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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2016 

 

Στο κείμενο που ακολουθεί συνοψίζεται το έργο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) 

Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜ-Θ) κατά τη διάρκεια του 2016, στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) προγράμματος δράσης για το έτος αυτό. 

Το παρατιθέμενο έργο αποτέλεσε συνέχεια του έργου1 που ξεκίνησε κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του 2014, με την εκλογή των νέων Οργάνων λειτουργίας της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τη 

δημοτική περίοδο 2014-2019. 

Κατά το 2016 το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεδρίασε 14 φορές, έλαβε 65 αποφάσεις και 

επιπλέον συζητήθηκε σημαντικός αριθμός επίκαιρων θεμάτων ή θεμάτων ενημερωτικού 

χαρακτήρα. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) αντιστοίχως συνεδρίασε 17 φορές και έλαβε 104 

αποφάσεις. Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ παρέστη σε όλες σχεδόν τις 

συνεδριάσεις του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) μεταφέροντας τις 

απόψεις της ΠΕΔ για κρίσιμα ζητήματα, ενώ μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ, αλλά και αντιπρόσωποι 

της ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΚΕΔΕ, παρέστησαν σε συναντήσεις για διάφορα 

θέματα, σε Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στο έκτακτο αλλά και στο ετήσιο τακτικό 

Συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Τέλος με 

σχετικές αποφάσεις της ΕΕ ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ σε δεκάδες Επιτροπές και 

Συμβούλια. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ 

1. Εξ αρχής αναγνωρίστηκε η ιδιαίτερη σημασία της ενημέρωσης και συμμετοχής στις 

συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ όλων των Δημάρχων, ακόμη και των μη μελών του ΔΣ, 

καλώντας τους συστηματικά αλλά και προτρέποντάς τους να υποβάλουν προς 

συζήτηση και διερεύνηση λύσης μέσω της συλλογικής υποστήριξης, όλα τα θέματα 

που τους απασχολούν και έχουν τοπική ή διαδημοτική διάσταση. Στόχος της επιλογής 

αυτής ήταν και παραμένει, η κατάκτηση και εμπέδωση της περιφερειακής συνείδησης 

μεταξύ των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.  

                                                           
1 Το έργο αυτό για μεν το τελευταίο τρίμηνο του 2014 καταγράφεται εδώ, για δε το έτος 2015 εδώ. 

https://www.dropbox.com/s/jcub39aepfnvl5x/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2026_6_19042016_%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%95%CE%94%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202016.pdf?dl=0
http://www.pedamth.gr/cms/index.php/2012-06-01-10-55-22/2012-06-01-10-56-13/166-apologismos-d2014
https://www.dropbox.com/s/hewv0bzww7svbqy/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%95%CE%94%20%CE%91%CE%9C-%CE%98%202015-final.pdf?dl=0
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2. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που διενεργήθηκε καθ’ όλο το 2016 με 

αφορμή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τη ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων των ΟΤΑ. 

Προς τούτο, μετά από σχετική συνεργασία, επικαιροποίησε τις ήδη επεξεργασμένες σε 

προηγούμενο χρόνο θέσεις και απόψεις των Δήμων της ΑΜ-Θ για τα γενικά και τοπικά 

προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Οι θέσεις αυτές παρουσιάσθηκαν 

σε σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ (την 26/5/2016) με την παρουσία του τότε 

Υπ. Εσωτερικών και στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ (την 6/7/2016 στην Αθήνα) που 

πραγματοποιήθηκε για τη συζήτηση των προβλέψεων του σχεδίου νόμου ενώ 

απεστάλησαν και στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης των σχετικών διατάξεων.  

Επιπλέον, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ προχώρησε σε λεπτομερή διερεύνηση και καταγραφή των 

αναγκών και προτεραιοτήτων των δύο νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, σε 

συνεργασία με το πολιτικό και υπαλληλικό προσωπικό τους. Για την ανάδειξη τόσο 

των αναγκών όσο και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των Δήμων Θάσου και 

Σαμοθράκης, πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ στη 

Σαμοθράκη (την 1/7/2016) και στη Θάσο (την 29/8/2016) και ελήφθησαν σχετικές 

αποφάσεις2.  

3. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

2016 και είχαν ως αντικείμενο την αναθεώρηση του Καλλικράτη. Μετά από κατάλληλη 

προετοιμασία και ενδελεχή συζήτηση στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ της ΠΕΔ με 

διευρυμένη σύνθεση (συμμετοχή και των Δημάρχων μη μελών αυτού), διαμόρφωσε 

τις θέσεις της για το θέμα αυτό και συμμετείχε, δια του Προέδρου και των λοιπών 

εκπροσώπων της – συνέδρων, τόσο στο θεματικό συνέδριο του Βόλου (17 & 18 

Οκτωβρίου 2016) όσο και στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης (1-3 

Δεκεμβρίου 2016). 

4. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ δραστηριοποιήθηκε έντονα με τα ζητήματα που προέκυψαν λόγω των 

προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών, συμπαραστεκόμενη πρωτίστως στους 

Δήμους που ανέλαβαν το κύριο βάρος των ροών αυτών.  

Για το μείζον θέμα του προσφυγικού – μεταναστευτικού 

 Έγινε σχετική συζήτηση στο ΔΣ της ΠΕΔ σε τέσσερις συνεδριάσεις αυτού, οι δύο 

εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στη Δράμα και στην Καβάλα - περιοχές που 

αντιμετώπισαν το κύριο πρόβλημα, και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις3. 

                                                           
2 Για τον Δήμο Θάσου εδώ και για τον Δήμο Σαμοθράκης εδώ 

3 Αποφάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ με αριθμό 10/2016, 13/2016, 18/2016 και 35/2016 

https://www.dropbox.com/s/q7b7on9xkbdxelc/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%94%20%CE%91%CE%9C-%CE%98%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%91_26052016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qyq5ab03i3dskq/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2064_14_24112016_%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%A4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%95%E2%88%86%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oy2s22mxkd8mqgy/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2037_12_29082016_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ml785qaylviqdqo/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2041_12_29082016_%CE%9B%CE%AE%CF%88%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%20%CE%BF%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3pl6kaav18n41m/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2010_3_01032016_%CE%A4%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CE%9C%CE%98%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yw5x626wgtbgob/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2013_4_10032016_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpbzfxm6hx6drur/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2018_5_18032016_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v43e3g1p2q84n2g/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2035_12_29082016_%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf?dl=0
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 Υπήρξε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους και συμμετοχή σε κάθε 

διαδικασία που πραγματοποιήθηκε και είχε ως στόχο τον συντονισμό των 

συναρμόδιων φορέων και την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για την 

αντιμετώπιση των θεμάτων που προέκυψαν, αποστέλλοντας και σχετική επιστολή 

προς τους αρμόδιους Υπουργούς. 

5. Κατά το 2016 υπήρξαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αναφορές και έγγραφα προς τα 

αρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 

αντιμετώπισε η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) όπως:  

 Πρόβλεψη σε Νομοσχέδιο για την σύσταση Θέσεων Διοικητικών & Αναπληρωτών 

Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας (ελήφθη 

σχετική απόφαση) 

 Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 (ελήφθη σχετική απόφαση και εστάλη σχετική επιστολή) 

 Διαδικασία μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών (ελήφθη σχετική απόφαση και 

εστάλη αντίστοιχη επιστολή) 

 Ακτοπλοϊκή σύνδεση Έβρου με νησιά του Β/Α Αιγαίου (ελήφθη σχετική 

απόφαση). 

Πέραν των προαναφερομένων, προχώρησε στην έκδοση ψηφισμάτων σχετικά με  

 Κατάργηση λειτουργίας Αστυνομικών Τμημάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ (εδώ) 

 τη δημιουργία Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη (εδώ) 

 την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Νίκης Σαμοθράκης ως συμβόλου 

Ευρωπαϊκών Ιδεών (εδώ) 

 την υποστήριξη των διεκδικήσεων – κινητοποιήσεων των αγροτών (εδώ) 

ενώ στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ συζητήθηκαν θέματα που απασχολούσαν τους 

Δήμους όπως πχ. 

