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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 2015
Ρν 2015 ηαπηίδεηαη κε ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ Νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ (ΞΔΓ) Αλ. Καθεδνλίαο – Θξάθεο (ΑΚ-Θ) γηα ηε δεκνηηθή
πεξίνδν 2014-2019. Πην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεηαη ην έξγν ηεο ΞΔΓ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2015. Ρν έξγν απηφ απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ πνπ μεθίλεζε θαηά ην
ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, ε ζχλνςε ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηνλ αληίζηνηρν
απνινγηζκφ.
Θαηά ην 2015 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ΓΠ) ηεο ΞΔΓ ΑΚΘ ζπλεδξίαζε 14 θνξέο, έιαβε 46
απνθάζεηο

θαη

επηπιένλ

ζπδεηήζεθαλ

πεξηζζφηεξα

απφ

20

ζέκαηα

ηξέρνπζαο

επηθαηξφηεηαο ή ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) αληηζηνίρσο
ζπλεδξίαζε 18 θνξέο θαη έιαβε 127 απνθάζεηο. Ξαξάιιεια ν Ξξφεδξνο ηεο ΞΔΓ ΑΚ-Θ
παξέζηε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο
(ΘΔΓΔ) κεηαθέξνληαο ηηο απφςεηο ηεο ΞΔΓ γηα θξίζηκα δεηήκαηα, ελψ κέιε ηνπ ΓΠ ηεο
ΞΔΓ, αιιά θαη αληηπξφζσπνη ηεο ΞΔΓ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ΓΠ) ηεο ΘΔΓΔ, παξέζηεζαλ
ζε ζπλαληήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ζε Γεληθέο Ππλειεχζεηο θαζψο θαη ζην Δηήζην
Ππλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε ΘΔΓΔ ζηε Σαιθηδηθή. Ρέινο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔ
νξίζζεθαλ εθπξφζσπνη ηεο ΞΔΓ ζε δεθάδεο Δπηηξνπέο θαη Ππκβνχιηα.

ΔΝΔΡΓΔΙΔ – ΓΡΑΔΙ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 2015
Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΔΓ
1. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη εμ αξρήο αλαγλσξίζηεθε ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο
ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ ηεο ΞΔΓ φισλ ησλ Γεκάξρσλ,
αθφκε θαη ησλ κε κειψλ ηνπ ΓΠ, θαιψληαο ηνπο ζπζηεκαηηθά αιιά θαη πξνηξέπνληάο
ηνπο λα ππνβάινπλ πξνο ζπδήηεζε θαη δηεξεχλεζε ιχζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο
ππνζηήξημεο, φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη έρνπλ ηνπηθή ή δηαδεκνηηθή
δηάζηαζε. Πηφρνο ηεο επηινγήο απηήο ήηαλ θαη παξακέλεη, ε θαηάθηεζε θαη εκπέδσζε
ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο.
2. Νινθιεξψζεθε ε πξσηνβνπιία γηα ηε ζπιινγηθή ππνζηήξημε ησλ ΝΡΑ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ ΔΔΡΑΑ, σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ
ππνρξενχληαη νη Γήκνη λα ζπληάμνπλ γηα ηε λέα δεκνηηθή πεξίνδν. Πην πιαίζην απηήο
ηεο πξσηνβνπιίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Θνκνηελή δχν (2) εκεξίδεο ελεκέξσζεο
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ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ησλ ΝΡΑ αιιά θαη ησλ ππεπζχλσλ αηξεηψλ (Γεκάξρσλ –
Αληηδεκάξρσλ). Ζ πξψηε ηελ 11/2/2015 κε ζέκα "Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα
Γήκσλ – Α‟ Φάζε: Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο" θαη ε δεχηεξε ηελ 24/4/2015 κε ζέκα
"Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα Γήκσλ – Β‟ Φάζε: Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο".
Ξαξάιιεια ιεηηνχξγεζε Helpdesk γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηα πξναλαθεξφκελα
ζέκαηα.
3. Κεηά απφ ζρεηηθή θαηαγξαθή ζηνπο Γήκνπο θαη ηα Λνκηθά ηνπο Ξξφζσπα, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΞΔΓ ΑΚ-Θ, αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ελεκέξσζεο –
επηκφξθσζεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα
ζρεηηθά κε ην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ). Ξξνο
ηνχην δηνξγαλψζεθε ζηελ Θνκνηελή ηξηήκεξν ζεκηλάξην (25-27/2/2015) γηα ηελ
επηκφξθσζε 35 ππαιιήισλ θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο κε εηζεγεηέο
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ ΔΘΓΓΑ.
Πην ίδην πιαίζην θαη γηα ηελ θάιπςε ελεκεξσηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο δηνξγαλψζεθαλ ζηελ
Θνκνηελή δχν εκεξίδεο. Ζ πξψηε ηελ 13/2/2015 κε ζέκα «Λέν ζεζκηθφ πιαίζην
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Λ. 4281/2014) - Πχλλνκε δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ
Ν.Ρ.Α Α‟ βαζκνχ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπο Ξξνζψπσλ» θαη ε δεχηεξε ζε ζπλεξγαζία κε
ηε Γήκνο-Net ηελ 20/5/2015 θαη ζέκα «Έζνδα ΝΡΑ - Γεκφζηεο Ππκβάζεηο». Ρελ θάζε
εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ πεξί ηα 80 άηνκα.
4. Ζ ΞΔΓ ΑΚ-Θ αθνχ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγάζηεθε ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο ησλ
Γήκσλ γηα ηα γεληθά θαη ηνπηθά πξνβιήκαηα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ,
δηακφξθσζε ηε ζρεηηθή πξφηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα απφθαζή ηεο, ηελ νπνία θαηέζεζε
δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ζηελ πξνζπλεδξηαθή εθδήισζε δηαβνχιεπζεο ηεο ΘΔΓΔ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ζηελ Μάλζε ηελ 4/3/2015, φζν θαη ζην ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο
ΘΔΓΔ ζηε Σαιθηδηθή.
Δπηπιένλ, ε ΞΔΓ ΑΚ-Θ πξνρψξεζε ζε ελδειερή δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ Γήκσλ, κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη
ησλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο ΞΔΓ ζε Γήκνπο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο (Θ. Λεπξνθφπη,
Άβδεξα, Λέζην, Θάζν, Πνπθιί θαη Νξεζηηάδα ηελ 1/4/2015), πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθσζεί ην πιαίζην ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ αιιά θαη δξάζεο ηνπ ΓΠ ηεο ΞΔΓ
ΑΚ-Θ.
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5. Θαηά ην 2015 ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, αλαθνξέο θαη έγγξαθα πξνο ηα
αξκφδηα πνπξγεία θαη ηελ ΘΔΓΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεηψπηζε ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε (ΡΑ) φπσο:


Θαζπζηεξήζεηο

πιεξσκψλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

έξγσλ

πξνγξακκαηηθήο

πεξηφδνπ 2007-2013


Θάιπςε θελψλ ζέζεσλ ζηνπο Βξεθηθνχο – Ξαηδηθνχο - Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο
- ΘΓΑΞ - ΘΓΑΞ ΚΔΑ ηεο Γξάζεο "Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
δσήο" (ΔΠΞΑ 2014-2020) γηα ηελ Ξεξίνδν 2015-2016



Γαπάλεο θαζαξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ



Εεηήκαηα ΓΔΖ



Ππληήξεζε εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ



πνρξεσηηθή κεηαθνξά ησλ Ρακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ ησλ Γήκσλ ζηελ Ρξάπεδα
Διιάδαο κε Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηεο Θπβέξλεζεο (εθδφζεθε
ζρεηηθφ ςήθηζκα)



Δπηβαιιφκελα πξφζηηκα γηα θαζπζηέξεζε θαηαγξαθήο αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ
θιπ.

6. Ππλδηνξγάλσζε απφ θνηλνχ κε ηελ ΔΔΡΑΑ ΑΔ ηελ 16/10/2015 εθδήισζε γηα ην
Ξξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε 2014-2020». Θαηά ηελ εθδήισζε παξνπζηάζηεθε
ην ππνπξφγξακκα „Ξνιηηηζκφο‟, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Αξρέο ηεο
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα ελεκεξσζνχλ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ κηα
κεγάιε γθάκα έξγσλ κε επξσπατθή δηάζηαζε φπσο: ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, δίθηπα,
πιαηθφξκεο θιπ., πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηάρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε
δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Πηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ αηξεηνί αξκφδηνη γηα ζέκαηα
πνιηηηζκνχ αιιά θαη ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ησλ
Γήκσλ, ζηειέρε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη δνκψλ Γήκσλ (Θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο,
Θέληξα πνιηηηζκνχ, Βηβιηνζήθεο, Κνπζεία, Ξηλαθνζήθεο, Ωδεία, Γεκ. Οαδηφθσλα θιπ).
7. Ζ ΞΔΓ ΑΚ-Θ ζπλδηνξγάλσζε κε άιινπο θνξείο ην 10ν Ξαγθφζκην Ππλέδξην Θξαθψλ,
ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο Φέξεο ην ηξηήκεξν 10 έσο 12
Γεθεκβξίνπ 2015.
8. Ρέινο επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΞΔΓ κε φιν ην αλαγθαίν πιηθφ ελεκέξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηφζν γηα
ηελ εθπφλεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ φζν θαη γηα ηελ
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αμηνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
2014-2020 (Ξεξηθεξεηαθφ, Ρνκεαθά, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο).

Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΔΓ
1. ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
Κε δεδνκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ζπλεξγαζία Α‟ θαη Β‟
βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο, ήηνη φηη «κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ απηνδηνίθεζεο δελ
πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιειίαο, νη
νπνίεο αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ, θνηλψλ ζπκθσληψλ θαζψο θαη κε ηνλ
ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ» (άξζξν 4 – Λ. 3852/2010), ζπλερίζζεθε θαη
εμεηδηθεχηεθε πεξαηηέξσ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΞΔΓ θαη Ξεξηθέξεηαο Αλ. Καθεδνλίαο –
Θξάθεο (ΞΑΚ-Θ). Ρα δεηήκαηα επί ησλ νπνίσλ ππήξμε ζπλεξγαζία αθνξνχζαλ:


Ρελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (ΔΞ) ηεο ΞΑΚ-Θ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020.



Ρε δηακφξθσζε θνηλήο άπνςεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ησλ
βνζθνηφπσλ.



Ρε

ζχληαμε

ηνπ

επηθαηξνπνηεκέλνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ

Πρεδίνπ

Γηαρείξηζεο

Απνβιήησλ (ΞΔΠΓΑ).


Ρε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκπξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ «Ρακείνπ
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο – ΡΔΒΑ» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο ιηθήο Ππλδξνκήο 2014-2020».



Ρε δηαηχπσζε ζπληνληζκέλεο γλψκεο επί ηνπ ζρεδίνπ πνπξγηθήο Απφθαζεο γηα
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Αλ. Καθεδνλίαο – Θξάθεο (ΞΞΣΠΑΑ) θαηά ην Β1 ζηάδην
ηεο κειέηεο.



Ρελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηέιεπζε ηνπ Γηαδξηαηηθνχ
αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (TAP) (φδεπζε αγσγνχ, αληηζηαζκηζηηθά
νθέιε).



Ρε ζπκκεηνρή ηεο ΞΔΓ ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο «SYNERGEIA» ηελ 22/5/2015 πνπ ζηφρεπε ζηελ ελδνπεξηθεξεηαθή
πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ δηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο ΞΑΚ-Θ.

Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ ππήξμε ζπζηεκαηηθή αληαιιαγή
εγγξάθσλ θαζψο θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ
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Ξξνέδξνπ ηεο ΞΔΓ αιιά θαη αληίζηνηρε επηθνηλσλία ησλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο
ΞΔΓ κε ηνπο θαηά πεξίπησζε ππεπζχλνπο πεξεζηψλ ηεο ΞΑΚ-Θ.
2. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ Σ.Α. ΣΟ ΔΠΑ 20142020
Ζ ΞΔΓ θαζ‟ φιν ην 2015 είρε πςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ην ζέκα ηεο νπζηαζηηθήο
ζπκκεηνρήο

ησλ

Γήκσλ

ζην

ΔΠΞΑ

2014-2020.

Θαηά

ηηο

ζπδεηήζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα κία θαηά ην δπλαηφλ ζπιινγηθφηεξε
ζηάζε ηεο ΡΑ σο πξνο ηηο επηδηψμεηο πνπ πξέπεη λα ζέζεη ηφζν σο πξνο ην ΞΔΞ φζν
θαη σο πξνο ηα Ρνκεαθά Ξξνγξάκκαηα άκεζνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΡΑ θαη πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηήζεθε ν Ξξφεδξνο θαη ηα επηζηεκνληθά ζηειέρε ηεο ΞΔΓ λα εμεηδηθεχζνπλ
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ξξνο ηνχην αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο


Δλεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο κε απνδέθηεο ηφζν αηξεηνχο φζν θαη ηα αξκφδηα
ππεξεζηαθά ζηειέρε ησλ Γήκσλ αιιά θαη ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ κε ηε
δεκηνπξγία εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΞΔΓ κε φιν ην
αλαγθαίν πιηθφ πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο.



