέντρο ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και - ακόμη 

περισσότερο - έναν από τους σημαντικότερους θύλακες ορεινής αγροτικής παραγωγής σε 

όλη την περιοχή παρέμβασης του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. με σημάδια πάντως τριτογενοποίησης της 

οικονομίας ως προς τη διάρθρωση της απασχόλησης. Επίσης, ο οικισμός του Κάτω Νευρο-

κοπίου είναι το κύριο κέντρο παροχής υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που εξετάσθηκαν 

δηλαδή στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα και τον αθλητισμό. Δημογραφικά 

και κοινωνικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικό τμήμα της Υποπεριοχής Α, ενδεικτικά α-

ναφέρονται οι δυσμενέστεροι δημογραφικοί δείκτες σε σχέση με την Υποπεριοχή Β αλλά και 

ένα αξιόλογο ποσοστό αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης, χαμηλό ποσοστό ατόμων που δεν 

γνώριζαν γραφή και ανάγνωση και μικρά αλλά αναγνωρίσιμα ποσοστά κατοίκων με μεταδευ-

τεροβάθμια, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Φυσικά, και σε σχέση με το φυσικό περιβάλ-

λον, δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί η μεγάλη σημασία των φυσικών οικοσυστημάτων τόσο από 

άποψη τουριστικής ανάπτυξης όσο και από την άποψη της δασικής παραγωγής. Μεγάλη εί-

ναι επίσης και η δυνητική αξία των πολιτιστικών πόρων (κυρίως της υλικής κληρονομιάς) σε 

αυτόν το θύλακα με τους πόρους αυτούς να βρίσκονται σε διαδικασία αδράνειας. 

2.3.2 Αναπτυξιακός Θύλακας Βώλακα 

Ο θύλακας αυτός θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως επιμέρους θύλακας του ανωτέρω του 

Κάτω Νευροκοπίου. Εντούτοις, εμφανίζει κάποια διακριτά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία 

προκρίνεται ως ξεχωριστός, και αναδεικνύουν το κέντρο του, δηλαδή τον οικισμό του Βώλα-

κα. Η σημαντικότητα του Βώλακα έγκειται κατ’ αρχάς στο γεγονός ότι είναι ο πλέον εύρωστος 

δημογραφικά χώρος εντός του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου αλλά και ευρύτερα. Πέραν όμως 

αυτής της ευρωστίας διαθέτει και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων 

στην Π.Ε. Δράμας, απόρροια της ύπαρξης του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Επίσης, 

είναι και θα παραμείνει (συνδέεται με τη δημογραφική του ευρωστία) σημαντικός θύλακας 

λαϊκής πολιτιστικής έκφρασης ως χωριό «ντόπιων» με πλούσια δρώμενα. 
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2.3.3 Αναπτυξιακός Άξονας Δράμας - Ελατιάς 

Ο αναπτυξιακός αυτός άξονας ταυτίζεται με το τμήμα του Δήμου Δράμας και αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους χώρους της περιοχής παρέμβασης του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., παρά τα 

ιδιαιτέρως αρνητικά δημογραφικά - κοινωνικά του δεδομένα. Εντούτοις, τεράστια είναι η ση-

μασία του για τον πρωτογενή τομέα και ειδικά για τη δασοπονία καθώς και λόγω των προο-

πτικών που ανοίγονται σε αυτόν το θύλακα στον τομέα του οικοτουρισμού. Χαρακτηρίζεται 

ως «άξονας» αφού η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στους οικι-

σμούς κατά μήκος του ομώνυμου οδικού άξονα Δράμας - Ελατιάς και ειδικά στους Ταξιάρχες, 

Λιβαδερό, Σιδηρόνερο, Σκαλωτή Ελατιά. Ο άξονας αυτός επηρεάζεται σχεδόν αποκλειστικά 

από το αστικό κέντρο της Π.Ε. Δράμας, δηλαδή τη Δράμα και εμφανίζει μεγάλες προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης από την προτεινόμενη σύνδεσή του με τους αναπτυξιακούς θύλακες 

Κάτω Νευροκοπίου και Βώλακα μέσω του έργου σύνδεσης της οδού Παπάδων - Μικρομη-

λιάς. Εξαιρετικά σημαντική για οικισμούς όπως το Σιδηρόνερο θα πρέπει να θεωρείται η 

σύνδεση αυτού του άξονα με αυτόν του Παρανεστίου σε όλους τους τομείς αλλά κυρίως 

στους τομείς των υπηρεσιών υγείας. Αυταπόδεικτη είναι φυσικά, η σημασία των συνδέσεων 

Μικρομηλιάς - Παπάδων και Σιδηρονέρου - Θησαυρού, αλλά και άλλων βορειότερων που 

επιτυγχάνονται μέσω δασικών οδών (π.χ. Πιστόλα - Ζήτα), για τους σκοπούς του οικοτουρι-

σμού. 

2.3.4 Αναπτυξιακός Θύλακας Παρανεστίου 

Ο θύλακας Παρανεστίου αποτελεί τον πιο σημαντικό θύλακα από άποψη τουρισμού, όχι τό-

σο από άποψη συγκέντρωσης της υποδομής (όπου αυτός του Κάτω Νευροκοπίου - Βώλακα 

υπερτερεί) αλλά από άποψη διαφοροποίησης και ποικιλομορφίας του τουριστικού προϊόντος. 

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή του 

Παρανεστίου με την εισαγωγή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα αθλητι-

κού τουρισμού έχει προδώσει ένα διακριτό χαρακτήρα στην περιοχή. Αν και ο δευτερογενής 

τομέας είναι περιορισμένος στο θύλακα αυτό σε σχέση με τον έτερο θύλακα του Κάτω Νευ-

ροκοπίου, ικανοποιητική θα πρέπει να θεωρείται η συγκέντρωση επιχειρήσεων του τριτογε-

νούς τομέα και ειδικά του τουρισμού. Μεγάλη είναι η σημασία του Παρανεστίου και σαν έδρα 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής μέριμνας και αθλητισμού, γεγονός που πηγάζει 

από την ιδιότητα του ως διοικητικό κέντρο. 
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2.3.5 Αναπτυξιακός Άξονας Παρανεστίου - Φρακτού 

Ο αναπτυξιακός άξονας Παρανεστίου - Φρακτού δεν εμφανίζει κανένα ενδιαφέρον από οικι-

στική άποψη. Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο άξονας αυτός είναι εξαιρετικά σημα-

ντικός από άποψη τουριστική, αφού οδηγεί σε έναν από τους σημαντικότερους πόρους πα-

γκόσμια, το Δάσος του Φρακτού και το Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης. Επίσης, στη δι-

αδρομή τοποθετείται και ο χώρος των ιαματικών πηγών Θερμιών, σημαντικός δυνητικός πό-

λος για τον θερμαλιστικό τουρισμό. Μέχρι τη δημιουργία σχετικής υποδομής στο χώρο των 

Θερμιών, ο άξονας εξαρτάται αποκλειστικά από το Παρανέστι. Βορειότερα, ο άξονας συνδέε-

ται με αυτόν της Δράμας - Ελατιάς μέσω δικτύου δασοδρόμων. 

2.3.6 Αναπτυξιακός Θύλακας Σταυρούπολης 

Ο προτεινόμενος αναπτυξιακός θύλακας περιλαμβάνει όλη τη Δημοτική Ενότητα Σταυρού-

πολης (πρώην Δ. Σταυρούπολης). Ο θύλακας αυτός διακρίνεται για τα επί μέρους χαρακτη-

ριστικά του, που είναι: 

 Ο ρόλος της Σταυρούπολης ως κομβικό σημείο όπου τέμνονται 2 άξονες ανάπτυ-

ξης. Ο ένας προς Κομνηνά, που αποτελεί την πύλη εισόδου και εξόδου προς και 

από τα Στενά του Νέστου και την Εγνατία οδό. Ο ίδιος άξονας με κατεύθυνση προς 

Καρυόφυτο - Λειβαδίτη αποτελεί την πύλη εισόδου προς το δασικό σύμπλεγμα ό-

που βρίσκεται και το Δασικό χωριό. Ο άλλος άξονας εκτείνεται κατά μήκος της Εθνι-

κής οδού Ξάνθης - Δράμας, κατά μήκος του οποίου αναπτύσσεται ένα σημαντικό οι-

κιστικό δίκτυο (Σταυρούπολη, Δαφνώνας, Νεοχώρι). 

 Ο ρόλος της Σταυρούπολης ως διοικητικό κέντρο και κέντρο παροχής Υπηρεσιών 

υγείας, αθλητισμού, τουρισμού, αναψυχής, κοινωνικής μέριμνας-εκπαίδευσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης στον οικισμό της Σταυρούπολης αναπτύσσο-

νται νέες τουριστικές μονάδες διανυκτέρευσης και εστίασης, το Κέντρο υποδοχής και 

εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, το Κέντρο Υγείας, το Λύκειο της περιοχής, Μουσεία. 

Επίσης είναι η έδρα του πρώην Δήμου, με αρκετές Υπηρεσίες του σημερινού Δήμου 

Ξάνθης να λειτουργούν αποκεντρωμένες στον οικισμό. Εξάλλου το εγκεκριμένο Πε-

ριφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., προσδιορίζει τη 

Σταυρούπολη ως Κέντρο Ανάπτυξης ορεινών περιοχών. 

 Ο σημαντικός ρόλος των υπολοίπων οικισμών που όμως συμπληρώνουν με βασι-

κές λειτουργίες που έχουν παραλάβει λόγω της εφαρμογής του Προγράμματος 
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«Ροδόπης - Νέστου» κατά τα προηγούμενα χρόνια, το αναπτυξιακό μοντέλο οικοα-

νάπτυξης της περιοχής. Αυτό το πλεονέκτημα, να εφαρμόζεται δηλαδή ένα συγκε-

κριμένο σχέδιο ανάπτυξης, οδήγησε στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων 

στα υπόλοιπα χωριά, τόσο από άποψη δημόσιων υποδομών, αλλά και ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

 Οι οικισμοί αυτοί διαθέτουν πλούσιους πολιτισμικούς, ιστορικούς, φυσικούς πόρους, 

ορισμένοι δε βρίσκονται πάνω στους δύο βασικούς άξονες ανάπτυξης που προανα-

φέρθησαν, όπως τα Κομνηνά, Δαφνώνας, Καρυόφυτο, Νεοχώρι και λειτουργούν ως 

αλληλοσυμπληρούμενο δίκτυο. 

 Επί πλέον η λειτουργία του Δήμου Σταυρούπολης, τα προηγούμενα χρόνια, ως διοι-

κητικό και αναπτυξιακό Κέντρο, συνέτεινε στην ομοιογένεια των παρεμβάσεων και 

στην στοχευόμενη ανάπτυξη της περιοχής. 

2.3.7 Αναπτυξιακός Θύλακας Μύκης 

Ο θύλακας αυτός ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια του Νέου Καλλικρατικού Δήμου. Από την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι ο Εχίνος αποτελεί ένα δυναμικό οικισμό 

ο οποίος λειτουργεί ως τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής (Κοτύλη, Θέρ-

μες, Μελίβοια, Δημάριο, Μέδουσα κ.λπ.) 

Ο Εχίνος διαθέτει Κέντρο Υγείας και είναι κέντρο αρκετών μικρών επιχειρηματικών μονάδων 

και πληθυσμιακά είναι ο δεύτερος (μετά τον Κένταυρο) σε πληθυσμό οικισμός του Δήμου. 

Επίσης με βάση το εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας 

Α.Μ.-Θ., ο Εχίνος προσδιορίζεται ως Κέντρο ανάπτυξης ορεινών περιοχών με το Δημάριο ως 

χερσαίο Μεθοριακό Σταθμό, παρ’ ότι η σημερινή δίοδος βρίσκεται στην περιοχή των Θερ-

μών.  