 τα προβλήματα που προκύπτουν από τους ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό 

Συνέδριο 

 τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

τους Δήμους 

 η αύξηση εισφορών υπαλλήλων του δημοσίου από 1/1/2017 με επιβάρυνση 

13,33% σε βάρος των εργοδοτών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στους ΚΑΠ 

 η δημιουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας οδού 

 η κατάργηση υπηρεσιών όπως πχ. τα Υποθηκοφυλακεία. 

https://www.dropbox.com/s/qock04ko3xq7vuh/%CE%A0%CE%95%CE%94_195_21032016_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y318fbcel1iyexf/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2049_13_30092016_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CE%9D%CE%BF%C2%B5%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%E2%88%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%26%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%E2%88%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%93%CF%81%CE%B1%C2%B5%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%89%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a70oawzm4yi1khj/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2040_12_29082016_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD%2C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%28%CE%9D.4412-2016%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5f7ki2xaohhto0/%CE%A0%CE%95%CE%94_455_10082016_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9D.4412-2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5bhiwcxi5xnx386/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2050_13_30092016_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%26%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%C2%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5f6emw8wf8kwn75/%CE%A0%CE%95%CE%94_565_05102016_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%92%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%A9%CE%9D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ixji5af0t17aoe/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2042_12_29082016_%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%20%CE%91%CE%BD.%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%27%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC%20%CE%92%CE%91%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cz8ab9iy55ev50/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2036_12_29082016_%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%20%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qu78ija6m3ywft4/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2030_8_26052016_%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fawvw37nnrybxgi/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2011_4_10032016_%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CF%89%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%99%CE%B4%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CF%80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ut6c2mh1ewi10ch/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%201_1_28012016_%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?dl=0
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6. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ, με δεδομένη την προώθηση από το αρμόδιο Υπουργείο νέου θεσμικού 

πλαισίου για την κινητικότητα των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

προκειμένου να τεκμηριώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απόψεις της για τις 

ανάγκες της Τ.Α. σε ανθρώπινο δυναμικό, ανέλαβε πρωτοβουλία για την καταγραφή 

του προσωπικού των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Μετά τη συμπλήρωση 

από τους Δήμους και τα Ν.Π. σχετικών πινάκων με τις αναγκαίες πληροφορίες, 

βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων και αναμένεται η 

εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων τα οποία θα τεθούν υπόψη του πολιτικού 

προσωπικού των ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ και των αρμόδιων θεσμικών φορέων. 

7. Συνεχίσθηκε και κατά το 2016 η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της ΠΕΔ για την 

αντιμετώπιση των αναγκών ενημέρωσης – επιμόρφωσης των υπηρεσιακών στελεχών 

των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη 

θέσπιση του Νόμου 4412/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, διοργανώθηκε 

στην Κομοτηνή την 9/9/2016 ημερίδα ενημέρωσης των αρμόδιων υπαλλήλων που 

χειρίζονται σχετικά θέματα.  

8. Συνεργάστηκε με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική ενδυνάμωση της 

τοπικής διακυβέρνησης», για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των αιρετών 

προκειμένου να διαμορφωθεί η Εθνική Στρατηγική Κατάρτισης στην Τ.Α., μέσω της 

διακίνησης για συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Παράλληλα υποστήριξε 

τη διοργάνωση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση", των Εργαστηρίων 

Πολιτικής για τους Αιρετούς. Τα Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 11, 12 και 13 

Ιουλίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καβάλα αντίστοιχα με στόχο να 

καλύψουν ανάγκες ενημέρωσης, προβληματισμού και διαβούλευσης των αιρετών σε 

θέματα που άπτονται των εννοιών "τοπική υπόθεση", "περιφερειακή ανάπτυξη", 

"κοινωνική ενσωμάτωση" και "τοπική οικονομία". 