Ππλερνχο επηθνηλσλίαο, ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΞΑΚ-Θ ηφζν ζε
πνιηηηθφ επίπεδν κεηαμχ Ξεξηθεξεηάξρε θαη Ξξνέδξνπ ηεο ΞΔΓ φζν θαη κεηαμχ
ησλ ζηειερψλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ θαη ησλ
επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο ΞΔΓ ΑΚ-Θ.



Ππλεξγαζίαο κε ηνπο Γήκνπο (πνιηηηθφ θαη ππεξεζηαθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ) γηα
ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζηφρν ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε γλψκεο επί
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ΡΑ.

Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε κίαο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο ηεο ΡΑ ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 κε έκθαζε ζην ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ, απνηέιεζε ην
γεγνλφο ηεο ζπγθξφηεζεο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ Λ. 4314/2014,
ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθνχ Πρεδηαζκνχ (ΞΔΑΠ) ΑΚ-Θ, ηε ιεηηνπξγία
ηεο νπνίαο ππνζηήξημε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΞΔΓ.
Κε ζηφρν ηελ έγθαηξε ζπγθξφηεζε αιιά θαη νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΞΔΑΠ
(άζθεζε αξκνδηνηήησλ, θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θιπ), ε ΞΔΓ ΑΚ-Θ παξελέβε δηα ηνπ
Ξξνέδξνπ ηεο, απνζηέιινληαο ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ Ξξφεδξν ηεο ΘΔΓΔ.
Πην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:


Γύο ημεπίδερ ενημέπωζηρ πνπ απεπζχλνληαλ ζε αηξεηνχο θαη ππεξεζηαθά
ζηειέρε ησλ Γήκσλ.
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΩΠΖ ΓΖΚΩΛ (ΞΔΓ) ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ

Ζ πξψηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΞΑΚ-Θ / ΔΓ ηελ 3/4/2015
θαη είρε σο πεξηερφκελν ηελ παξνπζίαζε ηνπ ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ 2014-2020, δίλνληαο
έκθαζε ζηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ΡΑ θαη ηνπο θνξείο ηεο κε ζηφρν ηε
ρξεκαηνδφηεζε

έξγσλ

ηεο

Ξξσηνβάζκηαο

Απηνδηνίθεζεο

θαηά

ηε

λέα

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Ζ δεχηεξε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΡΑΑ ΑΔ ηελ 24/4/2015,
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ ηεο ΑΚ-Θ γηα
ηελ εθπφλεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπο Ξξνγξακκάησλ, φπνπ ζην πξψην κέξνο
απηήο παξνπζηάζζεθαλ εθηελψο νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ΡΑ νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΞ «πνδνκέο Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο
Αλάπηπμε» (.ΚΔ.ΞΔΟ.Α.Α.) θαη ζην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ)
2014-2020.


Δνέπγειερ καηά ηη διαδικαζία εξειδίκεςζηρ ηος ΔΠ ηηρ ΠΑΜ-Θ.
Γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε ηεο ΡΑ ζηε δηαδηθαζία
απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα:


πήξμε επηθνηλσλία κε ηελ ΞΑΚ-Θ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ΞΔΓ θαη ΔΓ σο πξνο
ηελ ελεκέξσζε ησλ Γήκσλ γηα ην λέν ΔΞ, ηηο δξάζεηο άκεζνπ ελδηαθέξνληνο
ηεο ΡΑ αιιά θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ ππνβνιήο
πξνηάζεσλ. Ξξνο ηνχην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ζηελ Θνκνηελή,
κε φινπο ηνπο Γήκνπο αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, φπνπ παξαβξέζεθαλ
ζηειέρε ηεο ΔΓ, ηεο ΞΔΓ θαη ησλ Γήκσλ (αηξεηνί θαη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο).



πήξμε ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ησλ Γήκσλ
θαη παξείρεην επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε
επάξθεηα ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο, κέζσ ηεο
ζπκπιήξσζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ αιιά θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηελ ΔΓ.



