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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2017
Στο κείμενο που ακολουθεί συνοψίζεται το έργο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜ-Θ) κατά τη διάρκεια του 2017, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) προγράμματος δράσης, του οποίου οι στόχοι στο
μεγαλύτερο μέρος έχουν υλοποιηθεί. Το παρατιθέμενο έργο αποτελεί 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 2017 το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεδρίασε 12 φορές, έλαβε 49 αποφάσεις και επιπλέον
συζητήθηκε σημαντικός αριθμός επίκαιρων θεμάτων ή θεμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) αντιστοίχως συνεδρίασε 15 φορές και έλαβε 97 αποφάσεις
ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος της ΠΕΔ προέβη στην έκδοση 62 Αποφάσεων για θέματα
αρμοδιότητάς του. Με σχετικές αποφάσεις το ΔΣ συγκάλεσε Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ σε
ετήσιο Τακτικό Συνέδριο την 27/9/2017 και την 23/10/2017 (επαναληπτική).
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 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, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Αθήνα-3/4/2017) καθώς και στο ετήσιο τακτικό
Συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα (30/11-2/12/2017). Σε όλα τα γεγονότα
πανελλαδικής εμβέλειας υπήρξε τοποθέτηση - εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
Τέλος με σχετικές αποφάσεις της ΕΕ ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ σε δεκάδες Επιτροπές
και Συμβούλια.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017
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 και κατά το 2017 συστηματικά αλλά και προτρέποντάς τους να
υποβάλουν προς συζήτηση και διερεύνηση λύσης μέσω της συλλογικής υποστήριξης,
1

Το έργο αυτό για ολόκληρο το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνοψίζεται εδώ, ενώ αναλυτικά καταγράφεται
για το τελευταίο τρίμηνο του 2014 εδώ, για το έτος 2015 εδώ και για το έτος 2016 εδώ.
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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.
2. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που διενεργήθηκε και κατά το 2017 με
αφορμή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τη ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων των ΟΤΑ. Προς
τούτο, μετά από σχετική συνεργασία με τους Δήμους και συζήτηση σε συνεδρίαση του
διευρυμένου ΔΣ της, διατύπωσε παρατηρήσεις επί του περιεχομένου ορισμένων
άρθρων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, προτείνοντας σχετικές τροποποιήσεις ή/και
προσθήκες και λαμβάνοντας σχετική Απόφαση. Με βάση αυτή την Απόφαση
απεστάλησαν οι παρατηρήσεις στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης των σχετικών
διατάξεων του σχεδίου νόμου.
Παράλληλα η ΠΕΔ συμμετείχε σε διαδικασίες που αφορούσαν στη διαμόρφωση των
απόψεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας της. Για την «αναθεώρηση του Καλλικράτη» διοργάνωσε από κοινού με την
ΚΕΔΕ διευρυμένη συνέλευση (Αλεξανδρούπολη – 12/3/2017) με τη συμμετοχή όλων
των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων ενώ εκπρόσωποί της συμμετείχαν και στην
έκτακτη

Γενική

Συνέλευση

που

πραγματοποιήθηκε

στην

Αθήνα

(3/4/2017).