9. Η ΠΕΔ υποστήριξε την πραγματοποίηση στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ δύο θεματικών 

συνεδρίων που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ. Το πρώτο με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, 

Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων» που πραγματοποιήθηκε στην 

Αλεξανδρούπολη -15 & 16 Ιανουαρίου 2016 και το δεύτερο, το πανελλήνιο συνέδριο 

αιρετών γυναικών με θέμα «Η Ισότητα στην Πόλη» που πραγματοποιήθηκε στην 

Καβάλα -1 & 2 Απριλίου 2016. 

https://www.dropbox.com/s/7hnfpdux6xqqtan/%CE%A0%CE%95%CE%94_501_31082016_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%2009092016.pdf?dl=0
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10. Τέλος επισημαίνεται το γεγονός της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένου χώρου στην 

ιστοσελίδα της ΠΕΔ με όλο το αναγκαίο υλικό ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για την 

αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 

2014-2020 (Περιφερειακό, Τομεακά, Αγροτικής Ανάπτυξης) αναδεικνύοντας ιδιαίτερα 

θέματα όπως η διαχειριστική ικανότητα των φορέων της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, η υλοποίηση δράσεων για τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας 

καθώς και η σύνταξη τοπικών σχεδίων για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 

της φτώχειας.  

Παράλληλα κατά το 2016 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των 

πληροφοριακών συστημάτων της ΠΕΔ τόσο στην έδρα όσο και στα αποκεντρωμένα 

γραφεία της αλλά και η σε πρώτη φάση λειτουργική ενοποίηση αυτών, 

επιτυγχάνοντας μία αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ 

1. ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν την συνεργασία Α’ και Β’ 

βαθμού Αυτοδιοίκησης, ήτοι ότι «μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης δεν 

υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι 

οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών καθώς και με τον 

συντονισμό κοινών δράσεων» (άρθρο 4 – Ν. 3852/2010), συνεχίσθηκε και 

εξειδικεύτηκε περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ ΠΕΔ και Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης (ΠΑΜ-Θ). Τα ζητήματα επί των οποίων υπήρξε εντονότερη συνεργασία 

αφορούσαν: 

 Την έκφραση γνώμης εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του σχεδίου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

ΠΑΜ-Θ για την περίοδο 2016-2019. 

 Την περαιτέρω εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της ΠΑΜ-Θ 

για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

 Την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).  

 Την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από τη διέλευση του Διαδριατικού 

αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP) με έμφαση στην εξασφάλιση των 

αναλογούντων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αντισταθμιστικών οφελών. 
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Για την προώθηση των προαναφερόμενων θεμάτων υπήρξε συστηματική ανταλλαγή 

εγγράφων καθώς και τακτική επικοινωνία μεταξύ του Περιφερειάρχη και του 

Προέδρου της ΠΕΔ αλλά και αντίστοιχη επικοινωνία των επιστημονικών στελεχών της 

ΠΕΔ με τους κατά περίπτωση υπευθύνους Υπηρεσιών της ΠΑΜ-Θ. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-

2020 

Η ΠΕΔ και καθ’ όλο το 2016 είχε υψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα της 

ουσιαστικής συμμετοχής των Δήμων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε συνέχεια δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το 2015 αναλήφθηκαν περαιτέρω πρωτοβουλίες  

 Ενημέρωσης και επιμόρφωσης με αποδέκτες τόσο αιρετούς όσο και τα αρμόδια 

υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων αλλά και υποστήριξης των Δήμων με τη 

δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου χώρου στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ με όλο το 

αναγκαίο υλικό πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. 

 Συνεχούς επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με την ΠΑΜ-Θ τόσο σε 

πολιτικό επίπεδο μεταξύ Περιφερειάρχη και Προέδρου της ΠΕΔ όσο και μεταξύ 

των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ της ΠΑΜ-Θ και των 

επιστημονικών στελεχών της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

 Συνεργασίας με τους Δήμους (πολιτικό και υπηρεσιακό στελεχιακό δυναμικό) για 

την ανταλλαγή απόψεων με στόχο την τεκμηριωμένη διατύπωση γνώμης επί 

ζητημάτων που αφορούσαν την ΤΑ. 

Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση μίας συντονισμένης παρέμβασης της ΤΑ στην 

υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με έμφαση στο ΕΠ της ΠΑΜ-Θ, αποτέλεσε το 

γεγονός της συγκρότησης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24Α του Ν. 4314/2014, 

της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΑΜ-Θ, τη λειτουργία 

της οποίας υποστήριξε το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΕΔ. Κατά το 2016 η ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ 

συνεκλήθη και συνεδρίασε 2 φορές 

 Στις 13/1/2016 για έκφραση γνώμης επί του Προτύπου Υποβολής Σχεδίων και 

Κριτηρίων αξιολόγησης και Επιλογής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

2014-2020, και 

 Στις 24/10/2016 για διατύπωση γνώμης επί του 2ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της 

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 2014-2020 και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονται τα ακόλουθα: 

https://www.dropbox.com/s/7tro7shvjo6m1bx/PEAS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poebvkcbvj0b81e/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%91%CE%A3_13012016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jc2kw0ei4a131aq/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%91%CE%A3_24102016.pdf?dl=0
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 Δύο ημερίδες ενημέρωσης που απευθύνονταν σε αιρετούς και υπηρεσιακά 

στελέχη των Δήμων. 

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ την 31/3/2016 και 

είχε ως περιεχόμενο την παρουσίαση του νέου πλαισίου για τη διαχειριστική 

ικανότητα των φορέων της Αυτοδιοίκησης κατά την προγραμματική περίοδο 

2014-2020. 

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑκΑ), την ΕΥΣΕΚΤ, τη ΜΟΔ, την 

ΕΥΔ ΕΠ της ΠΑΜ-Θ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ την 24/5/2016 και είχε ως περιεχόμενο την 

παρουσίαση της νέας δομής των Κέντρων Κοινότητας και των υπολοίπων 

δράσεων και δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Η διοργάνωση της 

συγκεκριμένης ημερίδας υλοποιήθηκε μετά από επικοινωνία και κατάλληλη 

προετοιμασία με το ΥΠΕΚΑκΑ ενώ για το ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε και 

συνάντηση εργασίας, σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ την 27/7/2016, που είχε 

ως περιεχόμενο την προετοιμασία των Δήμων για την υποβολή προτάσεων για τα 

Κέντρα Κοινότητας στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ της ΠΑΜ-Θ.  

 Ενέργειες κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ.  

Σε συνέχεια των ενεργειών που υλοποιήθηκαν κατά το 2015, που αποτέλεσε και 

το καθοριστικό έτος για την εξειδίκευση του Προγράμματος, κατά το 2016 

πραγματοποιήθηκε η 2η εξειδίκευση της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.  

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης αυτής διατυπώθηκε από τα επιστημονικά στελέχη 

της ΠΕΔ σχέδιο γνώμης επί του Εγγράφου Εξειδίκευσης που απέστειλε η ΕΥΔ 

προς την ΠΕΑΣ. Η ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ σε συνεδρίασή της την 24/10/2016 έλαβε σχετική 

απόφαση με την οποία διατύπωσε τη γνώμη της επί του Εγγράφου της 2ης 

Εξειδίκευσης, αποστέλλοντας αυτήν στην ΕΥΔ προκειμένου να ληφθεί από αυτήν 

υπόψη για τη σύνταξη του τελικού Εγγράφου που παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη την 

25/10/2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικά σημεία της γνωμοδότησης όπως αυτό 

της ανάγκης αξιοποίησης της Τεχνικής βοήθειας ιδιαίτερα για μικρούς, ορεινούς, 

νησιωτικούς Δήμους αλλά και της διερεύνησης χρηματοδότησης επιπρόσθετων 

ΣΒΑΑ, αντιμετωπίσθηκαν με θετική προοπτική από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ.  

https://www.dropbox.com/s/1eu73y6rxar03za/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_31032016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fntlxtqtm9cvmz/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_24052016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrpoqxdqpdo4hkb/%CE%A0%CE%95%CE%94_430_20072016_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_26072016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztdlr9ixa9zv3xb/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%91%CE%A3_3_2016_24102016_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%202%CE%B7%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A0.pdf?dl=0
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 Ενέργειες κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και σε συνέχεια 

των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος: 

 Υπήρξε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους έξι Δήμους για τη διατύπωση εκ 

μέρους τους παρατηρήσεων επί του Προτύπου Υποβολής Σχεδίων και 

Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης 2014 – 2020, προκειμένου να διατυπωθεί η σχετική γνώμη από 

την ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ.  