Γηαηππψζεθε απφ ηα επηζηεκνληθά ζηειέρε ηεο ΞΔΓ ζρέδην γλψκεο επί ηνπ
Δγγξάθνπ Δμεηδίθεπζεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ πνπ απέζηεηιε ε
ΔΓ πξνο ηελ ΞΔΑΠ. Ρν ΓΠ ηεο ΞΔΓ ζε δηεπξπκέλε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ
10/6/2015 ελέθξηλε ην ηειηθφ θείκελν έθθξαζεο γλψκεο εθ κέξνπο ηεο ΞΔΓ
επί ηνπ Δγγξάθνπ ηεο 1εο Δμεηδίθεπζεο, απνζηέιινληαο απηφ ζηελ ΔΓ
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφ απηήλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ
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Δγγξάθνπ πνπ παξνπζηάζζεθε ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Θνκνηελή ηελ 26/6/2015.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο
Έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηελ ΡΑ λα αμηνπνηήζεη ην λέν ΔΞ ζε έλα εχξνο ηνκέσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο πξνηεξαηνηήησλ, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ
πιεξνχληαη εθ κέξνπο ηεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην δηαρεηξηζηηθφ
πιαίζην.


Δνέπγειερ καηά ηη διαδικαζία εξειδίκεςζηρ ηων ηπαηηγικών Βιώζιμηρ
Αζηικήρ Ανάπηςξηρ (ΒΑΑ). Πην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο:


Ξξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 2/10/2015 ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηελ Θνκνηελή
κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο ΞΔΓ θαη εθπξνζψπσλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ έμη Γήκσλ (αηξεηψλ θαη αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ),
θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθε ην θείκελν ηνπ 1νπ παξαδνηένπ ηνπ Ππκβνχινπ
Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ πνπ εηίζεην
πξνο δηαβνχιεπζε, κε ηίηιν «Αλαπηπμηαθφ πξνθίι αζηηθψλ πεξηνρψλ Αλ.
Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ζρέδην ππνδείγκαηνο ππνβνιήο Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ
θαη Θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο».



πήξμε ζπκκεηνρή ησλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο ΞΔΓ απφ θνηλνχ κε
εθπξνζψπνπο

ησλ

εκπιεθνκέλσλ

έμη Γήκσλ

(αηξεηνχο

θαη

αξκφδηα

ππεξεζηαθά ζηειέρε), ζηελ ηερληθή ζπλάληεζε – δηαβνχιεπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 5/10/2015 ζηελ Θνκνηελή ζηελ ΞΑΚ-Θ θαηά ηελ
νπνία παξνπζηάζζεθε θαη ζπδεηήζεθε ην 1ν παξαδνηέν ζην πιαίζην ηεο
εμεηδίθεπζεο ησλ Πηξαηεγηθψλ ΒΑΑ.


Πε ζπλέρεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζπλαληήζεσλ, δηαηππψζεθε θείκελν
παξαηεξήζεσλ επί ηνπ 1νπ παξαδνηένπ, ην νπνίν κεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ
ΞΔΑΠ νξηζηηθνπνηήζεθε θαη απεζηάιε ζηελ ΔΓ ηνπ ΔΞ ΞΑΚ-Θ.



Ζ δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο (Β‟ θάζε δηαβνχιεπζεο) γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηνπ Νδεγνχ πνβνιήο θαη ησλ Θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο Πηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο
Αζηηθήο Αλάπηπμεο, εμειίζζεηαη θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2016, απνηειεί δε
αληηθείκελν δξάζεο ηεο ΞΔΓ (Γηνίθεζεο θαη ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ) ην νπνίν
ζα θαηαγξαθεί ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2016.



Δνέπγειερ καηά ηη διαδικαζία εξειδίκεςζηρ ηηρ ΟΥΔ ηηρ πολιηιζηικήρ
διαδπομήρ ηηρ Δγναηίαρ Οδού. Πην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο:
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πήξμε ζπκκεηνρή ησλ επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηεο ΞΔΓ απφ θνηλνχ κε
εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ Γήκσλ (αηξεηνχο θαη αξκφδηα ππεξεζηαθά
ζηειέρε),

ζηηο

ηερληθέο

ζπλαληήζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ζηελ

Αιεμαλδξνχπνιε ηελ 15/10/2015 θαη ζηελ Θαβάια ηελ 16/10/2015 ζην
πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ην παξαδνηέν ηνπ έξγνπ «πεξεζίεο
Ππκβνχινπ Ρερληθήο πνζηήξημεο γηα ηελ Δμεηδίθεπζε ηεο Νινθιεξσκέλεο
Σσξηθήο Δπέλδπζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ».