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις της ΠΕΔ επί του συγκεκριμένου θέματος έχουν διατυπωθεί
με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από την 24/11/2016.
3. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ, με δεδομένη τη θέσπιση εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου του 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, ολοκληρώθηκε κατά το 2017 η επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων
από το επιστημονικό προσωπικό της ΠΕΔ. Το τελικό κείμενο με περιεχόμενο την
καταγραφή όλου του προσωπικού των Δήμων και των Νομικών Προσώπων, τις Γενικές
Παρατηρήσεις, τα Συμπεράσματα και τις Προτάσεις, μετά από σχετική συζήτηση στο
πλαίσιο διευρυμένης σύνθεσης του ΔΣ της ΠΕΔ και διαβούλευση με τους ΟΤΑ,
απεστάλη σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, αποτελώντας ένα τεκμηριωμένο
πλαίσιο διεκδίκησης για τη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων και των Νομικών
τους Προσώπων στη ΠΑΜ-Θ.
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4. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ διενήργησε κατά το 2017 έρευνα αναγκών επιμόρφωσης του ανθρώπινου
δυναμικού των Δήμων της Περιφέρειας μας. Κύριος στόχος της διερεύνησης των
εκπαιδευτικών αναγκών ήταν η ανάδειξη των σημαντικότερων θεματικών πεδίων, στα
οποία είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι των Δήμων της Περιφέρειας,
προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στα επιχειρησιακά ζητήματα που απασχολούν
περισσότερο τους Δήμους σήμερα. Η εν λόγω έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με
την ΕΕΤΑΑ και με ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της ΠΕΔ, στο πλαίσιο
συναφθείσας σύμβασης. Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας εκπόνησης της έρευνας
αποτέλεσαν η διαμόρφωση και συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων τόσο από
τους αιρετούς όσο και από τους υπαλλήλους των ΟΤΑ καθώς και η συνάντηση εργασίας
με τα αρμόδια στελέχη των Δήμων που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή τη
12/5/2017. Τα αποτελέσματα – συμπεράσματα της έρευνας που προέκυψαν μετά από
την επιστημονική επεξεργασία των συλλεγέντων ερωτηματολογίων, αναφέρονται τόσο
στην κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού στο σύνολο των Δήμων και
των νομικών τους προσώπων στην Περιφέρεια, όσο και για κάθε Δήμο αλλά και
ξεχωριστά για κάθε Υπηρεσία ορισμένων Δήμων, στο βαθμό που τα στοιχεία ήταν
επαρκή για περαιτέρω επεξεργασία. Τα αποτελέσματα αυτά απεστάλησαν σε όλους τους
Δήμους προκειμένου να τύχουν περαιτέρω αξιοποίησης. Σε ότι αφορά την ΠΕΔ, μετά
από σχετική Απόφαση του ΔΣ της, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες διάχυσης των
αποτελεσμάτων της έρευνας ενώ θα προγραμματισθεί και η υλοποίηση σε πρώτη φάση
σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των Δήμων
σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
5. Συνεχίσθηκε και κατά το 2017 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
• πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή τη 12/5/2017 σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ,
ενημερωτική συνάντηση για θέματα προσωπικού της ΤΑ, όπου τα αρμόδια στελέχη
των Δήμων της ΑΜ-Θ ενημερώθηκαν για ειδικότερα ζητήματα (σύστημα
αξιολόγησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, σύστημα προαγωγών και σύστημα
επιλογών Προϊσταμένων) από καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΣ.
• διοργανώθηκε στην Κομοτηνή την 28/11/2017 σε συνεργασία με την εταιρεία
BlueValue, ημερίδα ενημέρωσης του αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού των Δήμων
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), με δεδομένη την υποχρέωση
συμμόρφωσης και των ΟΤΑ με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
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Παράλληλα υποστήριξε τη διενέργεια της ενημερωτικής διημερίδας που διοργάνωσε η
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο με θέμα «Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον», η οποία πραγματοποιήθηκε
την 25-26/9/2017 στη Θεσσαλονίκη.
6. Κατά το 2017, πέραν όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος απολογισμού,
στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν
θέματα που αντιμετώπισε τόσο η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) όσο και ευρύτερα η
κοινωνία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και οι φορείς αυτής, όπως:
• Το ζήτημα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ.