 Σε συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας κατά την οποία 

ανταποκρίθηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων Δήμων, προετοιμάστηκε από 

τα επιστημονικά στελέχη της ΠΕΔ σχέδιο γνώμης επί του 2ου παραδοτέου - 

Γνωμοδότηση επί του Προτύπου Υποβολής Σχεδίων και Κριτηρίων 

αξιολόγησης και Επιλογής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2014-

2020, το οποίο μετά από συζήτηση στην ΠΕΑΣ οριστικοποιήθηκε 

λαμβάνοντας σχετική απόφαση η οποία και απεστάλη στην ΕΥΔ του ΕΠ ΠΑΜ-

Θ. 

 Μετά την οριστικοποίηση του Οδηγού Υποβολής και των Κριτηρίων 

Αξιολόγησης Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την υποβολή εκ 

μέρους και των έξι Δήμων σχετικών προτάσεων για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΑ 

στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ ΠΑΜ-Θ, αποφασίστηκε 

από το ΔΣ της ΠΕΔ να υποβληθεί αίτημα για τη χρηματοδότηση και τρίτου 

σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να διερευνηθεί η χρηματοδότηση 

συνολικά και των υπολοίπων σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ζητήματα 

τα οποία έγιναν αποδεκτά από την Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜ-Θ. 

 Ενέργειες κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης της ΟΧΕ της πολιτιστικής 

διαδρομής της Εγνατίας Οδού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και σε 

συνέχεια των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, 

μετά την κοινοποίηση του 2ου παραδοτέου και κατά τη Β’ φάση διαβούλευσης, 

υπήρξε επικοινωνία με τους Δήμους για την έκφραση εκ μέρους τους πιθανών 

παρατηρήσεων επί αυτού.  

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 η ενασχόληση της ΠΕΔ με θέματα που 

αφορούσαν τομείς σχετικούς με το περιβάλλον.  

https://www.dropbox.com/s/fq0ur0g295qrzku/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%91%CE%A3_1_2016_13012016_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%91_%CE%92%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocrcpvqcnfilczk/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2047_13_30092016_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%2C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CE%91%CE%9C-%CE%98%2C%20%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%91%CE%91.pdf?dl=0


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2016  Σελίδα 9 

 

Ο πρώτος τομέας ήταν αυτός της προστασίας χερσαίων και υδάτινων περιοχών στην 

Ανατολική Μακεδονία -Θράκη, όπου διαμόρφωσε και διατύπωσε τις θέσεις της στο 

πλαίσιο των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης  

 αφενός επί των προτάσεων για επέκταση του δικτύου περιοχών Natura 2000 

στην ΠΑΜ-Θ (σχετική απόφαση ΔΣ), όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν 

χερσαίες περιοχές (Διδυμότειχο, Κουφόβουνο κλπ) καθώς και θαλάσσιες (από το 

Δέλτα του Έβρου έως το στενό Θάσου-Καβάλας).  

 αφετέρου επί του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό 

χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο 

(σχετική απόφαση ΔΣ), λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν 

από τους φορείς του Νομού Δράμας, ύστερα από τρεις συσκέψεις που έγιναν στο 

Δήμο Παρανεστίου (στις 21 & 26/7/2016) και στην Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας (την 29/7/2016).   

Ο δεύτερος τομέας ήταν αυτός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπου σε 

συνεργασία με την ΔΙΑΑΜΑΘ συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα τόσο της 

επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, όσο και των προβλέψεων του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΣ 

για τη σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για 

τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας (ΔΙ.Σ.Α.). 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνέχισε και κατά το 2016 να δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό και μετά την υλοποίηση των κύριων δράσεων κατά 

το 2015 που αφορούσαν την διατύπωση παρατηρήσεων επί του κειμένου 

διαβούλευσης για την «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας» αλλά και την υποστήριξη που παρείχε για τη 

διαμόρφωση «Κοινωνικών Συμπράξεων» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020», η ΠΕΔ ΑΜ-Θ κατά το 2016 

ανέλαβε πρωτοβουλία και ανέδειξε τη σκοπιμότητα σύνταξης ενός Τοπικού Σχεδίου 

Κοινωνικής Δράσης, με έμφαση στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Πληθυσμιακών 