Πε ζπλέρεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζπλαληήζεσλ θαη κεηά απφ αληαιιαγή
απφςεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο Γήκνπο, δηαηππψζεθε απφ ηα επηζηεκνληθά
ζηειέρε ηεο ΞΔΓ θείκελν παξαηεξήζεσλ επί ηνπ παξαδνηένπ ηεο ΝΣΔ. Κεηά
απφ ζπδήηεζε ζην ΓΠ ηελ 30/10/2015 δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ θείκελν κε
ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΞΔΓ, ην νπνίν απεζηάιε ζηελ ΔΓ ηνπ ΔΞ ΞΑΚ-Θ.



Ζ δηαδηθαζία (Β‟ θάζε δηαβνχιεπζεο) γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ
παξαδνηένπ πνπ αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο ΝΣΔ, εμειίζζεηαη θαηά ην
2016, απνηειεί δε αληηθείκελν δξάζεο ηεο ΞΔΓ (Γηνίθεζεο θαη ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ) ην νπνίν ζα θαηαγξαθεί ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2016.

3. ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ζ ΞΔΓ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΠ ηεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ ησλ
θηελνηξφθσλ, ζπδήηεζε ην ζέκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαλνκή ησλ
βνζθνηφπσλ θαη δηαηχπσζε ηηο απφςεηο ηεο επί απηνχ. Αθνξκή απνηέιεζαλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ην ζέκα απηφ αιιά θαη ην ππφ δηαβνχιεπζε ηφηε
λνκνζρέδην γηα ηηο βνζθήζηκεο γαίεο.
Δπηπξφζζεηα, ζε άιιε ζπλεδξίαζε ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ
δηαπεξηθεξεηαθνχ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο Ρελαγψλ Φηιίππσλ,
εθθξάδνληαο ηελ ζπλαίλεζή ηεο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ θνξέα
απηνχ.
4. ΣΟΤΡΙΜΟ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Ζ ΞΔΓ αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ – πνιηηηζκνχ γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ έρεη ζέζεη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα ζέκαηα
ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνκέσλ απηψλ.
Πην πιαίζην απηφ ην ΓΠ ζπδήηεζε ηελ 20/3/2015, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ
ζεκαηηθνχ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ
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γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΞΑΚ-Θ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάγθε
απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηνπο Γήκνπο ηεο ΑΚ-Θ.
Δπηπξφζζεηα, ζε άιιε ζπλεδξίαζε ηελ 3/9/2015, ην ΓΠ ζπδήηεζε κεηά απφ εηζήγεζε
ηνπ θ. Πη. Κπέλνπ, Ξξνέδξνπ ηνπ ζσκαηείνπ «ΓΗΑΕΩΚΑ», ηελ πξφηαζή ηνπ γηα
αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρψλ κε βαζηθφ θνξκφ ηελ Αξραία Δγλαηία
Νδφ.
Ζ ζπδήηεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ ζπλέβαιε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ΞΔΓ
γηα ηε δηαηχπσζε ζπγθξνηεκέλεο άπνςεο ζρεηηθά κε κείδνλεο ζρεδηαζηηθέο
παξεκβάζεηο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα φπσο ήηαλ απηή ηεο ΝΣΔ ηνπξηζκνχ –
πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΞ ηεο ΞΑΚ-Θ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2014 – 2020.
5. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ππλερίζζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ε ζπδήηεζε ζην ΓΠ ηεο ΞΔΓ γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Πε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΗΑΑΚΑΘ
ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ζέκαηα φπσο:


Ζ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ
πθηζηάκελνπ

ΞΔΠΓΑ

(πινπνίεζε

έξγσλ

ελδηάκεζεο

θάζεο,

πξνψζεζε

αλαθχθισζεο, ιεηηνπξγία ΘΓΑ, δεκηνπξγία ΚΔΑ, απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ θιπ).


Ν λένο Δζληθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) θαη ην πιαίζην πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΞΔΠΓΑ απφ ηε ΓΗΑΑΚΑΘ αιιά θαη ηελ
εθπφλεζε ησλ Ρνπηθψλ Πρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΡνΠΓΑ) απφ θάζε Γήκν.