• Τα προβλήματα που προκύπτουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την εφαρμογή
του Ν. 4440/2016 για την κινητικότητα των υπαλλήλων.
• Η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε
λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος (όπου ελήφθη σχετική Απόφαση για τα
ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕΔ).
• Η ανάγκη ενημέρωσης και κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των Δήμων σε
θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εστάλη επιστολή στην
ΕΑΑΔΗΣΥ).
• οι διαδικασίες ανάρτησης δασικών χαρτών και η άσκηση τυχόν αντιρρήσεων.
• τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος Σαμοθράκης λόγω των καταστροφών
που υπέστη το νησί από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Για το συγκεκριμένο θέμα
ελήφθη σχετική Απόφαση από το ΔΣ και υπήρξε επί τόπου παρουσία του Προέδρου
της ΠΕΔ για την υποστήριξη του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπίσει βασικά
θέματα.
• το ζήτημα που έθεσε ο Δήμος Διδυμοτείχου σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας
που αντιμετώπιζε το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ελήφθη σχετική Απόφαση).
• το παρόν και το μέλλον του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας – Θράκης, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε από τον Πρύτανη στο
πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας του Πανεπιστημίου.
Πέραν των προαναφερόμενων, την ΠΕΔ ΑΜ-Θ απασχόλησε το ζήτημα της δημιουργίας
και λειτουργίας νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας οδού. Για το συγκεκριμένο θέμα
προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος από κοινού με λοιπούς φορείς της Περιφέρειας
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ΑΜ-Θ (εδώ και εδώ) ενώ απέστειλε από κοινού με τις ΠΕΔ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας
και Κεντρικής Μακεδονίας επιστολή για το θέμα αυτό στους αρμόδιους Υπουργούς.
7. Συνεργάστηκε με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. η οποία από κοινού με την Ελληνική Task Force για
το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργάνωσε «Εκδήλωση
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017», στην Ξάνθη
στις 27/3/2017. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
Επίσης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συνδιοργάνωσε για τους Δήμους της ΑΜ-Θ δύο συναντήσεις εργασίας βιωματικού
χαρακτήρα για το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας στη Δράμα την 11/12/2017 και στην
Αλεξανδρούπολη την 12/12/2017.
Παράλληλα κατά το 2017 υπήρξε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ για την αντιμετώπιση
οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων των ΠΕΔ αλλά και την προώθηση θεμάτων
κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ΟΤΑ προς
όφελος της ΤΑ και της τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συνάντηση
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 12/10/2017 με τη συμμετοχή
υπηρεσιακών στελεχών της ΠΕΔ αλλά και η συνεργασία ΠΕΔ και ΕΕΤΑΑ για την
υλοποίηση του έργου «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των
φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020».
8. Κατά το 2017, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ διοργάνωσε εκδήλωση-ομιλία στην Κομοτηνή τη 13/3/2017
με θέμα «Πως οικοδομούμε ένα ποιοτικό, τοπικό, τουριστικό σύστημα. Η περίπτωση
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και ομιλητή τον κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ενώ
υποστήριξε τη διοργάνωση
• με το Δήμο Νέστου της εκδήλωσης με τίτλο «1η Συνάντηση Τοπικής Ιστορίας
Δήμου Νέστου» (Χρυσούπολη – 13-15/10/2017)
• με το ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Θράκης και τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο της
εκδήλωσης με θέμα «Διαχείριση ζώων συντροφιάς, κακοποίηση και μη σύννομη
θανάτωση τους» (Αλεξανδρούπολη – 26/11/2017)
• με λοιπούς φορείς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ τη διεξαγωγή της Περιφερειακής
Μαθητιάδας Αθλητισμού και Πολιτισμού Αν. Μακεδονίας – Θράκης 2017 (Κομοτηνή
– 3-4/5/2017 και Καβάλα – 5/5/2017).
Επιπρόσθετα συμμετείχε στην έκθεση «Nostos» Expo - Forum, που έλαβε χώρα στη
Ναύπακτο (13-16/10/2017).
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Παράλληλα υποστήριξε τη δράση του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο της
πολιτιστικής σύνδεσης «Via Egnatia» στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ ενώ ικανοποίησε και το
αίτημα