Από την άλλη πλευρά η νέα πρωτεύουσα του Καποδιστριακού και σήμερα του Καλλικρατικού 

Δήμου, η Σμίνθη με τη γειτονική Μύκη, λειτουργεί ως ένας νέος Διοικητικός πόλος στον οποίο 

αναπτύσσεται έντονα τελευταία η επιχειρηματικότητα, κυρίως όσον αφορά στο εμπόριο. Από 

αυτό το νέο πόλο εξυπηρετούνται διάσπαρτοι οικισμοί οι οποίοι όμως διατηρούν σε ένα επί-

πεδο την αυτάρκειά τους, όπως ο Κένταυρος, η Πάχνη, το Ωραίο. Επί πλέον ένα πλέγμα οι-

κισμών όπως δεξιά του οδικού άξονα Ξάνθης - Σμίνθης, έχουν επιρροές τόσο από τη Σμίνθη, 

όσο και από την πόλη της Ξάνθης. 
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Βασικός άξονας που ενοποιεί τις περιοχές είναι ο δρόμος Ξάνθη - Σμίνθη - Εχίνος, με δια-

κλάδωση προς Δημάριο (1ος κλάδος) και προς Θέρμες - Μεθοριακό Σταθμό (2ος κλάδος). 

Ενώ σε πρώτη φάση θα μπορούσε να χωρίσει κανείς τον Δήμο σε δύο αναπτυξιακούς θύλα-

κες, σύμφωνα με το δίπολο Σμίνθη - Εχίνος, εντούτοις η τελική πρόταση είναι για έναν ανα-

πτυξιακό θύλακα. 

Στην επιλογή αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι βασικοί παράγοντες που έχουν να κάνουν 

με: 

 τους φυσικούς πόρους και το αδιαίρετο φυσικό περιβάλλον, 

 τα κοινά προβλήματα απομόνωσης που επιδέχονται συνολική λύση, 

 η ύπαρξη μιας ικανής παραγωγικής βάσης με όμοια χαρακτηριστικά, 

 τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ενιαία η περιοχή ως προς την κατάρρευση του 

υπάρχοντος παραγωγικού προτύπου και της ανάγκης εξεύρεσης ενός νέου, 

 η ομοιογένεια της περιοχής, όσον αφορά στους πολιτισμικούς πόρους που αποτε-

λούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή της, 

 τα κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την περιοχή, όπως προκύπτουν από την υπάρχου-

σα κατάσταση, 

 η ύπαρξη ενός νέου Δήμου, τα όρια του οποίου ταυτίζονται με αυτόν του Αναπτυξια-

κού θύλακα, ο οποίος Δήμος πρέπει να αναδειχθεί ως ο δυναμικός Φορέας ανάπτυ-

ξης της περιοχής. 

Ειδικότερα οι περιοχές του Ωραίου και της Κοτύλης ανήκουν στο θεσμοθετημένο Εθνικό 

Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. Ως εκ τούτου στο εξής μια σειρά ειδικών μέτρων προστασίας 

και περιορισμών θα ισχύει για τις περιοχές αυτές. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι δεν επικοι-

νωνούν με τον αναπτυξιακό θύλακα Σταυρούπολης, ανήκουν στο ενιαίο Διοικητικό κέντρο 

του Δ. Μύκης και παρουσιάζουν κοινά προβλήματα και ανάγκες με τον υπόλοιπο Δήμο, για 

τους λόγους αυτούς εντάσσονται, ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, στον αναπτυξια-

κό θύλακα Δ. Μύκης. Εξάλλου η ένταξή τους στον υπόψη θύλακα προσθέτει τα απαραίτητα 

πλεονεκτήματα που έχει ανάγκη ο θύλακας αυτός για να επαναπροσδιορίσει το αναπτυξιακό 

του πρότυπο. 
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2.3.8 Αναπτυξιακός Θύλακας Παπίκιου Όρους 

Ο θύλακας Παπικίου Όρους είναι τοποθετημένος στη δυτική πλευρά του Νομού Ροδόπης και 

περιλαμβάνει τη τομή της περιοχής παρέμβασης με τα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού 

Δήμου Ιάσμου. Πρόκειται για μία περιοχή αραιοκατοικημένη, καθώς τα τελευταία χρόνια το 

μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μετακινήθηκε νότια, στους οικισμούς στους πρόποδες 

της οροσειράς της Ροδόπης. Η περιοχή του Δήμου Ιάσμου που βρίσκεται μέσα στην περιοχή 

παρέμβασης συνδυάζει το πλούσιο παρελθόν (η μοναστική πολιτεία του Παπικίου όρους) με 

το παρθένο φυσικό περιβάλλον. Αυτό το δυναμικό της περιοχής πρέπει να αξιοποιηθεί με 

παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το συνδυασμό, χωρίς όμως να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία 

της περιοχής ενώ παράλληλα το φυσικό περιβάλλον που απειλείται από επικείμενες πυρκα-

γιές και τη σταδιακή διάβρωση των εδαφών θα πρέπει να προστατευθεί. 

2.3.9 Αναπτυξιακός Άξονας Κομοτηνής – Νυμφαίας – Ελληνοβουλγαρικών Συνό-
ρων 

Ο άξονας αυτός μήκους 23 km αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ. Η κατα-

σκευή του άξονα αποφασίστηκε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη των 

οδικών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας. Η χάραξη του επηρεάζει την περιοχή πα-

ρέμβασης του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής και κυ-

ρίως τους οικισμούς Πανδρόσου, Νυμφαίας και Κάλχα που βρίσκονται στη Νότια έξοδο του 

Άξονα. Η περιοχή αναμένεται να προσπελαστεί από δυνητικούς επισκέπτες από και προς 

Βουλγαρία. Στα πλαίσια αυτής της ιδιαιτερότητας και σε συνδυασμό με την διευκόλυνση της 

πρόσβασης και την εγγύτητα της στη μητροπολιτική περιοχή της Κομοτηνής θα πρέπει να 

ενισχύσει τον χαρακτήρα της ως περιοχή ευεξίας, δευτερευουσών κατοικιών και ιδιαίτερης 

φυσικής ομορφιάς. 

2.3.10 Αναπτυξιακός θύλακας Αρριανών – Μ. Δερείου 

Ο θύλακας Αρριανών - Μ. Δερείου είναι τοποθετημένος στην ανατολική απόληξη της Ορο-

σειράς της Ροδόπης και περιλαμβάνει την τομή της περιοχής παρέμβασης με τα διοικητικά 

όρια των Καλλικρατικών Δήμων Αρριανών και Σουφλίου. Έχει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή 

συγκέντρωση για τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Έβρου και περιλαμβάνει τους οικι-

σμούς της Οργάνης του Κέχρου και του Μ. Δερείου. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της περι-

οχής παρέμβασης που αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, την διαμόρ-

φωση των οικισμών και στα ιδιαιτέρα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κατοίκων. Δυστυχώς 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) - 24 - 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΟΠΒΑΟΡ_final 

αυτή η ιδιαίτερη κοινωνική οργάνωση σε συνδυασμό με τη γεωγραφική απομόνωση και την 

έλλειψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και σχεδιασμού, οδήγησε την περιοχή στην καθυστέ-

ρηση της ισόρροπης ανάπτυξη και την εξάρτηση της από το πρωτογενή τομέα. Στη περιοχή 

θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις, επικεντρωμένες στα δυνατά σημεία της περιοχής, 

που να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την περιοχή και να καλύψουν 

το μεγάλο αναπτυξιακό κενό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 
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3 .  ΕΞΕ Ι Δ Ι ΚΕΥΣΗ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

3.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με βάση τη στρατηγική ανάλυση προέκυψε ότι το αναπτυξιακό όραμα για το σύνολο της πε-

ριοχής της Οροσειράς Ροδόπης δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δημιουργία ενός οικονο-
μικά και κοινωνικά βιώσιμου ορεινού χώρου στον οποίο αξιοποιούνται αειφορικά οι 
τοπικοί πόροι.  

Λόγω των διαφοροποιήσεων που εμφανίζονται, και με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες σε 

κάθε Υποπεριοχή, το αναπτυξιακό όραμα συγκεκριμενοποιείται για κάθε μια εξ αυτών ως ε-

ξής: 

Για την Υποπεριοχή Α, είναι:  

Η επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ο-
ροσειράς Ροδόπης μέσα από τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπο-
γενών πόρων και την αναδιάρθρωση της τοπικής παραγωγικής βάσης. 

Για την Υποπεριοχή Β, είναι:  

Η βελτίωση της ευημερίας, του επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω 
της βελτίωσης της προσπελασιμότητας, της ανασυγκρότησης των τομέων παραγω-
γής, της παροχής των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών και της διατήρησης και αξι-
οποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Οι γενικοί σκοποί του προγράμματος ταυτίζονται με τους τέσσερις κύριους άξονες προτε-

ραιότητας του προγράμματος. Οι άξονες και άρα γενικοί σκοποί είναι κοινοί και για τις δυο 

Υποπεριοχές, οι ειδικοί σκοποί όμως μπορεί να διαφοροποιούνται από Υποπεριοχή σε Υ-

ποπεριοχή ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Παρακάτω, παρατίθενται οι γενικοί και ειδικοί 

σκοποί του προγράμματος. 
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Σκοποί, ειδικοί σκοποί και στόχοι του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Οροσειράς Ροδόπης 

ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ Α ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ Β 

Γενικός σκοπός - Προστασία / βελτίωση / ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

Ειδικός σκοπός: Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλ-
λοντος σε παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. 

Ειδικός σκοπός: Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλ-
λοντος σε παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 
παράλληλα με την προστασία και βελτίωσή του. 

Γενικός σκοπός - Ενίσχυση της τοπικής οικονομικής βάσης 

Ειδικός σκοπός: Η τόνωση της ιδιωτικής επιχειρη-
ματικότητας και η σταδιακή στροφή της τοπικής 
οικονομίας στην πράσινη ανάπτυξη. 

Ειδικοί σκοποί:  

- Η τόνωση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας 
μέσω της διαφοροποίησης του τοπικού πα-
ραγωγικού μοντέλου. 

- Κατασκευή δημοσίων υποδομών για την 
ενίσχυση όλων των τομέων παραγωγής. 

Γενικός σκοπός - Βελτίωση υποδομών και ποιότητας ζωής 

Ειδικός σκοπός: Η δημιουργία ενός βιώσιμου κοι-
νωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 

Ειδικός σκοπός: Η άρση της απομόνωσης, η ανα-
βάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλ-
λοντος και η σύγκλιση του επιπέδου ζωής των 
κατοίκων με αυτό της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  

Γενικός σκοπός - Διατοπική / διακρατική συνεργασία 

Ειδικός σκοπός: Η εξαγωγή της μοναδικής ταυτό-
τητας της περιοχής, η εισαγωγή καλών αναπτυξι-
ακών πρακτικών και η ενίσχυση της διασυνορια-
κής συνεργασίας.  

Ειδικός σκοπός: Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
περιοχής, η εισαγωγή καλών αναπτυξιακών πρα-
κτικών και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνερ-
γασίας.  

3.2 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της διαδικασίας της διαβούλευσης με τους Ο.Τ.Α., 

τις Υπηρεσίες και άλλους φορείς, η δομή του προγράμματος σχεδιάστηκε ήδη αδρά κατά τη 

φάση Α του προγράμματος. Εν συνεχεία, και κατόπιν της στρατηγικής ανάλυσης, η δο-
μή οριστικοποιήθηκε στη βάση του επιχειρήματος της συνάρθρωσης των έργων σύμ-
φωνα με την κάτωθι διαδικασία: 

- Το Όραμα για την κάθε Υποπεριοχή της Οροσειράς της Ροδόπης εξειδικεύτηκε σε 

Θεματικούς Τομείς στη βάση των οποίων έγινε η SWOT ανάλυση και από αυτούς 

τους τομείς προέκυψαν οι Άξονες Προτεραιότητας. 

- Από την SWOT ανάλυση προέκυψαν τα Κρίσιμα Ζητήματα, τα οποία αντιστοιχούν 

στους Γενικούς Στόχους που αναφέρονται στη Δομή του Προγράμματος ως Δρά-

σεις. 
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- Στη συνέχεια οι Δράσεις ομαδοποιήθηκαν στη Δομή του Προγράμματος σε Κατηγο-

ρίες Πράξεων. 

- Ακολούθως οι Κατηγορίες Πράξεων ομαδοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στους αντί-

στοιχους Άξονες Προτεραιοτήτων. 