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ ΞΔΓ ΑΚ-Θ αθνχ ζπγθέληξσζε
θαη επεμεξγάζηεθε ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο ησλ Γήκσλ επί ηνπ ζέκαηνο, δηακφξθσζε
ηελ πξφηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα Απφθαζή ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο επί ηνπ
θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο γηα ηελ «Ξεξηθεξεηαθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε
θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο», ηηο νπνίεο ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ παξνπζίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ΑΚ-Θ.
Πεκαληηθφηαηεο θαη άμηεο ηδηαίηεξεο επηζήκαλζεο ζεσξνχληαη νη πξσηνβνπιίεο ηεο
ΞΔΓ ΑΚ-Θ θαηά ηε δηαβνχιεπζε ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα ηε δηακφξθσζε
«Θνηλσληθψλ Ππκπξάμεσλ» ζην πιαίζην ηνπ «Ρακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο
Απφξνπο – ΡΔΒΑ» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο
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ιηθήο Ππλδξνκήο 2014-2020». Κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ΞΔΓ ΑΚ-Θ θαη
νκφθσλε Απφθαζε ηνπ ΓΠ κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε, δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ
Ξεξηθέξεηα ΑΚ-Θ έμη Θνηλσληθέο Ππκπξάμεηο κε επηθεθαιήο ηνπο Γήκνπο Γξάκαο,
Θαβάιαο, Μάλζεο, Θνκνηελήο, Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Νξεζηηάδαο. Νη Ππκπξάμεηο
απηέο, ζηηο νπνίεο επηπιένλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚ-Θ ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη ηνπηθνί
θνξείο θαη ΚΘΝ, ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ κεηά απφ
ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηα ζηειέρε ηεο ΞΔΓ ΑΚ-Θ.
7. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ – ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ / ΤΠΟΓΟΜΔ
7.1

ςμμεηοσή καηά ηη διαδικαζία διαβούλεςζηρ για ηο ΠΠΥΑΑ (Β‟ Φάζε)
H ΞΔΓ έρνληαο ζπκκεηάζρεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ελεξγά ζηε δηαβνχιεπζε
ηεο Α‟ Φάζεο, παξαθνινπζνχζε ζπζηεκαηηθά θαη ζπλερψο ηελ εμέιημε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015, κφιηο δειαδή μεθίλεζε ε
δηαδηθαζία γηα δηαβνχιεπζε επί ηνπ Β1 ζηαδίνπ ηεο κειέηεο γηα ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ, ε ΞΔΓ θηλεηνπνίεζε φινπο ηνπο Γήκνπο
παξέρνληάο ηνπο ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο. Ζ πξσηνβνπιία απηή έγηλε πην ζπζηεκαηηθή κεηά θαη απφ ην
αίηεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ζπλνιηθήο πξφηαζεο απφ πιεπξάο
ΞΔΓ κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ Γήκσλ, ελφςεη ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ γλσκνδφηεζε επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ζ
ελεξγνπνίεζε φισλ θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Ππγθεθξηκέλα:


πήξμε άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνπο Γεκάξρνπο, ηα ζηειέρε ησλ
πεξεζηψλ ησλ Γήκσλ αιιά θαη ησλ αηξεηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ θαηάζεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ ζηελ ΞΔΓ, κε
απνθάζεηο

ησλ

Γεκνηηθψλ

Ππκβνπιίσλ

ζηελ

πιεηνλφηεηα

ησλ

πεξηπηψζεσλ. Ζ βαζηθή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε φισλ επί ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ έγηλε κε πξσηνβνπιία
ηεο ΞΔΓ κέζσ: ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΓΠ,
ελεκεξσηηθψλ αλαιπηηθψλ θεηκέλσλ, θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο
Γήκνπο.


Ρν ΓΠ ηεο ΞΔΓ κε Απφθαζε ηνπ ζπλέζεζε νινθιεξσκέλε γλσκνδφηεζε –
πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζην αξκφδην πνπξγείν θαη
ζηνπο κειεηεηέο. Ζ πξφηαζε απηή αλαιχζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν ζε
ηδηαίηεξε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ νξγάλσζε ε ΞΑΚ-Θ ηελ 5/10/2015
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κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ θαη ησλ
κειεηεηψλ.


Ξξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε γλψκε επί θξίζηκσλ ζεκάησλ ηνπ
ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ πνπ νη θνξείο δηαηχπσζαλ ζρεηηθή
γλψκε, ε ΞΔΓ ζπκκεηείρε κε εθπξφζσπφ ηεο απφ ην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ζε Νκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθε απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε.
Κέζσ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο πξνσζήζεθαλ θξίζηκα δεηήκαηα ζην πιαίζην
ησλ απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ θαη ηεο ΞΔΓ θαη ππνβνεζήζεθε ε αξκφδηα
πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο λα ζπληάμεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην.



Ζ Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ΑΚ-Θ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2015 θαιχπηεη ζηα βαζηθά ηεο ζεκεία θαη ελζσκαηψλεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ ηηο ζέζεηο ηεο Ξξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο.