του

Συλλόγου

Ραδιοερασιτεχνών

ΑΜ-Θ

για

φιλοξενία

εγκατάστασης

αναμεταδοτών και κεραιών του συλλόγου στην περιοχή Υψώματος Σταυρού στην
Καβάλα.
9. Τέλος επισημαίνεται η συνεχής επικαιροποίηση του 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 και κατά το 2017 συνεχίσθηκε η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των
πληροφοριακών συστημάτων της ΠΕΔ, 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 τη 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 περαιτέρω εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της ΠΑΜ-Θ για
την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

•

Τον συντονισμό για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 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 αλλά και
στο είδος των αναλογούντων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αντισταθμιστικών οφελών.
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•

Τη διακριτή συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο αναπτυξιακό
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στο πλαίσιο της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας.

•

Την αντιμετώπιση θεμάτων του αγροτικού τομέα όπως είναι τα σχετικά
προβλήματα με τη διαχείριση των βοσκοτόπων αλλά και την εξασφάλιση πόρων
για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποιίας.

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
2.1 Αναπτυξιακές προτεραιότητες στη Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ δραστηριοποιήθηκε ενεργά με αφορμή το περιφερειακό αναπτυξιακό
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρειά μας (Κομοτηνή – 1314/11/2017), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την υλοποίηση
αντίστοιχων συνεδρίων ανά Περιφέρεια, με απώτερο στόχο την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Έχοντας η ΠΕΔ ως κύρια επιδίωξη, να συνεισφέρει
με τις θέσεις της στον προσδιορισμό όλων εκείνων των κρίσιμων παραγόντων
που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας
στην Περιφέρειά μας:
• Ενεργοποίησε τους Δήμους με την αποστολή σχετικής επιστολής για την
υποβολή εκ μέρους τους προτάσεων σχετικών με τα μείζονα αναπτυξιακά
θέματα.
• Απέστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, στο πλαίσιο της συνεργασίας
της Περιφέρειας με την Κυβέρνηση για τη διοργάνωση του συνεδρίου, με την
οποία αναδεικνυόταν η αναγκαιότητα διακριτής έκφρασης των θέσεων της
πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με ξεχωριστή εισήγηση κατά τις εργασίες του
συνεδρίου.
• Αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου θέματος και το έθεσε ως
κύριο σημείο της ημερήσιας διάταξης του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.
• Διαμόρφωσε το κείμενο με τις θέσεις της ΤΑ για τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο μετά
από διαβούλευση επικυρώθηκε με σχετική Απόφαση του ΔΣ που συνεδρίασε
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με διευρυμένη σύνθεση, ως την εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στο
αναπτυξιακό συνέδριο.
• Απέστειλε την εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ με τις θέσεις για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες στην ΑΜ-Θ σε κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο
με τη διοργάνωση του αναπτυξιακού συνεδρίου Υπουργείο καθώς και σε
σειρά παραγόντων και φορέων σε περιφερειακό επίπεδο. (βλ. Πίνακα
Αποδεκτών). Σκοπός ήταν η σύγκλιση των απόψεων των περιφερειακών
φορέων και ο προσανατολισμός των εκπροσώπων των κεντρικών φορέων
στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων και αξιοποίησης των
προτάσεων.
2.2 Συμμετοχή της Τ.Α. στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Η ΠΕΔ και καθ’ όλο το 2017 είχε υψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα της
ουσιαστικής συμμετοχής των Δήμων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε συνέχεια δράσεων
που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, αναλήφθηκαν περαιτέρω
πρωτοβουλίες
• Ενημέρωσης και επιμόρφωσης με αποδέκτες τόσο αιρετούς όσο και τα
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων αλλά και υποστήριξης των Δήμων
μέσω του ειδικά διαμορφωμένου χώρου στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ, όπου
παρέχεται 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 ΠΑΜΘ 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) ΑΜΘ, τη λειτουργία της οποίας υποστήριξε το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΕΔ. Κατά
το 2017 η ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ συνεκλήθη και συνεδρίασε μία φορά στις 30/10/2017 για
διατύπωση γνώμης επί του 3ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και
των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Ενέργειες κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ.
Σε συνέχεια των ενεργειών που υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη,
κατά το 2017 πραγματοποιήθηκε η 3η 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
30/10/2017 έλαβε σχετική Απόφαση με την οποία διατύπωσε τη γνώμη της
επί του Εγγράφου της 3ης 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 Καβάλα την 7/11/2017. Αξίζουν ιδιαίτερης
αναφοράς τα σημεία της γνωμοδότησης στα οποία τονίζεται η αναγκαιότητα
επέκτασης των ασκούμενων πολιτικών χωρικής ανάπτυξης μέσω της
θεσμοθέτησης και 2ης ΟΧΕ στην ορεινή ζώνη αλλά και εφαρμογής ΣΒΑΑ και
σε άλλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας καθώς και της αξιοποίησης της
τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία, ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση
έργων, ιδιαίτερα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
• Ενέργειες στο πλαίσιο της ΟΧΕ της πολιτιστικής διαδρομής της
Εγνατίας Οδού.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΟΧΕ και υποστήριξης των δικαιούχων
Δήμων, συνεργάστηκε με τα αρμόδια ανά Δήμο στελέχη (αιρετούς και
υπαλλήλους) και σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην
Κομοτηνή την 6/4/2017, κατεγράφησαν όλα τα επιμέρους προβλήματα που
αφορούσαν

τις

προς

υλοποίηση

δράσεις

προκειμένου

να

τύχουν

συστηματικής και κατά το δυνατόν συνολικής αντιμετώπισης. Για το σκοπό
αυτό υπήρξε ειδική συνάντηση των επιστημονικών στελεχών της ΠΕΔ με τα
στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜ-Θ.
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3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 η ΠΕΔ απασχολήθηκε με σειρά ζητημάτων που άπτονται
του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό:
•

Συζήτησε σε συνεδρίαση του ΔΣ της τα προβλήματα που προέκυψαν με τις
διαδικασίες κατανομής των βοσκοτόπων, λαμβάνοντας για το συγκεκριμένο θέμα
σχετική Απόφαση και αποστέλλοντας επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο.