- Τέλος, σε κάθε Κατηγορία Πράξης που προήλθε από την ομαδοποίηση των σχετι-

κών Δράσεων δημιουργήθηκε το πλέγμα των Έργων που υποστηρίζουν την κάθε 

Δράση και Κατηγορία Πράξης. 

Το Διάγραμμα 3.1 που ακολουθεί, επεξηγεί τη δομή του Ε.Π. όπως προκύπτει από τις ανα-

λύσεις που προηγήθηκαν. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ -
ΟΡΑΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2

Κατηγορία 
Πράξης 2.1

Δράση 2.1.1

Έργα

Δράση 2.1.X

Έργα

Κατηγορία 
Πράξης 2.2

Δράση 2.2.1

Έργα

Δράση 2.2.Χ

Έργα

Κατηγορία 
Πράξης 2.Χ

Δράση 2.Χ.1

Έργα

Δράση 2.Χ.Χ

Έργα

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4

… … 

…

 

Διάγραμμα 3.1:  Αρχιτεκτονική του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 

Η ανωτέρω διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Σχεδίου και α-

ντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για κάθε Υποπεριοχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επι-

χειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος, που βασίζεται 

σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατά-

στασης και τα κρίσιμα ζητήματα. Όπως διαπιστώνεται, η Ομάδα Έργου προσπάθησε να έχει 

ως βάση Κατηγορίες Πράξης και Δράσεις άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και σε ορισμέ-

νες προσπάθειες να υπάρχει ακόμη και απόλυτη ταύτιση με αυτές. Ως βάση για τη αρχιτε-

κτονική του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν:  

- το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 

- το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
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- το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

- το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», 

- το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Με βάση την αρχιτεκτονική των ανωτέρω χρηματοδοτικών εργαλείων και λαμβάνοντας υπό-

ψη τους Άξονες Προτεραιότητας του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., προτείνεται για κάθε ένα από αυτούς συ-

γκεκριμένες Κατηγορίες Πράξεων που μπορούν να περιλάβουν έργα δημόσιου και ιδιωτικού 

χαρακτήρα. Ένας πέμπτος άξονας (τεχνική βοήθεια) περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν 

την εκπόνηση μελετών, την ωρίμανση έργων, διοικητικές πράξεις και απαλλοτριώσεις, το κό-

στος υλοποίησης του προγράμματος αλλά και τη δημοσιότητά του. Αναλυτικά, οι προτεινό-

μενες Κατηγορίες Πράξεων και Δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κατηγορίες Πράξεων: 

1.1 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

1.2 Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος 

1.3 Μελέτες για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος  

1.4 Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

Κατηγορίες Πράξεων: 

2.1 Ενίσχυση της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής 

2.2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

2.3 Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων 

2.4 Βελτίωση υποδομής παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη της παραγωγικής 

διαδικασίας 

2.5 Ενέργειες υποστήριξης της τοπικής οικονομικής βάσης 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Κατηγορίες Πράξεων: 

3.1 Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
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3.2 Βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών / τηλεπικοινωνιών 

3.3 Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας 

3.4 Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 

3.5 Βελτίωση υποδομής παραγωγής ενέργειας για οικιακή και κοινόχρηστη χρήση 

3.6 Στήριξη και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ / ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Κατηγορίες Πράξεων: 

4.1 Ενίσχυση συνεργασιών με άλλες περιοχές της Ελλάδας 

4.2 Ενίσχυση διακρατικής / διασυνοριακής συνεργασίας  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Κατηγορίες Πράξεων: 

5.1 Υλοποίηση προγράμματος 

5.2 Ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος 

3.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με βάση την ανωτέρω αρχιτεκτονική, προτάθηκαν από την Ομάδα Έργου για κάθε αναπτυ-

ξιακό θύλακα συγκεκριμένοι συνδυασμοί Κατηγοριών Πράξεων και έργων δημοσίου χαρα-

κτήρα. Ειδικότερα στο Τεύχος Γ του συνολικού παραδοτέου, στο παράρτημα IV δίνονται: 

- Στον Πίνακα 6.5-1 «Ομάδα Ι – Χρηματοδότηση από Αγροτική Αναγέννηση» τα έργα, 

προϋπολογισμού 35 εκατ. € περίπου, που προτείνονται από την Ομάδα Έργου για 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

- Στον Πίνακα 6.5-2 «Ομάδα ΙΙ – Χρηματοδότηση από Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα» τα έργα, προϋπολογισμού 95 εκατ. € περίπου, που προτείνονται 

από την Ομάδα Έργου για χρηματοδότηση από λοιπά χρηματοδοτικά προγράμματα 

όπως στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), άλλες θεματικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, Εθνι-

κούς Πόρους κ.λπ. 
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Τα έργα των 35 εκατ. € του Πίνακα 6.5-1 που προτάθηκαν από την Ομάδα Έργου για ένταξη 

στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης (Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννη-

ση) αξιολογήθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφερείας ως προς 

την επιλεξιμότητά τους για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και διαμορφώθηκε ο Πίνακας Γ – 1 του Παραρτήματος Γ του παρόντος τεύχους 
που περιλαμβάνει τα έργα που τελικά προτείνονται για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας-
Θράκης (Θεματική Προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγρο-
τική αναγέννηση» / Κατηγορία Πράξης 61.05 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυ-
ξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών») ενδεικτικού προϋπολογισμού 26,4 εκατ. €. 

Για τη διαμόρφωση του Πίνακα Γ - 1 του Παραρτήματος Γ, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου, επικαιροποίησε τα οικονομικά στοιχεία των έργων 

(προϋπολογισμό), το επίπεδο ωριμότητας (στάδιο μελετών, αδειδοτήσεων κ.λπ.) ενώ έλαβε 

υπόψη τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο άλλων προσκλήσεων του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» καθώς και άλλων ενεργειών κα-

ταγραφής ώριμων έργων στο πλαίσιο εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό-

τητας και Ναυτιλίας. 

Επισημαίνεται ότι από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θρά-

κης 2007 - 2013» δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις του πρωτογενούς τομέα όπως 

δασικοί δρόμοι, εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, αγροτική οδοποϊία κ.λπ., δράσεις 

που είναι επιλέξιμες από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) που διαχειρίζεται αποκλειστικά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

Οι λοιπές πηγές χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων του Πίνακα 6.5-2 μπορεί να εί-

ναι: 

- το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2007 - 2013) «Αλέξανδρος Μπαλτα-

τζής», 

- το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

- Άλλες θεματικές προτεραιότητες του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», 

- Εθνικοί Πόροι. 
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Η υλοποίηση των έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση από λοιπές πηγές μπορεί να 

γίνει, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.2: 

α) με τη διαδικασία χωρικά προσδιορισμένων προσκλήσεων επιμέρους προγραμμά-

των είτε, 

β) με τη διαδικασία της εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων. Η εκχώρηση πόρων και 

αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκρίνεται ως η 

πλέον αποτελεσματική διαδικασία αφενός γιατί η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη α-

νήκει στις περιφέρειες Στόχου 1 και μπορεί να ενισχυθεί από Τομεακά Προγράμματα 

και αφετέρου δίνει στην Περιφέρεια την πλήρη αρμοδιότητα για την επιλογή των έρ-

γων, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τον έλεγχο των προτεινόμενων πα-

ρεμβάσεων. Αποτελεί επίσης πρακτική που θα αποτελέσει καλό παράδειγμα στο 

πλαίσιο της ολοένα και εντονότερης προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων, μεγα-

λύτερη και στοχευμένη απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΠΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Κ.ΛΠ.)

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΠΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Κ.ΛΠ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟΙΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΠΟΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 2007 -- 20132013

ΕΕ..ΠΠ. . ««ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ––
ΘΡΑΚΗΣΘΡΑΚΗΣ 2007 2007 –– 20132013»»

€€ 2255.000.000 .000.000 

ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 3 3 ΠΠ..ΑΑ..ΑΑ. . ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2007 –– 2013 2013 

««ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»»
€€ 10.000.00010.000.000
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣΟΡΟΣΕΙΡΑΣ

ΡΟΔΟΠΗΣΡΟΔΟΠΗΣ

 
 
(α) Χρηματοδότηση με τη διαδικασία των χωρικά προσδιορισμένων  (β) Χρηματοδότηση με τη διαδικασία εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιο- 

προσκλήσεων επιμέρους προγραμμάτων  τήτων 
  

Διάγραμμα 3.2: Γραφική απεικόνιση πιθανών μοντέλων χρηματοδότησης του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΠΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Κ.ΛΠ.)

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΠΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Κ.ΛΠ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣΟΡΟΣΕΙΡΑΣ

ΡΟΔΟΠΗΣΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΙΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΠΟΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 2007 -- 20132013

ΕΕ..ΠΠ. . ««ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ––
ΘΡΑΚΗΣΘΡΑΚΗΣ 2007 2007 –– 20132013»»

€€ 2255.000.000 .000.000 
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3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την α.π. 37597/ΔΕ4867/31-08-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομία Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε το Σύστημα Διοίκησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης το οποίο προβλέπει: 

Α) τη συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης (Ε.Σ.Ε.) για την εφαρ-

μογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδό-

πης αποτελούμενη από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) ως πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανά-

πτυξης ως μέλος και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως μέ-

λος. Αντικείμενο της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης είναι η έγκριση των 

ενδεικτικών πράξεων (μελέτες / έργα/ άλλες ενέργειες) του προγράμματος, όπως 
αυτό εξειδικεύεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο 
πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την υλοποίηση 
του ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδό-
πης». Αντικείμενο της Ε.Σ.Ε. είναι επίσης η ένταξη πράξεων προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων. 

Β) τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματική και ορθής εφαρμογής του ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης, η οποία αποτελεί διευρυμένο σε σχέση με την 

Ε.Σ.Ε. σώμα, αποτελούμενη, πέραν των μελών της Ε.Σ.Ε., επιπρόσθετα από: 

- το Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολι-

τικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, 

- τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, 

- το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέ-

ρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

- τον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

- το Νομάρχη Δράμας, 

- το Νομάρχη Ξάνθης, 
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- το Νομάρχη Ροδόπης, 

- το Νομάρχη Έβρου, 

- εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Δράμας, 

- εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, 

- εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης, 

- εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου, 

- εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, 

με αναφορά ότι από 01.01.2011 οι Νομάρχες αντικαθίστανται από τους εκλεγμένους 

Αντιπεριφερειάρχες της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και οι εκπρόσωποι των 

ΤΕΔΚ από ισάριθμούς εκπροσώπους που θα ορισθούν από την Περιφερειακή Έ-

νωση Δήμων μόλις αυτή συσταθεί. 

Γ) τη συγκρότηση Τεχνικής Γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου της Επιτρο-

πής Συντονισμού και Εξειδίκευσης (Ε.Σ.Ε.) και της Επιτροπής Παρακολούθησης 

(Ε.Π.). Η Τεχνική Γραμματεία στελεχώνεται από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυν-

σης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-

γραμματισμού της Περιφέρειας ή / και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και λει-

τουργεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. 