Ππλνιηθά ην ΓΠ ηεο ΞΔΓ ΑΚ-Θ απαζρνιήζεθε ζε 4 ζπλεδξηάζεηο ηνπ κε
ην ζέκα. Νη πεξεζίεο ηεο ΞΔΓ ζπλέηαμαλ επίζεο έλα κεγάιν αξηζκφ
εγγξάθσλ, εηζεγήζεσλ, πξνηάζεσλ, απνθάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνπο
Γήκνπο, ζηνλ Ξξφεδξν θαη ην ΓΠ ηεο ΞΔΓ, ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο θαη ζηελ
Ξεξηθέξεηα.

7.2

Γιέλεςζη Γιαδπιαηικού Αγωγού μεηαθοπάρ θςζικού αεπίος (TAP)
Ζ ΞΔΓ ζπλέρηζε ηελ πξσηνβνπιία πνπ είρε αλαιάβεη γηα ηε ζπζηεκαηηθή
θαηαγξαθή ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο ΝΡΑ ηεο ΞΑΚ-Θ απφ ηνπο
νπνίνπο πξφθεηηαη λα δηέιζεη ν αγσγφο TAP. Θαηά ην 2015 ζε ζπλνιηθά 5
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά αθελφο ην ζέκα ηεο επηινγήο ηεο
βέιηηζηεο ιχζεο φζνλ αθνξά ζηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο, κε θξηηήξην ηελ απνθπγή κε αλαζηξέςηκσλ απνηειεζκάησλ απφ ηε
δηέιεπζε απηνχ, θαη αθεηέξνπ ην δήηεκα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ πνπ
ζα απνθνκίζνπλ νη ΝΡΑ ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ θνηλσληθήο
επζχλεο πνπ ζα πινπνηήζεη ε εηαηξεία ηνπ αγσγνχ TAP ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ φπσο ηέζεθαλ απφ ηνπο
Γήκνπο θαη ζπδεηήζεθαλ ζην ΓΠ ηεο ΞΔΓ, ν Ξξφεδξνο πξνέβε ζε ζεηξά
ζπλαληήζεσλ ηφζν κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο φζν θαη κε ηνλ
Ξεξηθεξεηάξρε ΑΚ-Θ. (Ρν ζέκα είλαη ζε εμέιημε θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ
Ξξφεδξν θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ΞΔΓ)
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8. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
8.1

Ζ ΞΔΓ νινθιήξσζε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
“MARAKANDA”, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ξξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο
Ππλεξγαζίαο Θαιάζζηαο Ιεθάλεο ηεο Κεζνγείνπ (ENPI CBC MEDITERRANEAN
SEΑ BASIN) 2007-2013. Πην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ απηνχ έξγνπ θαηά ην
2015 πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηνξγαλσηή ηελ ΞΔΓ δηαζπλνξηαθφ ζεκαηηθφ
εξγαζηήξην θαη Κεζνγεηαθή Έθζεζε (19-21/2), ελψ επίζεο παξήρζεζαλ
ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ ζε ηζηνξηθέο πφιεηο κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Ξαιηά
Μάλζε. Ρν ΓΠ ηεο ΞΔΓ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ελεκεξψζεθε θαη ζπδήηεζε επί ηνπ
απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.

8.2

Ππλερίζζεθε επίζεο ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
“FIGARO” ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη
Θαηλνηνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (FP7-Έβδνκν Ξξφγξακκα Ξιαίζην γηα
ηελ Έξεπλα) θαη αθνξά ζηε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα επέιηθηε θαη αθξηβή
άξδεπζε ζε επίπεδν αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο. Νινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο γηα
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ρσξίο φκσο λα
έρεη πξνρσξήζεη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο ιφγσ πξνζθπγήο ελφο εθ ησλ
δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε. (Ρν έξγν θαηά ην 2016 εθηειείηαη
ήδε θαλνληθά)

8.3

Νινθιεξψζεθε ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ησλ Ρνπηθψλ Πρεδίσλ γηα
ηελ Απαζρφιεζε (ΡΝΞΠΑ) κε ηίηιν


«Ρνπηθή Πχκπξαμε γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα λέσλ
αγξνηψλ – αλέξγσλ θαη λέσλ επηζηεκφλσλ ζηνλ αγξνπεξηβαιινληηθφ θαη
αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα» - «ΑΛΑΠΑ» θαη



«Ππγθξάηεζε

λέσλ

επηζηεκφλσλ

ζηελ

Ξεξηθέξεηα»

-

«ΠΛΔΞΩΠ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ».
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