Ομάδων και την Καταπολέμηση της Φτώχειας σε κάθε Δήμο. Σκοπός του Τοπικού 

Σχεδίου είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την αναβάθμιση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών από όλους τους φορείς σε τοπικό επίπεδο με τη 

https://www.dropbox.com/s/qb4xva7ko98owmi/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2038_12_29082016_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20Natura%202000%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1%20%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%AD%CF%89%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7ctzymoayc7s1a/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2039_12_29082016_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%E2%88%86%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82%20%CF%89%CF%82%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF.pdf?dl=0
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δικτύωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την 

κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε. και Πε.Σ.Κ.Ε.).  

Προς επίτευξη αυτών, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ με την τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

προχώρησε στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Προγράμματος Συλλογικής 

Υποστήριξης των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για το αντικείμενο του θέματος, στο 

πλαίσιο του οποίου: 

 Αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή και εκπονήθηκε οδηγός χρήσης της για την 

καταγραφή των φορέων και των δομών που δραστηριοποιούνται στα όρια του 

κάθε Δήμου της ΑΜ-Θ και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν σε συνεργασία με τα στελέχη των 

οικείων Δήμων, αφορούσαν το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 

προσωπικό, τη δυναμικότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης της κάθε δομής 

κατά φορέα. 

 Συντάχθηκε πρότυπο Δελτίο Αποτύπωσης – Καταγραφής του Τοπικού Σχεδίου 

Κοινωνικής Δράσης με έμφαση στην κοινωνική ένταξη ευπαθών πληθυσμιακών 

ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας, προκειμένου να αξιοποιηθεί από 

τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 

 Εκπονήθηκε Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης των Δήμων 

και δημιουργίας Δικτύων για την κοινωνική  ένταξη ευπαθών πληθυσμιακών 

ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Για την ενημέρωση των Δήμων (αιρετών αλλά και αρμόδιων υπαλληλικών στελεχών) 

επί των προαναφερομένων, πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή, σε συνεργασία με 

την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σχετική ημερίδα την 31/3/2016 και συνάντηση εργασίας την 

26/7/2016. 

Το προαναφερθέν Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων της Περιφέρειας 

ΑΜ-Θ συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος (2017) με ενέργειες που θα τύχουν 

αναλυτικής αναφοράς κατά την παρουσίαση του αντίστοιχου απολογισμού έργου της 

ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το έτος 2017.  

5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

5.1 Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) 

Μετά τη διεξοδική και συστηματική συμμετοχή της ΠΕΔ ΑΜ-Θ κατά το 

προηγούμενο έτος στις διαδικασίες διαβούλευσης για την αναθεώρηση του 

ΠΠΧΣΑΑ, η ΠΕΔ έθεσε σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών 

https://www.dropbox.com/s/1eu73y6rxar03za/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_31032016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrpoqxdqpdo4hkb/%CE%A0%CE%95%CE%94_430_20072016_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_26072016.pdf?dl=0
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με την εκπόνηση ΤΧΣ. Προς τούτο και δεδομένων αφενός της δυνατότητας για 

χρηματοδότηση υλοποίησης σχετικών πράξεων από το ΕΠ της ΠΑΜ-Θ και 

αφετέρου της πρόσφατης τροποποίησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου για 

την εκπόνηση ΤΧΣ, η ΠΕΔ έχει υπό διαμόρφωση ένα πρόγραμμα υποστήριξης 

των Δήμων της ΑΜ-Θ για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο προβλέπεται να 

υλοποιηθεί κατά το 2017.  