Δ) περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε-

θνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στις περιπτώσεις πράξε-

ων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ακολουθείται 

η ισχύουσα διαδικασία ένταξης έργων με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών διαχείρι-

σης και εγγραφής τους στις Συλλογικές Αποφάσεις των αντίστοιχων φορέων χρημα-

τοδότησης μετά από σχετικό του αίτημα. Το ίδιο ισχύει και για πράξεις που εντάσ-

σονται σε άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (π.χ. ΣΔΙΤ, Jessica κ.α.). Για τα 

έργα αυτά, τα οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013, η ένταξη και διαχείριση πράξεων γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

των προγραμμάτων αυτών. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτη-

ση χρηματοδότησης με τα απαιτούμενα έντυπα και συνημμένα που προβλέπονται 

από τις σχετικές προσκλήσεις των αρμοδίων αρχών διαχείρισης των προγραμμάτων 

αυτών. 
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Ακολούθως, με νεώτερη επιστολή του (α.π. 11396/ΔΕ1582/14-03-2011), ο υφυπουργός Οι-

κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενημέρωσε ότι «…το Ολοκληρωμένο Πρόγραμ-

μα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης, το οποίο εντάσσεται στη λογική της ολοκληρω-

μένης παρέμβασης με τη συμμετοχή πολλών εργαλείων χρηματοδότησης, θα προχωρήσει σε 

ότι αφορά αρχικά στην παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του και στη συ-

νέχεια θα εκτιμηθεί η περαιτέρω πορεία του σε συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης συνολι-

κά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Παράλληλα καλούσε για την επαναβεβαίω-

ση του ορισμού των εκπροσώπων στα όργανα του συστήματος διοίκησης, για το οποίο η 

Περιφέρεια είχε ανταποκριθεί με την με α.π 63240/4086/04-11-2011 αποστολή των εκπρο-

σώπων και τώρα βρίσκεται στη φάση επικαιροποίησης σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α/87-07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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4 .  Ε Ι ΣΗΓΗΣΗ   ΣΤΟ   ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟ  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και ειδικότερα: 

α) το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87-07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα: 

 - 186 (Α.5), σύμφωνα με το οποίο αρμοδιότητες των περιφερειών είναι, η δια-

χείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τα περιφερειακά όργανα στις δια-

τάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) όπως ισχύει… 

 - 159, σύμφωνα με το οποίο ο περιφερειάρχης …κατευθύνει την υλοποίηση του 

σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης…, 

 - 163, σύμφωνα με το οποίο το περιφερειακό συμβούλιο εγκρίνει και παρακο-

λουθεί αναπτυξιακά προγράμματα κατά την κείμενη νομοθεσία, 

β) το εγκεκριμένο με την με αρ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ε.Ε. «Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», σύμφωνα με το οποίο 

στις χωρικές προτεραιότητες της Στρατηγικής Ανάπτυξης προβλέπεται η ενίσχυση 

ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-

κης από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», 

γ) τα εγκεκριμένα στην 3η Συνεδρίαση (Θεσσαλονίκη, 09-06-2010) της Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 

2013», κριτήρια επιλογής πράξεων της Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρω-

μένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» / Κατηγορία Πράξης «Παρεμ-

βάσεις σε αγροτικές, ορεινές – μειονεκτικές, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές» 

σύμφωνα με τα οποία για την ένταξη πράξεων «…εξετάζεται αν η προτεινόμενη 

πράξη εντάσσεται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ανάπτυξη των αγροτικών, 

ορεινών - μειονεκτικών ή / και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών όπως εξειδικεύ-

εται στην πρόσκληση». 
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Εισηγούμαστε: 

Α) την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς 

Ροδόπης. Ειδικότερα, εγκρίνεται το σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής 

παρέμβασης, η σκοπιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και η συμβολή 

αυτών στην επίτευξη της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής. Η χρηματοδό-

τηση των έργων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναλόγως της πηγής 

χρηματοδότησης (Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», Πρόγραμμα Αγροτι-

κής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», άλλα Επιχειρησιακά Προ-

γράμματα του ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι). 

 Ειδικότερα και σε συνέχεια της ανωτέρω έγκρισης η Ενδιάμεση Διαχειριστική της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα εκδόσει σχετική πρόσκληση προ-

ϋπολογισμού, σε πρώτη (Α’ Φάση) είκοσι πέντε εκατομμύριων € (25.000.000 €). 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα υποβληθούν για αξιολόγηση προς έ-
νταξη τα έργα του Πίνακα Γ – 1, Παράρτημα Γ, του παρόντος τεύχους «Προτει-

νόμενα έργα για ένταξη στη θεματική Προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για 

την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» / Κατηγορία Πράξης 61.05 «Ολοκληρωμένα 

Σχέδια για την Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013». Αναλόγως της πορείας υλο-

ποίησης του προγράμματος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή να ενημερώσει το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο για τη δυνατότητα ενεργοποίησης και το ύψος του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού δεύτερης (Β’ Φάσης) υποβολής προτάσεων. 

Β) την υποβολή αιτήματος εκχώρησης πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α-

γροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για χρηματοδότηση 

έργων που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής 

παρέμβασης και αφορούν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (δασικοί δρόμοι, 

εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, αγροτική οδοποιία, έργα προστασίας και 

ανάπτυξης δασικού δυναμικού κ.λπ.). Αναλόγως της πορείας του αιτήματος εκχώ-

ρησης πόρων η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο εξειδικευμένο κατάλογο έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση.  

Γ) την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

την άμεση επαναπροκήρυξη του σκέλους ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του 
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Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλ-

τατζής» 

Δ) την υποβολή πρότασης για την εγγραφή ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ 
(2.000.000 €) στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη 

χρηματοδότη δράσεων (ενέργειες ωρίμανσης έργων, μελέτες χωροταξικού σχεδια-

σμού, τεχνική βοήθεια κ.λ.π.) που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο βιώσιμης α-

νάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Αναλόγως της πορείας του αιτήματος η ενδιά-

μεση διαχειριστική αρχή να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξειδικευμένο κα-

τάλογο έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  

ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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Χάρτης Α - 1: Περιοχή Παρέμβασης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης. 
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Χάρτης Α - 2: Υποπεριοχή Α (Ευρύτερη περιοχή Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης). 
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Χάρτης Α - 3: Υποπεριοχή Β (Ανατολική Ροδόπη). 
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Χάρτης Α - 4: Γενική θεώρηση του αναπτυξιακού χώρου / συγκρότηση σε αναπτυξιακούς θύλακες - άξονες. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – 1 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

19/01/2011 Επιμελητήριο Δράμας Δόθηκε πλήρης κατάλογος των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή 

03/02/2011 Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης Απεστάλη λίστα εγγεγραμμένων Επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή 

07/02/2011 Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Καμία ανταπόκριση στο αίτημα της Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για στοιχεία υποδομών ενέργειας  

21/02/2011 Δήμος Κομοτηνής Απεστάλησαν στοιχεία υποδομών 

21/02/2011 Δήμος Μύκης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής αναγκών για τον τομέα Ύδρευσης 

09/03/2011 Δήμος Μύκης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής Κοινωνικών υποδομών στους τομείς Παιδείας, Υγείας, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού και Κοινωνικής μέριμνας 

10/03/2011 Ε.Β.Ε. Ροδόπης Καταγραφή Επιχειρήσεων Ν. Ροδόπης 

14/03/2011 ΟΤΕ Καταγραφή τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αναγκών, μελλοντικών αναβαθμίσεων 

16/03/2011 Δ.Ε.Η. Καταγραφή αναγκών Δικτύου Ηλεκτροδότησης  

23/03/2011 Δήμος Ξάνθης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής κοινωνικών υποδομών στους τομείς Παιδείας, Υγείας, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού και Κοινωνικής μέριμνας 

23/03/2011 Δήμος Ξάνθης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής κοινωνικών υποδομών στους τομείς Ύδρευσης, Αποχέτευσης 

23/03/2011 Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής αναγκών στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων για το Δήμο Μύκης 

23/03/2011 Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής αναγκών στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων για το Δήμο Σταυ-
ρούπολης 

28/03/2011 Δήμος Μύκης Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής αναγκών στον τομέα Αποχέτευσης 

28/03/2011 ΟΤΕ Καταγραφή τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

28/03/2011 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευση Π.Ε. Ροδόπης Καταγραφή σχολικών υποδομών 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μάρτιος 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ. ΜΥΚΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Μύκης: 
Δημοτικά: Κένταυρος, Γλαύκη, Μύκη, Σμίνθη, Άλμα, 
Μάνταινα, Αιώρα, Γοργόνα, Προσήλιον, Ζουμπούλι, 
Κότινο, Χρυσό, Τρίγωνο, Kίρρα  
Νηπιαγωγείο: Άνω Κίρρα 
 
Δ.Κ. Εχίνου: 
Δημοτικό: Μελίβοια 
Νηπιαγωγείο: Εχίνος 
 
Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Ωραίου: 
Δημοτικά: Ωραίο, Ρεύμα, Κύκνος 
 
Τ.Κ. Σατρών: 
Δημοτικά: Σάτρες, Τέμενος 
 
Δ.Κ. Κοτύλης: 
Δημοτικά: Κοτύλη, Δημάρι, Πάχνη 
 
Τ.Κ. Θερμών: 
Δημοτικά: Άνω Θέρμες, Μέδουσα, Θέρμες,  
Διάσπαρτο 
 
ΣΧΟΛΕΙΑ Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Τ.Κ. Σταυρούπολης: 
Δημοτικό: Σταυρούπολη 
 
Τ.Κ. Δαφνώνος: 
Νηπιαγωγείο: Δαφνώνας 

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου καταγραφής κοινωνικών υποδομών στον τομέα της Παιδείας 
 

01/04/2011 Ε.Β.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Απεστάλη κατάλογος Επιχειρήσεων Ν. Ροδόπης 

06/04/2011 Διεύθυνση Δασών Δράμας Θετική ανταπόκριση στο αίτημα παροχής στοιχείων έκτασης και παραγωγής των δασικών συμπλεγμάτων των πε-
ριοχών ευθύνης των Δασαρχείων Δράμας και κάτω Νευροκοπίου. 

 

 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Β - 3 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21/05/2010 Δήμος Σταυρούπολης Απεστάλησαν Τεχνικά Δελτία προτεινόμενων Έργων 

21/05/2010 Δήμος Μύκης Απεστάλησαν Τεχνικά Δελτία προτεινόμενων Έργων 

10/08/2010 Κοινότητα Θερμών Απεστάλησαν Τεχνικά Δελτία προτεινόμενων Έργων 

06/11/2010 Διεύθυνση Δασών Νομού Ροδόπης Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων-Προϋπολογισμοί-συμπληρωμένα Τ.Δ.Ε. 

08/11/2010 Δασαρχείο Σουφλίου Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων-Προϋπολογισμοί-συμπληρωμένα Τ.Δ.Ε. 

08/11/2010 Δασαρχείο Διδυμοτείχου Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων-Προϋπολογισμοί-συμπληρωμένα Τ.Δ.Ε. 

22/11/2010 Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Απεστάλησαν Τεχνικά Δελτία Έργων 

- Ένωση Ξενοδόχων Θράκης (Παράρτημα Ξάνθης) Δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημα για προτάσεις έργων και δράσεων 

13/01/2011 
- Δήμαρχος Δράμας 
- Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Δήμαρχος Παρανεστίου 

Προγραμματίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων 

13/01/2011 Επιμελητήριο Δράμας Ενημερώθηκε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δράμας στις 27/01/2011 

13/01/2011 - Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Παράρτημα Δράμας, Τμήμα Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Πραγματοποιήθηκε άτυπη σύσκεψη με την Προϊσταμένη και απεστάλη πρόταση έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο 
σύστημα σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων για βιώσιμη ανάπτυξη της Οροσειράς Ροδόπης» 

13/01/2011 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
(Δράμα) Υπήρξε μια σχετική κινητοποίηση από την πλευρά του ΤΕΕ αλλά δεν απεστάλησαν προτάσεις έργων 

13/01/2011 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδο-
νίας (Δράμα) Καμία ανταπόκριση στην πρόταση για ενημερωτική συνάντηση 

13/01/2011 Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Δράμα) Πραγματοποιήθηκε άτυπη σύσκεψη με τον Πρόεδρο του Φ.Δ.Ο.Ρ. Δεν εστάλησαν προτάσεις έργων 

07/02/2011 Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Προφορική ανταπόκριση στο πλαίσιο συνάντησης με την Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για προτάσεις έργων και δράσε-
ων 

07/02/2011 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Α-
ναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  

- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,  
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής,  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού,  
- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης

Μετά τη διαβούλευση στην Π.Ε. Ξάνθης στις 7/2/2011, δεν κατέθεσαν προτάσεις. 