•

Συζήτησε επίσης σε συνεδρίαση του ΔΣ της, λαμβάνοντας σχετική Απόφαση, το
θέμα της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την κατασκευή των απαραίτητων
έργων αγροτικής οδοποιίας, μέσω της εκχώρησης των σχετικών ποσών στην ΕΥΔ
ΕΠ ΠΑΜ-Θ στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

•

Προέβη σε ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του καινοτόμου ερευνητικού
έργου FIGARO, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε μία πλατφόρμα άρδευσης
ακριβείας που επιτρέπει στους καλλιεργητές να επωφεληθούν από τις τεχνολογικές
εξελίξεις αιχμής στον τομέα της άρδευσης. Στόχος της επιστολής της ΠΕΔ που
απεστάλη σε αρμόδιους με το αντικείμενο φορείς, συνοδευόμενη από έντυπο με
τα αποτελέσματα του έργου, ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου μέσω
του

κατάλληλου

σχεδιασμού

για

την

εξασφάλιση

των

απαραίτητων

χρηματοδοτικών πόρων, να επεκταθεί η εφαρμογή της άρδευσης ακριβείας σε
μεγαλύτερες εκτάσεις και περισσότερες καλλιέργειες στην περιοχή της ΑΜ-Θ.
Ανταπόκριση υπήρξε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνεχίσθηκε και κατά το 2017 η ενασχόληση της ΠΕΔ με το θέμα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων όπου από κοινού με τη ΔΙΑΑΜΑΘ συζητήθηκε διεξοδικά η πορεία
υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων στον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο
αυτό συμμετείχε δια του Προέδρου της, των εμπλεκομένων Δημάρχων αλλά και των
υπηρεσιακών της στελεχών στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα την
6/7/2017 με θέμα «Συντονισμός για την επίσπευση υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αν.
Μακεδονίας – Θράκης».
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνέχισε και κατά το 2017 να δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που
σχετίζονται με τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
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Στο πλαίσιο αυτό συνεχίσθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος Συλλογικής
Υποστήριξης των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τη σύνταξη Τοπικών Σχεδίων
Κοινωνικής Δράσης, με έμφαση στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Πληθυσμιακών
Ομάδων και την Καταπολέμηση της Φτώχειας σε κάθε Δήμο. Σκοπός του κάθε 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
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.). Κατά το
2017 κύριο βάρος δόθηκε στην υποστήριξη της πιλοτικής σύνταξης Τοπικού Σχεδίου
Κοινωνικής Δράσης στους Δήμους Κομοτηνής και Ορεστιάδας και της σύστασης
αντίστοιχων Δικτύων Φορέων σε επίπεδο Δήμου και ενδεχόμενα σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας ή Υποενότητας. Η προαναφερόμενη προσπάθεια βαίνει προς
ολοκλήρωση και επόμενος στόχος, για το 2018, τίθεται, πέραν της συνέχισης της
γενικής υποστήριξης προς τους Δήμους για το θέμα αυτό, η παρουσίαση σε ειδική
ημερίδα των μέχρις στιγμής υλοποιηθεισών δράσεων και παραχθέντων αποτελεσμάτων.
6. ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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 διέρχεται ο
αγωγός TAP. Κατά το 2017 η ΠΕΔ απασχολήθηκε κυρίως με 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. Προς τούτο πραγματοποιήθηκε κοινή
συνάντηση του Περιφερειάρχη, του Προέδρου της ΠΕΔ και των Δημάρχων εκ των
Δήμων από τους οποίους διέρχεται ο TAP, την 3/3/2017 στην Κομοτηνή.
• Συμφωνήθηκε μέσω λήψης σχετικής Απόφασης από το ΔΣ της ΠΕΔ, το πλαίσιο
υποβολής προτάσεων για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την εταιρεία
του TAP έναντι αντισταθμιστικών οφελών και υπήρξε συντονισμός με τους Δήμους
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για την υποβολή των προτάσεων αυτών, οι οποίες αφού συγκεντρώθηκαν από την
ΠΕΔ απεστάλησαν στην εταιρεία του TAP για προώθηση των σχετικών διαδικασιών
χρηματοδότησης της υλοποίησης των προτεινομένων δράσεων.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι σε εξέλιξη και παρακολουθείται στενά
από τον Πρόεδρο και τις υπηρεσίες της ΠΕΔ.
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