5.2 Διέλευση Διαδριατικού Αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP)  

Η ΠΕΔ συνέχισε την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για τη συστηματική 

καταγραφή των ζητημάτων που απασχολούν τους ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ από τους 

οποίους πρόκειται να διέλθει ο αγωγός TAP. Κατά το 2016 σε συνολικά 4 

συνεδριάσεις του ΔΣ συζητήθηκε διεξοδικά κυρίως το ζήτημα των 

αντισταθμιστικών οφελών που θα αποκομίσουν οι ΟΤΑ στο πλαίσιο των 

ενεργειών και δράσεων κοινωνικής ευθύνης που θα υλοποιήσει η εταιρεία του 

αγωγού TAP στην Ελλάδα. Για την αποτελεσματική προώθηση αυτού του 

μείζονος ζητήματος 

 Υπήρξε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ για τον συντονισμό 

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και την από κοινού διαμόρφωση 

των στόχων και επιδιώξεων σχετικά με το ζήτημα των αντισταθμιστικών 

οφελών αλλά και του πλαισίου σύμφωνα με το οποίο θα υλοποιηθούν οι 

χρηματοδοτούμενες από την εταιρεία του TAP σχετικές δράσεις.  

 Διατυπώθηκε μέσω λήψης σχετικών αποφάσεων4 από το ΔΣ της ΠΕΔ, το 

επιθυμητό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που 

θα χρηματοδοτηθούν από την εταιρεία του TAP έναντι αντισταθμιστικών 

οφελών.  

 Υπήρξε συντονισμός με τους Δήμους για την υποβολή εκ μέρους τους των 

επιθυμητών για χρηματοδότηση προτάσεων, οι οποίες αφού 

συγκεντρώθηκαν από την ΠΕΔ απεστάλησαν στην εταιρεία του TAP για 

προώθηση των σχετικών διαδικασιών χρηματοδότησης της υλοποίησης 

των προτεινομένων δράσεων.  

 Ανέδειξε το ζήτημα της αδράνειας εκ μέρους της εταιρείας του TAP ως 

προς την ουσιαστική προώθηση και υλοποίηση των δράσεων που έχουν 

                                                           
4 Αποφάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ με αριθμό 3/2016, 9/2016 και 14/2016 

https://www.dropbox.com/s/ai2hjx0xyefnndu/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%203_1_28012016_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%20%CF%89%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A4%CE%91%CE%A0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1tgy55ztmg619s/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%209_2_11022016_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%20%CF%89%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A4%CE%91%CE%A1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2za44aa3qd1avd/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2014_4_10032016_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%28%CE%A4%CE%91%CE%A1%29.pdf?dl=0
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προτείνει οι Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ υιοθετώντας από το ΔΣ της ΠΕΔ 

σχετικό διεκδικητικό ψήφισμα. 

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι σε εξέλιξη και παρακολουθείται 

στενά από τον Πρόεδρο και τις υπηρεσίες της ΠΕΔ. 

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

6.1 Η ΠΕΔ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο του 2016 την υλοποίηση ενεργειών στο 

πλαίσιο του Προγράμματος “FIGARO” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 

Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7-Έβδομο 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) και αφορούσε στη δημιουργία 

πλατφόρμας για ευέλικτη και ακριβή άρδευση σε επίπεδο αγροτικής 

καλλιέργειας. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 16 ερευνητικοί φορείς. 

Ο βασικός ρόλος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ ήταν η διάδοση της χρήσης αυτής της 

τεχνολογικής καινοτομίας στους αγρότες, γεωπόνους, φορείς της Τοπικής και 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές και εν γένει σε 

πρόσωπα και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και 

στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην ΑΜ-Θ. Στενή ήταν η συνεργασία 

που αναπτύχθηκε με το ΔΠΘ – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάσθηκαν σε συνεδρίαση του 

ΔΣ της ΠΕΔ την 24/11/2016. 

6.2 Παράλληλα στο πλαίσιο προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» αποφάσισε τη συμμετοχή της ως εταίρος σε τρεις 

προτάσεις με αντίστοιχους τίτλους  

 Έξυπνη τοπική οικονομία - πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία  

 Ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής καινοτομίας «Social Innovation Growth 

Network» 

 A framework for agricultural water footprint minimization and crop 

harvesting optimization 

οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 

https://www.dropbox.com/s/sp48rc7zfpfmu90/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%A3%2034_12_29082016_%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A4%CE%91%CE%A1.pdf?dl=0
http://www.pedamth.gr/cms/index.php/2012-06-01-10-55-23/2012-06-13-07-13-16/87-2012-06-06-07-42-59/136-figaro
https://www.dropbox.com/s/5bktn21yoypje7r/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%20FIGARO.pdf?dl=0