10/02/2011 Οικολογική Κίνηση Δράμας Καμία ανταπόκριση στο αίτημα για προτάσεις δράσεων 

14/02/2011 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης Απεστάλησαν γενικές προτάσεις για την ανάπτυξη της Ορεινής ζώνης Π.Α.Μ.-Θ. (βοσκότοποι, αναδασμός) 

17/02/2011 Δήμος Ξάνθης Απεστάλη Πίνακας έργων για τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Σταυρούπολης 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22/02/2011 Κ.Ε.Κ. Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.-Παράρτημα Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Ξάνθη) Απεστάλη πρόταση για τη δημιουργία Ερευνητικής Μονάδας με τίτλο «Παρατηρητήριο βιώσιμης ανάπτυξης και 
απασχόλησης στην ορεινή Ροδόπη» 

22/02/2011 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό τμήμα Θράκης (Ξάνθη) Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων-Προϋπολογισμοί 

23/02/2011 Δήμος Κομοτηνής Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων - Προϋπολογισμοί-Τεχνικά Δελτία Έργων  

23/02/2011 Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ξάνθης Απεστάλη Τεχνικό Δελτίο Έργου 

25/02/2011 - Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Ετοιμάστηκε και απεστάλη νέος κατάλογος έργων 

25/02/2011 - Δήμαρχος Παρανεστίου 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Ετοιμάστηκε και απεστάλη νέος κατάλογος έργων 

25/02/2011 
- Δήμαρχος Δράμας 
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δή-

μου Δράμας 
Ετοιμάστηκε και απεστάλη νέος κατάλογος έργων 

03/03/2011 Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης (Ξάνθη) 

Καμία ανταπόκριση στο αίτημα για προτάσεις έργων και δράσεων τα οποία να είναι ώριμα ή προβλέπεται να κα-
ταστούν ώριμα στους επόμενους 6-12 μήνες 

08/03/2011 Γ.Δ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ροδόπης Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων - Προϋπολογισμοί-Τεχνικά Δελτία Έργων 

08/03/2011 Δήμος Μύκης Απεστάλη Επικαιροποιημένος Πίνακας Έργων με ωριμότητα  

10/03/2011 Διεύθυνση Πολιτικής Γης-Τμήμα Τοπογραφίας, Π.Ε. Ροδόπης Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων - Προϋπολογισμοί-Τεχνικά Δελτία Έργων 

17/03/2011 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης Απεστάλησαν 3 Τεχνικά Δελτία Έργων 

21/03/2011 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
(Ξάνθη) 

Απεστάλησαν: 
1. Λίστα απαιτούμενων έργων διαχείρισης υδάτων στην Ορεινή περιοχή 
2. Ερευνητική πρόταση σχετικά με την «Διερεύνηση προϋποθέσεων εξασφάλισης νερού» 

22/03/2011 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης Παραχωρήθηκαν στοιχεία για το έργο «Καταγραφή και ανάδειξη των Θερμών Πηγών στις Θέρμες Ν. Ξάνθης»: 
Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη και Μελέτη εφαρμογής θερμοκηπίου  

29/03/2011 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος (Ξάνθη) Απεστάλη εκτίμηση κόστους αντιμετώπισης πλημμυρών και διάβρωσης υδρολογικής λεκάνης Κόσυνθου  

31/03/2011 Δήμος Μύκης Απεστάλη Πίνακας Τεχνικών Δελτίων Έργου  

05/04/2011 Δήμος Ιάσμου Απεστάλησαν Προτάσεις δράσεων-Προϋπολογισμοί  

12/04/2011 Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Μετά από αίτημα της Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α., απεστάλη επικαιροποιημένος πίνακας έργων Δασαρχείου Σταυρού-
πολης  

09/05/2011 Δήμος Μύκης Απεστάλη επικαιροποιημένος πίνακας έργων 

20/5/2011 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδο-
νίας (Δράμα) 

Έγγραφο με τις απόψεις και προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε απάντηση της από 13/1/2011 επιστολής της Αναπτυξι-
ακής Δράμας για κατάθεση προτάσεων  
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25/11/2009 Δημαρχείο Παρανεστίου, Παρανέστι

- Δήμαρχος Παρανεστίου 
- Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηρονέρου 
- Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 

09/12/2009 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας, Δράμα  

- Δήμαρχος Παρανεστίου 
- Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηρονέρου 
- Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 
- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

05/03/2010 
Δημαρχείο Παρανεστίου, Παρανέστι 
(Συνάντηση στην οποία επετεύ-
χθη πολιτική συμφωνία) 

- Δήμαρχος Παρανεστίου 
- Δήμαρχος Μύκης 
- Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηρονέρου 
- Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης 
- Αντιδήμαρχος Κ. Νευροκοπίου 
- Αντιδήμαρχος Μύκης 
- Δημοτικό Διαμέρισμα Ωραίου, Δήμος Μύκης 
- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κ. Νευροκοπίου 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σταυρούπολης 

11/03/2010 Δημαρχείο Κάτω Νευροκοπίου, 
Κάτω Νευροκόπι 

- Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Αντιδήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

16/03/2010 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα 

- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 
- Κοινοτικοί Σύμβουλοι 
- Κοινοτικός Υπάλληλος 
- Υλοτόμοι 
- Κτηνοτρόφος 

17/03/2010 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα 

- Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

30/03/2010 Δημαρχείο Δράμας, Δράμα 
- Δήμαρχος Δράμας 
- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Β - 6 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

20/04/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Προϊστάμενος Μονάδας Α, Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ. 
- Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Φ.Δ.Ο.Ρ.) 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

21/04/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 

- Δήμαρχος Σταυρούπολης 
- Αντιδήμαρχος Μύκης  
- Πρόεδρος Κοινότητας Κοτύλης 
- Δήμος Σταυρούπολης 
- Κοινότητα Κοτύλης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

30/04/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 

10/05/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 

11/05/2010 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα  - Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κ. Νευροκοπίου 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

18/05/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 

- Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (30/08/2010) 

03/09/2010 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα 

- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

08/09/2010 Δημαρχείο Κάτω Νευροκοπίου, 
Κάτω Νευροκόπι 

- Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Αντιδήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Εν δυνάμει επενδυτές 

09/09/2010 Δημαρχείο Παρανεστίου, Παρανέστι
- Δήμαρχος Παρανεστίου 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Εν δυνάμει επενδυτές 
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13/09/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 

- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
- Δήμος Σταυρούπολης 
- Δήμος Μύκης 
- Κοινότητα Κοτύλης 

15/09/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

17/09/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
- Δήμος Σταυρούπολης 

20/09/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
- Δήμος Μύκης 

12/10/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Α.ΜΘ. 
- Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου 
- Δασάρχης Διδυμοτείχου 
- Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
- Α/Α Διευθυντής Δασών Ν. Ροδόπης 
- Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης 
- Α/Α Δασάρχης Ξάνθης 
- Δασάρχης Σταυρούπολης 
- Διευθυντής Δασών Ν. Δράμας 
- Δασάρχης Δράμας 
- Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
- Συντονίστρια Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Φ.Δ.Ο.Ρ. 
- Προϊστάμενος Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
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12/10/2010 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Α.ΜΘ. 
- Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου 
- Δασάρχης Διδυμοτείχου 
- Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
- Α/Α Διευθυντής Δασών Ν. Ροδόπης 
- Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης 
- Α/Α Δασάρχης Ξάνθης 
- Δασάρχης Σταυρούπολης 
- Διευθυντής Δασών Ν. Δράμας 
- Δασάρχης Δράμας 
- Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
- Συντονίστρια Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Φ.Δ.Ο.Ρ. 
- Προϊστάμενος Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

22/10/2010 Διεύθυνση Δασών Νομού Δράμας, 
Δράμα 

- Διευθυντής Δασών Ν. Δράμας 
- Δασάρχης Δράμας 
- Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας  

04/11/2010 Διεύθυνση Δασών Νομού Ξάνθης, 
Ξάνθη 

- Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης 
- Δασαρχείο Σταυρούπολης 
- Δασαρχείο Ξάνθης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

06/11/2010 Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης - Διεύθυνση Δασών Νομού Ροδόπης 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

08/11/2010 Δασαρχείο Σουφλίου - Δασαρχείο Σουφλίου 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

08/11/2010 Δασαρχείο Διδυμοτείχου - Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

15/11/2010 
 (Με Τηλεδιάσκεψη) 

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., 
Μέτσοβο 

- Ε.Μ.Π. 
- Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

18/11/2010 Διεύθυνση Δασών Νομού Ξάνθης - Διεύθυνση Δασών Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
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23/11/2010 Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης, Ξάνθη - Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Θράκης για τους οικισμούς της ορεινής Ροδόπης 

Ιανουάριος 2011 Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Ξάνθη 
- Δήμαρχος Μύκης 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μύκης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

17/01/2011 Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης - Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κομοτηνή στις 21/01/2011 

21/01/2011 Έδρα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Κομο-
τηνή 

- Περιφερειάρχης Α.Μ.-Θ. 
- Σύμβουλος Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. 
- Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

27/01/2011 Επιμελητήριο Δράμας, Δράμας - Επιμελητηρίου Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

28/01/2011 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα - Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου 

27/01/2011 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα - Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 
- Αναπτυξιακή Δράμας 

07/02/2011 Δημαρχείο Ξάνθης 
- Δήμαρχος Ξάνθης 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

07/02/2011 Π.Ε. Ξάνθης 

- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Τουρισμού-Πολιτισμού.  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυ-

ντής. 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυντής 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθύντρια 
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Γενικός Διευθυντής 
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γενικός Διευθυντής  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διευθυντής.  
- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.M.-Θ., Προϊστάμενος 
- Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης  
- Δήμαρχος Μύκης  
- Δήμαρχος Ξάνθης 
- Διεύθυνση Δασών Ν. Ξάνθης, Διευθυντής 
- Δασαρχείο Ξάνθης, Δασάρχης 
- Δασαρχείο Σταυρούπολης, Δασάρχης 
- Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Πρόεδρος  
- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης, Διευθύντρια 
- Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης, Διευθύντρια 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης, Διευθύντρια 
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, Προϊστάμενος 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Β - 11 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

08/02/2011 Αίθουσα συσκέψεων Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ., Κομοτηνή 

- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Τουρισμού-Πολιτισμού  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυ-

ντής  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυντής  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθύντρια  
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Γενικός Διευθυντής  
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γενικός Διευθυντής  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διευθυντής  
- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.M.-Θ. 
- Αντιπεριφερειάρχης Έβρου  
- Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης  
- Δήμαρχος Αρριανών  
- Δήμαρχος Ιάσμου  
- Δήμαρχος Κομοτηνής  
- Δήμαρχος Σουφλίου  
- Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου, Διευθυντής  
- Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης, Διευθυντής  
- Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Δασάρχης  
- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, Διευθυντής  
- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης 
- Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, Διευθυντής  
- Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, Διευθυντής  
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, Διευθυντής  
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, Διευθυντής  
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου 
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

09/02/2011 Αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου», 
Δράμας 

- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Τουρισμού-Πολιτισμού  
- Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυ-

ντής  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυντής  
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Διευθύντρια  
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Γενικός Διευθυντής  
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γενικός Διευθυντής  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διευθυντής  
- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.M.-Θ. 
- Αντιπεριφερειάρχης Δράμας  
- Δήμαρχος Δράμας  
- Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου  
- Δήμαρχος Παρανεστίου  
- Διεύθυνση Δασών Δράμας, Διευθυντής  
- Δασάρχης Δράμας 
- Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου 
- Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης  
- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας, Διευθυντής. 
- Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας, Διευθύντρια  
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας, Διευθυντής  
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.  

10/02/2011 

- Τ.Ε.Δ.Κ. Δράμας. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών Δήμου Κάτω Νευροκοπί-
ου. 

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών Δήμου Παρανεστίου 

- Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Δήμου Δράμας 

- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Δράμα στις 16/02/2011 

15/02/2011 Π.Ε. Ξάνθης - Διευθυντές Υπηρεσιών Π.Ε. Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

16/02/2011 Αναπτυξιακή Δράμας, Δράμα 

- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας  
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παρανεστίου 
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δήμου Δράμας 

17/02/2011 Δημαρχείο Αρριανών - Δήμος Αρριανών 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

22/02/2011 Δημαρχείο Κομοτηνής - Δήμος Κομοτηνής 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Β - 13 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

23/02/2011 Ξενοδοχείο ARCADIA, Κομοτηνή 

- Σύμβουλος Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. 
- Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ. 
- Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

01/03/2011 Δημαρχείο Αρριανών - Δήμος Αρριανών 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

02/03/2011 Δημαρχείο Ιάσμου - Δήμος Ιάσμου 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

04/03/2011 Δημαρχείο Σουφλίου - Δήμος Σουφλίου 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

10/03/2011 Νοσοκομείο Κομοτηνής - Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Οργάνης 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

14/03/2011 Τ.Ε.Δ.Κ. Ξάνθης, Ξάνθη 

- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Δράμας 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

18/03/2011 Π.Ε. Ξάνθης 

- Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης 
- Εκπρόσωπος Δ.Π.Θ., Μέλος Δ.Ε.Π. 
- Διευθύνσεις Π.Ε. Ξάνθης 
- Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα διαχείρισης υδάτων, βοσκοτόπων και αναδασώσεων 

21/03/2011 Γραφεία ΕΠΑ, Ξάνθη 

- Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ξάνθης  
- Υπηρεσία Προγραμματισμού Δήμου Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

23/03/2011 Γραφεία ΕΠΑ, Ξάνθη 

- Δήμαρχος Μύκης 
- Ειδικοί συνεργάτες Δήμου Μύκης 
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μύκης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

05/04/2011 Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ., Κομοτηνή 

- Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ. 
- Ε.Δ.Α. Α.Μ.-Θ. 
- Αναπτυξιακή Δράμας 
- Αναπτυξιακή Ροδόπης 
- Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ξάνθης 
- Ε.Π.Α. ΑΝ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

18/04/2011 Γραφεία ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. - Γ.Δ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
- ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Γ - 1 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΠΒΑΟΡ_final 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 61 / ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 61.05 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013». 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

1 ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ-
ΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ - ΓΕΡΙΚΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 

ΔΕΡΕΙΟΥ 500.000 
Ενίσχυση υδροδότησης των οικισμών του Μ. Δερείου και του Γερικού. Περι-
λαμβάνει την αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου με πλαστικούς σωλήνες 

πολυαιθυλενίου. 

Το έργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης 
και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 500.000   

2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-
ΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΙΝΟΥ 

ΜΥΚΗΣ ΕΧΙΝΟΥ 400.000 

Το έργο αφορά την αξιοποίηση έκτασης 5.735,96 τ. μ. η οποία βρίσκεται 
βόρεια του οικισμού, σε χώρο αναψυχής και άθλησης. Συγκεκριμένα θα δη-
μιουργηθούν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 , ένα γήπεδο μπάσκετ – βόλεϊ, 
χώρος παιδικής χαράς, χώρος στάθμευσης οχημάτων, χώρος πρασίνου, και 
χώρος ανάπαυσης. Οι χώροι παιχνιδιού θα εξοπλιστούν με τον ελάχιστο 
απαιτούμενο εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει ξύλινα όργανα παιδικής 

χαράς, ξύλινους καθιστούς πάγκους, ξύλινους κάδους απορριμμάτων, ξύλινο 
κιόσκι ,ξύλινη περίφραξη και μία πέτρινη βρύση. 

Αξιοποίηση επιλεγμένων αξιόλογων σημείων θέας και τη διαμόρφωσή τους σε υπο-
σταθμούς χώρων αναψυχής: Οι χώροι αυτοί αναψυχής αξιοποιούνται στην περιοχή σε 
μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους, με την ευκαιρία αργιών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
πανηγυριών. Παράλληλα αποτελούν στοιχεία έλξης ημερησίου τουρισμού, σχολικών 
εκδρομών από το κέντρο της Ξάνθης και γειτονικών Νομών, γεγονός που ενισχύει την 

εξωστρέφεια και την οικονομία της περιοχής. 

3 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ  224.025 

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στους οικισμούς 
Άλματος, Πύργου, Ωραίου, Μ. Ρέματος, Εχίνου, Μελιβοίων  και Αιώρας. Το 

έργο θα συνδυάζεται και με βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας. 

Το έργο αφορά σε βελτίωση των οδικών δικτύων εντός των οικισμών του Δήμου. Πρό-
κειται για παρεμβάσεις σε ένα δίκτυο επιλεγμένων οικισμών, με κριτήρια όπως: εξυ-
πηρετούμενος πληθυσμός, δυσμενής κατάσταση δρόμων, οικισμοί που πρόκειται να 

παραλάβουν και άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. 

4 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 
ΕΧΙΝΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΧΙΝΟΥ 2.800.000 

Το έργο αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου του Εχίνου από την είσοδο 
του οικισμού μέχρι την έξοδο του προς τον οικισμό Σατρών. Εξαιρείται το 

τμήμα της όχθης προς την πλευρά του οικισμού Εχίνου από την γέφυρα της 
Μηχανικής μέχρι την έξοδο προς Σάτρες, όπου οι εργασίες έχουν ήδη εκτε-

λεσθεί με άλλη εργολαβία. 

Οι παρεμβάσεις στη κοίτη των χειμάρρων λαμβάνουν υπόψη υδραυλικούς, λειτουργι-
κούς, αισθητικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς και απαιτήσεις. 
Έχοντας υπόψη τις πλημμυρικές παροχές, είναι σκόπιμο να διευθετηθεί η κοίτη και να 
προστατευθούν οι όχθες των χειμάρρων του οικισμού Εχίνου ώστε να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία των δύο οχθών και να διαμορφωθούν οι παρόχθιες εκτάσεις για την ανα-
ψυχή και άθληση των κατοίκων, να γίνεται χρήση φυσικών υλικών και να επιτρέπεται ο 

καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά και σκουπίδια. 

5 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΟΥ-
ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΣΜΙΝΘΗΣ. 

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ 650.000 

Το έργο αφορά την αξιοποίηση της γεώτρησης στον οικισμό Ζουμπουλίου 
καθώς και την κατασκευή εκσυγχρονισμένης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 
100,0 κ.μ. για την ύδρευση των οικισμών Σμίνθης, Ζουμπουλίου , Κ. Κίρρας, 
Στόκα. Αντλιοστάσιο απαιτείται μόνο στην γεώτρηση για την άντληση του 
ύδατος, καθώς και για την μεταφορά του νερού στον οικισμό της Στόκας. 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε παρεμβάσεις ύδρευσης για την κάλυψη άμεσων υ-
δρευτικών αναγκών. 

6 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΜΥΚΗΣ 
ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ 1.648.975 

Αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Μύκης. Η 
εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 1.500 κατοίκων και θα εξυπηρετεί απο-
κλειστικά τον οικισμό Μύκης. Η εγκατάσταση θα γίνει σε έκταση 2.500 τμ. 
που αγοράστηκε πρόσφατα από τον Δήμο Μύκης για την εξασφάλιση του 

απαιτούμενου χώρου. Τα λύματα θα οδηγούνται στην ΕΕΛ με κλειστό αγωγό 
και μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήγουν στο χείμαρρο Μάγδη, 
κύριο παραπόταμο του ποταμού Κοσύνθου. Για το έργο έχουν εκπονηθεί 
Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναμένεται η έκ-
δοση Περιβαλλοντικών Όρων από την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης. 
Επιπλέον, έχουν συνταχθεί, θεωρηθεί και εγκριθεί Υδραυλική και Ηλεκτρο-
μηχανολογική Προμελέτη και Μελέτη Διάθεσης και Επεξεργασίας. Επίσης, 

θα κατασκευαστεί δευτερεύον δίκτυο σε μέρη του οικισμού που δεν εξυπηρε-
τούνται σήμερα. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης των ανωτέρω υποέργων είναι προφανής, καθώς με την 
υλοποίησή τους θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους κα-
τοίκους του οικισμού, ενώ παράλληλα θα συντελέσει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 
της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Κοσύνθου, που είναι χαρακτηρισμένος ως 

«ευαίσθητος αποδέκτης» 

7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟ ΣΜΙΝΘΗΣ 
ΜΥΚΗΣ ΣΜΥΝΘΗ 381.300 

Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας η οποία εξυπηρετεί 
τη διέλευση του ρέματος Μοιράη λίγο πριν τη συμβολή του με το ρέμα Μά-
γδη με την μετεξελιξή του στο μεγάλο Ρέμα (χείμαρρος Κόσυνθος) και η 

σύνδεση του ανατολικού με το δυτικό τμήμα του οικισμού Σμίνθης. Μεταξύ 
των δύο εκατέρωθεν σημείων επιλέχθηκε η τοποθέτηση της γεφύρωσης σε 
οριζόντια στάθμη υψομέτρου +235.96 m. Για την επίτευξη της οριζόντιας 
στάθμης απαιτείται στη δυτική όχθη η δημιουργία κλιμακοστασίου ενταγμέ-
νου στη γενικότερη αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου και κάλυψη υψο-
μετρικής διαφοράς 2.70 m. Η κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς 2.70 m. Η 
κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς γίνεται με την κατασκευή κλιμακοστασίου 
εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα το οποίο επικαλύπτεται με λιθεπένδυση για 
την αισθητική προσαρμογή του τμήματος στη συνολικότερη αισθητική της 

περιοχής. Η ανατολική πρόσβαση οδηγεί στην υπάρχουσα οδική γέφυρα . Η 
δυτική πρόσβαση μέσω της προαναφερόμενης κλίμακας οδηγεί σε δρόμο 

του οικισμού πλησίον του Τεμένους. Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας 
πράξης περιλαμβάνονται και οι προσβάσεις και κοινόχρηστος χώρος ανά-

παυσης μεταξύ των γεφυρών. 

Διευκολύνονται οι μετακινήσεις των κατοίκων του οικισμού Σμίνθης καθώς και των 
επισκεπτών της περιοχής 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 6.104.300   



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Γ - 2 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΠΒΑΟΡ_final 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

8 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΟΣ ΕΣΟΧΗΣ 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΕΣΟΧΗΣ  950.000 Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του παλαιού εξωτερικού αγωγού για την 
ύδρευση του τοπικού Διαμερίσματος Εσοχής του Δήμου Αρριανών 

Με την αντικατάσταση απαρχαιωμένου δικτύου μεταφοράς θα επιτευχθεί η ενίσχυση 
υδροδότησης του οικισμού και θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως εποχική ανε-
πάρκεια νερού. Επίσης θα συμβάλει στην κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του οικισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος 

9 

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑ-
ΓΙΑΣ, ΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑ-

ΝΩΝ 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΟΦΗΣ, 
ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΔΑ 600.000 

Ενίσχυση υδροδότησης των οικισμών Πλαγιάς, Στροφής, Αγιοχωρίου και 
Νέδας. Περιβλέπτου καθώς επίσης και αντικατάσταση των σωλήνων αμιά-

ντου με πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Το έργο θα συμβάλλει αποφασιστικά προς την επίλυση των προβλημάτων υδροδότη-
σης (ανεπάρκεια, πλημμελής ή απουσία καθαρισμού, απουσία δικτύου) και κατά συ-

νέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΟΣ ΡΑΓΑΔΑΣ 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΑΓΑΔΑΣ 450.000 Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του παλαιού εξωτερικού αγωγού για την 
ύδρευση του τοπικού Διαμερίσματος Ραγάδας το Δήμου Αρριανών 

Με την αντικατάσταση απαρχαιωμένου δικτύου μεταφοράς θα επιτευχθεί η ενίσχυση 
υδροδότησης του οικισμού και θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως εποχική ανε-
πάρκεια νερού. Επίσης θα συμβάλει στην και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής των κατοίκων του οικισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος 

11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟ-
ΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΝΕΔΑΣ – ΚΙ-

ΖΑΡΙ 
ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1.500.000 

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 3,545 χιλιομέτρων με 
τα συνοδά έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης της οδού και τοπικές βελ-
τιώσεις της χάραξης για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της οδού. 

Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός εξυπηρετεί του κατοίκους της περιοχής δημιουργώντας 
προβλήματα ασφάλειας ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες τα προβλήματα εντείνονται 
λόγω βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα η διέλευση της οδού με συνήθη οχήματα να είναι 
σχεδόν αδύνατη. Με την προτεινόμενη βελτίωση – ασφαλτόστρωση εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη σύνδεση των οικισμών Νέδας – Κιζαρίου και βελτιώνεται το επίπεδο 

ασφάλειας της οδού. 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 3.500.000   

12 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ 1.500.000 

Με το έργο αυτό θα γίνει κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών της 
Δυτικής όχθης του χειμάρρου εντός οικισμού Κάλχαντα με βάση την ήδη 
υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης ρέματος οικισμού Κάλχαντα 
(ΑΔΣ 363/2003). Στη συνέχεια θα γίνει κατασκευή οδού πρόσβασης στη 

δυτική πλευρά του οικισμού με πεζοδρόμιο και οδοφωτισμό. 

Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού 
Κάλχα και να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε αυτόν. Αναμένεται να ολοκληρώσει 
την παρέμβαση που ήδη έχει γίνει στην περιοχή με την ανάπλαση της ανατολικής 
όχθης. Ο οικισμός μετά από αυτή την παρέμβαση θα αλλάξει κυριολεκτικά όψη, θα 

προστατευτεί από πλημμυρικά φαινόμενα και θα μπορέσει να προσελκύσει επισκέπτες 
που θα διέρχονται κατά μήκους του Άξονα Κομοτηνής-Νυμφαίας-Ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων. 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.500.000   
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ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ 

ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 300.000 

Το έργο αφορά σε εξωραϊσμό τμήματος της κοιλάδας του Τραύου ποταμού 
που βρίσκεται παραπλεύρως του χωριού Μίσχος (περιοχή Πλατανάκια) 
καθώς και την πλακόστρωση και σήμανση μονοπατιού που οδηγεί από το 
Μίσχο στα Πλατανάκια. Πρόκειται για την διαμόρφωση της περιοχής, περί-
που τριών στρεμμάτων, και την τοποθέτηση οκτώ τραπεζόπαγκων, δέκα 
κάδων απορριμμάτων, οκτώ ψησταριών, τέσσερα κιόσκια και δύο πέτρινες 
βρύσες και στις δύο πλευρές του Τραύου ποταμού καθώς και την εγκατά-
σταση ξύλινης γέφυρας που συνδέει τις δύο όχθες. Επιπλέον το έργο περι-
λαμβάνει την πλακόστρωση μονοπατιού περίπου 300 μέτρων καθώς και την 
τοποθέτηση τεσσάρων πινακίδων, στην αρχή, το τέλος και δύο κατά μήκος 
του μονοπατιού. Τέλος θα τοποθετηθούν περίπου 25 στύλοι ηλεκτροφωτι-

σμού που έρχονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, τόσο κατά 
μήκος του μονοπατιού όσο και στην υπό διαμόρφωση περιοχή. 

Η διευκόλυνση της προσβασιμότητας, η δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών και ο 
προσεκτικός σχεδιασμός για ένα δίκτυο διαδρομών που θα αναδεικνύει τα θρησκευτι-
κά μνημεία του Παπικίου όρους σε συνδυασμό με προσεκτικά σχεδιασμένες στάσεις 
στον παραδοσιακό οικισμό της Κερασέας και στην περιοχή Πλατανάκια, αναμένεται να 
αυξήσουν την επισκεψιμότητα της περιοχής . Επίσης αναμένεται να απορροφήσει ένα 
κομμάτι των δραστηριοτήτων των κατοίκων της Ροδόπης που αφορούν δραστηριότη-

τες κοντά στη φύση (πεζοπορίες, ποδηλασία κ.λπ.). 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 300.000   

14 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 450.000 

Επί του αγροτεμαχίου επιφάνειας 4.911,00 τμ της Τοπικής Κοινότητας Σιδη-
ρονέρου, του Δήμου Δράμας, ο Δήμος ( Δράμας ) προτίθεται να κατασκευά-
σει το έργο : "Αποκατάσταση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Σιδηρονέ-
ρου για μετατροπή του σε κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκε-

πτών". 

Η προτεινόμενη πράξη έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής καθώς και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην 
περιοχή. Ο ορεινός όγκος του Δήμου Δράμας διαθέτει φυσικούς και πολιτιστικούς 

πόρους και η αξιοποίηση αυτών θα αποτελέσει κίνητρο παραμονής των κατοίκων στα 
μικρά ορεινά χωριά ενώ θα συμβάλει σημαντικά  στην οικονομική ανάπτυξη αυτών. 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗ-

ΡΟΝΕΡΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 770.000 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του παλαιού εξωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης της τοπικής κοινότητας Σιδηρονέρου από την περιοχή των Πηγών σε 

μήκος 9 χιλ. έως την περιοχή μεταξύ των οικισμών Καλλίκαρπου και Σιδηρο-
νέρου. 

Λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης υπάρχουν συνεχείς βλάβες 
και διαρροές νερού με αποτέλεσμα κατά τους θερινούς κυρίως μήνες να χάνεται μεγά-
λη ποσότητα πολύτιμου νερού, απαραίτητο για τους κατοίκους αλλά και για τους επι-
σκέπτες που ο αριθμός τους αυξάνει την εν λόγω περίοδο. Επίσης το προτεινόμενο 
έργο θα διαφυλάξει την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Με το προτεινόμενο 
έργο επιλύεται το πρόβλημα επάρκειας νερού σε μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών μονά-
δων που βρίσκονται στην περιοχή και δεν υδροδοτούνται επαρκώς εξαιτίας των πολ-
λών βλαβών. Οι οικισμοί που θα ωφεληθούν από το προτεινόμενο έργο είναι των 

Παππάδων, Καλλικάρπου, Σιδηρονέρου και Οροπεδίου. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο-
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 
- ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 11+800 
ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

ΕΛΑΤΙΑΣ 

ΔΡΑΜΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ 2.200.000 

Προβλέπεται η βελτίωση της επαρχιακής οδού Δράμας – Σιδηρόνερου – 
Δασικού χωριού από τη χιλιομετρική θέση 11+800 έως το δασικό εργοτάξιο 
Ελατιάς, σε συμπληρωματικότητα με το έργο που έχει προταθεί έως τη Χ.Θ. 

11+800 στη θεματική προτεραιότητα 23 του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Περι-
λαμβάνει την ανακατασκευή της οδού, τη βελτίωση των συνθηκών απορροής 
με την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών και τη βελτίωση των συνθηκών 

ασφαλείας με την κατασκευή διαγραμμίσεων. 

Με τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού Χωριού επι-
τυγχάνεται η γρηγορότερη και ασφαλέστερη μεταφορά προσώπων και αγαθών καθώς 
η οδός αυτή, τμήμα του οποίου αποτελεί η προτεινόμενη παρέμβαση, συνδέει τη Δρά-
μα με τον ορεινό όγκο της περιοχής και ειδικότερα με την καρδία του Εθνικού Πάρκου 

Οροσειράς Ροδόπης, και θα αποτελέσει μοχλό τουριστικής ανάπτυξης 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3.420.000   



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) Γ - 3 
ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (05-09-2011) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΠΒΑΟΡ_final 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΩΛΑΚΑ 

ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΩΛΑΚΑ 1.210.000 

Στο ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 3.231,00 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο Βώλα-
κα θα κατασκευαστεί κτίριο εμβαδού 960,00 τ.μ.. Το κτίριο χωρίζεται σε δυο 
χώρους χρήσης: την αίθουσα του γυμναστηρίου με ύψος 6,86 μ. και τον 
χώρο των αποδυτηρίων. Στην αίθουσα του γυμναστηρίου θα υπάρχουν 
μπασκέτες και ορθοστάτες πετοσφαίρισης. Στα αποδυτήρια θα υπάρχουν 
δυο χώροι αποδυτηρίων δυο ομάδων πλήρως εξοπλισμένοι, αποδυτήρια 
διαιτητών πλήρως εξοπλισμένα, αίθουσα οργάνων γυμναστικής και wc για 

τους θεατές. 

Η κατασκευή ενός κλειστού γυμναστηρίου θα αποτελέσει ένα σημαντικό επιπλέον 
κίνητρο για τους νέους ώστε να ασχοληθούν περαιτέρω με κάθε είδους αθλητικές 

δραστηριότητες χωρίς να περιορίζονται μόνο στη χρήση του υφιστάμενου γηπέδου ως 
χώρο αποκλειστικής ποδοσφαιρικής δραστηριότητας ενισχύοντας έτσι την επιθυμία 
των κατοίκων για άθληση καλλιεργώντας με τον τρόπο το αθλητικό τους πνεύμα. Και 
επιπλέον, θα προσελκύσει επισκέπτες που εκτός από τους χειμερινούς μήνες που 
επισκέπτονται το χιονοδρομικό κέντρο θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την 
περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύοντας και τον αθλητικό τουρισμό όπου 
μαζί με τις όμορφες περιπατητικές διαδρομές που προσφέρει η περιοχή, μεταξύ των 
οποίων και το ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών «Ε6», να έχουν και την δυνα-

τότητα χρήσης ενός χώρου σύγχρονων προδιαγραφών. 

18 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ-

ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟ-
ΚΟΠΙΟΥ 

ΚΑΤΩ  
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 400.000 

Προβλέπεται η βελτίωση και επισκευή του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρί-
ου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τμηματική ανακατασκευή της στέγης, η 
αντικατάσταση περιμετρικά της παλαιών πολυκαρβουνικών πάνελ με νέα 
πάνελ με θερμομονωτικό υλικό και αντικατάσταση του εσωτερικού δαπέδου 
από χλωριούχο πολυβινύλιο. Τέλος προβλέπεται η τοποθέτηση νέων παρα-
θύρων αλουμινίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Με τη βελτίωση του κλειστού γυμναστηρίου Νευροκοπίου ενθαρρύνονται οι δράσεις 
για τον σχολικό και τον μαζικό αθλητισμό. Επίσης, το έργο αυτό εμφανίζει μεγάλη συ-
νέργεια και συμπληρωματικότητα με το έργο της κατασκευής του κλειστού γυμναστη-
ρίου στο Βώλακα (παρέχοντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων από ομάδες που 

προετοιμάζονται στις εγκαταστάσεις του Βώλακα). 

19 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΑΤΩ  
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 1.360.000 

Το έργο αφορά τη διευθέτηση του χειμάρρου Περιθωρίου με αρχή το γεφυ-
ράκι στη διασταύρωση του Βαθυτόπου και σε μήκος 1.130m προς τα ανατο-

λικά διασχίζοντας το βόρειο τμήμα του οικισμού του Περιθωρίου. 

Ενισχύεται η πολιτική προστασία και προλαμβάνονται φυσικές καταστροφές από 
πλημμύρες που θα μπορούσαν να προκληθούν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο 
χείμαρρος Περιθωρίου συλλέγει και αποστραγγίζει τα όμβρια ύδατα από μέρος του 
ορεινού όγκου ανατολικά του οικισμού. Με τη κατασκευή του  έργου αυξάνεται η πα-

ροχετευτικότητα του χειμάρρου. 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2.970.000   
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑ-
ΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟ-

ΧΩΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 700.000 

Βελτίωση - εκσυγχρονισμός ικανού αριθμού έτοιμων οικιών του οικισμού 
ΔΕΗ του Μεσοχωρίου για χρήση από ειδικές ομάδες τουριστών όπως ηλικι-
ωμένοι, ΑμεΑ, κ.λπ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν εργασίες στα υπάρ-
χοντα κτίρια και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων (π.χ. εστιατόριο, κ.λπ.) 

καθώς και άλλων ανέσεων που θα οριστικοποιηθούν σύντομα. 

Η λογική του έργου εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης παρέμβασης για την 
οικοτουριστική ανάπτυξη και στοχεύει, μεταξύ άλλων, να αποτελέσει: (α) μονάδα δια-
μονής οργανωμένων εκδρομών Α.ΜΕ.Α. ή ηλικιωμένων με σκοπό την καλύτερη εξυ-
πηρέτησή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαμονή τους αντίκειται στα συμφέροντα 
των ιδιωτών - ξενοδόχων, (β) μονάδα δωρεάν διαμονής και σίτισης οργανωμένων 
εθελοντών, οι οποίοι θα εργαστούν πάνω σε έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, (γ) 
μονάδα δωρεάν διαμονής και σίτισης οργανωμένων ερευνητικών ομάδων όπως ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, Μ.Κ.Ο., κ.α. με προϋπόθεση την εκτέλεση ερευνητικού έργου σχε-

τικού με την περιοχή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τοπικά. 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ-
ΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑ-
ΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 600.000 

Έργα ανακαίνισης κτιρίου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης (ΜΦΙΡ) 
αλλά και έργα προμήθειας νέων - καινοτόμων τεχνικών προβολής και ερμη-
νείας των εκθεμάτων. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ενδεικτικά: Έργα διαμόρ-
φωσης του ισόγειου χώρου το ΜΦΙΡ για τη δημιουργία διαδραστικής - πολυ-
μεσικής αίθουσας προβολής, επανασχεδιασμός και επανατύπωση των προ-
θηκών των εκθεμάτων του, ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των χώ-

ρων από ΑΜΕΑ, κ.λπ. 

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστί-
ου έχει ανάγκη ανακαίνισης, η οποία θα στοχεύσει στην αισθητική αλλά και στην ουσι-
αστική αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του, αλλά και στην εφαρμογή νέων 
μεθόδων παρουσίασης και ερμηνείας των εκθεμάτων του. Απώτερος σκοπός του έρ-
γου είναι η δημιουργία ενός χώρου «μύησης» στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, η ανά-
πτυξη του οποίου αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. Η υλοποίηση 
του εν λόγω έργου θα προωθήσει αδιαμφισβήτητα το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο 
της περιοχής και θα οδηγήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της. Επίσης, θα συμ-
βάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην ταυτοποίηση της περιοχής της 
Οροσειράς Ροδόπης ως ένα οικοτουριστικό προορισμό αιχμής. Η επισκεψιμότητα του 
μουσείο είναι: 2002 – 973, 2003 - 3.984, 2004 - 5.774, 2005 - 10.062, 2006 - 9.012, 
2007 - 7.520, 2008 - 9.434, 2009 - 6.504, 2010 – 5.710. Η μικρή κάμψη τεκμηριώνει 

και την αναγκαιότητα ανανέωσης. 

22 ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΠΑ-
ΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΚΑΤΩ 

ΘΟΛΟΥ 450.700 
Ενίσχυση υδροδότησης των οικισμών του Μελισσοχωρίου και του Περιβλέ-
πτου καθώς επίσης και αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου, με πλαστι-

κούς σωλήνες πολυαιθυλενίου, του οικισμού του Κάτω Θόλου. 

Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και συμβολή στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

23 ΥΔΡΕΥΣΗ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΙΛΛΗΣ 850.000 

Ενίσχυση της υπάρχουσας δεξαμενής του οικισμού Διποτάμων κατά την 
διάρκεια όλου του έτους με πόσιμο νερό, από τη θέση «Γκιόλ» με 400 κυβικά 

πόσιμου νερού και κατά την πορεία του αγωγού με περίπου 100 κυβικά 
πόσιμου νερού (δηλ. σύνολο 500 κυβικά πόσιμου νερού). 

Το έργο θα συμβάλλει αποφασιστικά προς την επίλυση των προβλημάτων υδροδότη-
σης και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

24 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ. 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 615.000 

Θα ανεγερθεί νέο κτίριο, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δ. Παρανεστίου, εμβα-
δού 240 τ.μ.. Πρόκειται για κεντρική περιοχή του οικισμού. Το κτίριο που θα 
κατασκευασθεί, θα είναι διώροφο συνολικού Εμβαδού 189,95 τμ. Θα περι-
λαμβάνει, στον 1ο όροφο (ισόγειο) μια αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και έναν χώρο εισόδου-υποδοχής, στον 2ο όροφο έναν ενιαίο χώρο αρχεια-

κής βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικής-έντυπης). 

Ο πολιτισμός παραμένει γενικά απών ή με χαμηλή συμμετοχή στο τουριστικό προϊόν. 
Για την περιοχή του Παρανεστίου η διαπίστωση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτη-
τα, αφού αυτή έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Υποστηρίζε-
ται ότι με την υλοποίηση έργων πολιτιστικής υποδομής θα υποβοηθηθεί η διαδικασία 
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με πρωταρχικό όφελος φυσικά για τους κα-

τοίκους της περιοχής. 

25 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.700.000 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας (βιο-
λογικός καθαρισμός των λυμάτων των οικισμών Παρανεστίου και Κάτω Θό-
λου, την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Παρα-
νεστίου και Κάτω Θόλου στο βιολογικό καθαρισμό Δήμου Παρανεστίου και 
την κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων εντός του οικισμού του Παρανε-

στίου. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης των ανωτέρω υποέργων είναι προφανής, καθώς με την 
υλοποίησή τους θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους κα-
τοίκους του οικισμού, ενώ παράλληλα θα συντελέσει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 

της ποιότητας των υδάτων ευαίσθητων αποδεκτών» 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4.915.700   
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥ-
ΟΦΥΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

«ΑΡΚΤΟΥΡΟ» 

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ 300.000 

Στην Δ.Ε. Κάτω Καρυόφυτου, στην Ορεινή περιοχή του Δήμου Ξάνθης, έχει 
παρατηρηθεί η εμφάνιση της καφέ αρκούδας. Με πρωτοβουλία της Τοπικής 
Κοινωνίας έγινε η πρόταση να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα στεγάζει δρα-
στηριότητες που αφορούν την καφέ αρκούδα σε συνεργασία με την οργάνω-
ση «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» .Το κτίσμα που προτείνεται είναι ένα πρώην δημοτικό 

σχολείο στο Κ. Καρυόφυτο. 
Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την επισκευή και την εκ νέου 

διαμόρφωση υπάρχοντος ισόγειου κτηρίου με υπόγειο και στέγη. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν χρωματισμοί και θα διαμορφωθούν χώροι wc 
και wc ΑΜΕΑ, γραφείο και κουζίνα. Στην είσοδο του κτηρίου θα κατασκευα-
στεί ράμπα για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στον περιβάλλον 
χώρο του κτηρίου θα πραγματοποιηθούν εκθαμνώσεις και εργασίες διαμόρ-
φωσης – πλακοστρώσεις – για την ομαλή πρόσβαση στο κτήριο και την 

αισθητική αναβάθμιση του κτηριακού όγκου. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
- Η διατήρηση του υπό εξαφάνιση θηλαστικού της καφέ αρκούδα η οποία ζει σε δυο 

αποκομμένους πληθυσμούς, στην Πίνδο και στη Ροδόπη.  
- Η απαίτηση για την προστασία και ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος της Ορει-

νής ζώνης του Δήμου Ξάνθης. 
- Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη του οικισμού Κ. Καρυοφύτου 

που καταδεικνύει την προτεινόμενη παρέμβαση, σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν τη διατήρηση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και του βιότοπου 

ενός είδους ζώου το οποίο σύμφωνα με την σύμβασής της Βέρνης – 19.9.1979, άρθρο 
4, προβλέπει ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα νομικά και κανονιστικά μέτρα 
για την εξασφάλιση της διατήρησης των βιοτόπων των ειδών άγριας πανίδας και χλω-

ρίδας. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 14 Ε-

ΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.400.000 

Το έργο αφορά στη βελτίωση πέντε τμημάτων ενδοδημοτικής οδοποιίας που 
ενώνουν οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης με την αρ. 14 
Εθνική Οδό Ξάνθης – Σταυρούπολης – Δράμας. Οι οικισμοί αυτοί είναι: Λυ-

κοδρόμιο – μέγα Εύμοιρο – Πίλημμα – Ισαϊα - Σταυροχώρι 

Βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης και άρση της επικινδυνό-
τητας της πρόσβασης των κατοίκων των οικισμών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, 

λόγω απουσίας των αναγκαίων τεχνικών 

28 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΙΑ-

ΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) 
ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ, 

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ 145.000 

Με τις προτεινόμενες εργασίες θα γίνει αντικατάσταση αγωγών στο εξωτερι-
κό δίκτυο των οικισμών Πασχαλιάς, Καρυόφυτου, Χαλεπίου και Δαφνώνα. 
Επιπλέον θα γίνει συντήρηση των πηγών, όπου κριθεί απαραίτητο, όπου θα 
κατασκευαστούν νέα φρεάτια συλλογής νερού από τις πηγές. Το δίκτυο σχε-
διάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την υδροδότηση των οικισμών 
Πασχαλιάς, Καρυόφυτου, Χαλεπίου και Δαφνώνα. Η αντοχή του αγωγού έχει 
υπολογιστεί ώστε να περιορίζει τη διακοπή της τροφοδοσίας λόγω ενδεχό-

μενης βλάβης. 

Τμήματα των υφισταμένων εξωτερικών δικτύων νερού σε αρκετούς οικισμούς είναι 
κατασκευασμένα από αμιαντοσωλήνες. Επιπλέον η κατασκευή τους σε μερικά σημεία 
είναι επιφανειακή και εκτεθειμένη στους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Όλα τα παραπάνω εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους στην υγεία των κατοίκων της 
περιοχής αφού η χρήση αμιαντοσωλήνων θεωρείται επικίνδυνη για τον ανθρώπινο 
οργανισμό και η ποιότητα του νερού επιδεινώνεται από την επιφανειακή τοποθέτηση 
των αγωγών. Τέλος οι πηγές του νερού σε διάφορα σημεία παρουσιάζουν σημαντικές 

φθορές και χρήζουν την άμεσης επιδιόρθωσης. 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙ-
ΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 250.000 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του δικτύου μεταφοράς του 
νερού από τις πηγές Καλιθέας στην κεντρική δεξαμενή του οικισμού Σταυ-
ρούπολης. Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από σωλήνες PVC και παρουσιά-
ζει σπασίματα σε πολλά σημεία λόγω ανεπάρκειας αντοχής. Θα αντικατα-
σταθεί ένα συνεχόμενο τμήμα αγωγού συνολικού μήκους 2.800,00 μ. με 

σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 

Η ανάγκη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών 

30 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ 
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ 272.000 Το έργο αφορά στις εργασίες που θα εκτελεστούν στην κεντρική πλατεία του 

Άνω Καρυόφυτου για την ανάπλασή του. 

Το έργο θα αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών εξαιτίας του γεγονότος ότι ο οικισμός 
του Άνω Καρυοφύτου αποτελεί την σπουδαιότερη δίοδο προς τον Λειβαδίτη και τους 
φυσικούς καταρράκτες που βρίσκονται εκεί. Το φυσικό τοπίο της περιοχής με τα παρ-
θένα δάση, τους καταρράκτες και τη πλούσια χλωρίδα, προσελκύουν το ενδιαφέρον 
αρκετών επισκεπτών οι οποίοι επιθυμούν να τα θαυμάσουν. Το Άνω Καρυόφυτο προ-
σφέρει ήδη μερικά τουριστικά καταλύματα και με την κατασκευή του εν λόγω έργου 
προσδοκούμε να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών και να βελτιωθεί η ποιότητα πα-
ραμονής τους. Τέλος, με την ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμιστεί οικιστικά και 

αισθητικά το κέντρο του οικισμού και θα αναδειχθεί η ιστορική του αξία διότι έχει χαρα-
κτηριστεί ως «μαρτυρικό χωριό» (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος). 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2.367.000   
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΟ-
ΝΟΠΑΤΙΟΥ Ε6 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑ-
ΘΕΤΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟ 

Ε6 ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛΟΙ 500.000 Αποτύπωση του ίχνους του μονοπατιού και κάθετων πεζοπορικών διαδρο-
μών με τη χρήση GPS και ψηφιακή χαρτογράφησή του με χρήση GIS. 

Το μονοπάτι Ε6, διατρέχει το σύνολο του ορεινού όγκου της Ροδόπης και αποτελεί 
έναν τουριστικό πόρο μεγάλης εμβέλειας. Ο πόρος αυτός θα πρέπει να χαρτογραφη-
θεί, έτσι ώστε να προβληθεί αποτελεσματικά και με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία. 
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ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛΟΙ 300.000 

Το έργο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών πινακίδων 
σήμανσης κατεύθυνσης - πληροφόρησης για την Οροσειρά της Ροδόπης με 
έμφαση στη κοινή αισθητική και παρουσίαση αλλά και τη διαφοροποίηση της 
πληροφόρησης για συγκεκριμένες ομάδες στόχου όπως οι κυνηγοί, οι περι-
ηγητές κ.λπ. Η σήμανση θα τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία εισόδου στην 

περιοχή παρέμβασης. 

Η σκοπιμότητα τους έγκειται στη μέχρι τώρα έλλειψη ή κακή κατάστασή τους. Ένα 
επίσης αρνητικό στοιχείο της υπάρχουσας υποδομής σήμανσης είναι η διαφορετική 
αισθητική προσέγγιση αλλά και η πληροφόρηση που παρέχουν και σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις δεν είναι αξιοποιήσιμη τουριστικά. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 800.000   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.377.000   

 


