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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014-2016 

 

Στο κείμενο που ακολουθεί συνοψίζεται1 το έργο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) 
Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜ-Θ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 10ος/2014 – 12ος/2016, 
στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ετήσιων προγραμμάτων 
δράσης.  

Συνοπτικά, κατά την περίοδο αυτή το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεδρίασε 31 φορές συζητώντας 
και λαμβάνοντας αποφάσεις για σειρά θεμάτων τρέχουσας επικαιρότητας ή ενημερωτικού 
χαρακτήρα, ενώ αντίστοιχα η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) συνεδρίασε 38 φορές 
λαμβάνοντας επίσης σχετικές 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 στα Ετήσια 
(Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη) αλλά και έκτακτα (Βόλο) Συνέδρια που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ. 
Τέλος με σχετικές αποφάσεις της ΕΕ ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ σε δεκάδες 
Επιτροπές και Συμβούλια.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014-2016 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ 

1. Αναγνωρίστηκε εξ αρχής 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.  

2. Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία για τη συλλογική υποστήριξη των ΟΤΑ σε συνεργασία 
με την ΕΕΤΑΑ, ως προς την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) που 
υποχρεούνται οι Δήμοι να συντάξουν για τη νέα δημοτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτής 
της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες ενημέρωσης των αρμόδιων 
στελεχών των ΟΤΑ αλλά και των υπευθύνων αιρετών (Δημάρχων – Αντιδημάρχων) 
ενώ παράλληλα λειτούργησε Helpdesk για την παροχή βοήθειας για τα 
προαναφερόμενα θέματα. 

3. Πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών – επιμορφωτικών εκδηλώσεων με αποδέκτες 
τα αρμόδια κατά περίπτωση πολιτικά αλλά και υπηρεσιακά στελέχη φορέων της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, με αντικείμενα το ρόλο των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις 
Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) ως χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση έργων 
των ΟΤΑ, το νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τα έσοδα και τη σύννομη διενέργεια 
δαπανών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων. 

4. Διερευνήθηκαν ενδελεχώς και καταγράφηκαν οι ανάγκες και  προτεραιότητες των 
Δήμων, με επιτόπιες επισκέψεις του Προέδρου και των επιστημονικών στελεχών της 

                                                           
1 Το παρατιθέμενο έργο ξεκίνησε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, με την εκλογή των νέων Οργάνων 

λειτουργίας της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. Αναλυτικότερα το έργο της ΠΕΔ 
καταγράφεται κατά περιόδους και ειδικότερα για το τελευταίο τρίμηνο του 2014, για το έτος 2015 και για το 
έτος 2016. 

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
https://www.dropbox.com/s/eqwf4mnanl4o5z7/%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%202016.pdf?dl=0
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ΠΕΔ σε Δήμους της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο 
συλλογικών διεκδικήσεων αλλά και τα ετήσια προγράμματα δράσης του ΔΣ της ΠΕΔ. 
Παράλληλα για την ανάδειξη τόσο των αναγκών όσο και των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων των Δήμων Θάσου και Σαμοθράκης, πραγματοποιήθηκαν επιτόπου 
ειδικές συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ και ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις. 

5. Συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τις θέσεις και απόψεις των Δήμων για τα γενικά και 
τοπικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, διατυπώνοντας με σχετική 
απόφαση του ΔΣ τις προτάσεις της επί των προβλημάτων αυτών. Επιπρόσθετα 
συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση που διενεργήθηκε με αφορμή το σχέδιο νόμου του 
ΥΠΕΣ για τη ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων των ΟΤΑ. Προς τούτο μετά την 
επικαιροποίηση των προαναφερόμενων προτάσεων, προέβη σε παρουσίαση αυτών σε 
σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ με την παρουσία του τότε Υπ. Εσωτερικών και 
στην αποστολή τους στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης των σχετικών 
διατάξεων.  

6. Συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν και είχαν ως αντικείμενο 
την αναθεώρηση του Καλλικράτη, διαμορφώνοντας μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία και ενδελεχή συζήτηση στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ τις θέσεις της 
για το θέμα αυτό.  

7. Υπήρξαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αναφορές και έγγραφα προς τα αρμόδια 
Υπουργεία και την ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση τρεχόντων αλλά και χρόνιων 
προβλημάτων τα οποία σχετίζονται τόσο με τοπικά-περιφερειακά θέματα όσο και με 
ζητήματα λειτουργίας της ΤΑ, επάρκειας των οικονομικών της πόρων και διαχείρισης 
αυτών αλλά και επαρκούς άσκησης των αναπτυξιακών της αρμοδιοτήτων. 
Επιπρόσθετα για την αντιμετώπιση θεμάτων μείζονος περιφερειακού ενδιαφέροντος 
προχώρησε στην έκδοση αντίστοιχων ψηφισμάτων. Το σύνολο των 
προαναφερόμενων ενεργειών παρατίθεται αναλυτικά στους επιμέρους ετήσιους 
απολογισμούς.  

8. Δραστηριοποιήθηκε έντονα με τα ζητήματα που προέκυψαν λόγω των προσφυγικών – 
μεταναστευτικών ροών, συμπαραστεκόμενη πρωτίστως στους Δήμους που ανέλαβαν 
το κύριο βάρος των ροών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιτόπου 
(Καβάλα και Δράμα) ειδικές συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ και ελήφθησαν σχετικές 
αποφάσεις. 

9. Ανέλαβε πρωτοβουλία για την καταγραφή του προσωπικού των Δήμων και των 
Νομικών τους Προσώπων προκειμένου να τεκμηριώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις απόψεις της για τις ανάγκες της Τ.Α. σε ανθρώπινο δυναμικό, με δεδομένη 
την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την κινητικότητα των υπαλλήλων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

10. Συνδιοργάνωσε με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ εκδήλωση για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 
2014-2020» και συνεργάστηκε μαζί της 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. 
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. 

11. Συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών (Φέρες, 10-12 
Δεκεμβρίου 2015) ενώ υποστήριξε την πραγματοποίηση στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ δύο 
θεματικών συνεδρίων που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ. (Διαχείριση Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, 15-16 Ιανουαρίου 2016 και το Πανελλήνιο 
Συνέδριο αιρετών γυναικών στην Καβάλα, 1-2 Απριλίου 2016). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9488%CE%9F%CE%9A%CE%9C%CE%97-%CE%A7%CE%99%CE%A6?inline=true
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
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12. Τέλος επισημαίνεται το γεγονός της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένου χώρου στην 
ιστοσελίδα της ΠΕΔ με όλο το αναγκαίο υλικό ενημέρωσης και τεκμηρίωσης 
(εκπόνηση ΕΠ των Δήμων, αξιοποίηση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-
2020 (Περιφερειακό, Τομεακά, Αγροτικής Ανάπτυξης), κλπ). Παράλληλα 
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), αναπτύχθηκε η συνεργασία 
μεταξύ ΠΕΔ και Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜ-Θ). Για την προώθηση 
των θεμάτων διαβαθμιδικής συνεργασίας 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.  

Τα ζητήματα επί των οποίων υπήρξε εντονότερη συνεργασία αφορούσαν: 

• Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της ΠΑΜ-Θ για την 
προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

• 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. 

• Τη διατύπωση συντονισμένης γνώμης επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για 
την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΠΠΧΣΑΑ) κατά το Β1 στάδιο 
της μελέτης. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-
2020 

Η ΠΕΔ έθεσε υψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα της ουσιαστικής συμμετοχής 
των Δήμων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο μίας συλλογικότερης στάσης της ΤΑ ως 
προς τις επιδιώξεις που πρέπει να θέτει τόσο ως προς το ΠΕΠ όσο και ως προς τα 
Τομεακά Προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος της ΤΑ. Προς τούτο αναλήφθηκαν 
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. 
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• 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 αποτελεσματικής 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. Με στόχο την έγκαιρη 
συγκρότηση αλλά και ουσιαστική λειτουργία των ΠΕΑΣ (άσκηση αρμοδιοτήτων, 
κανονισμός λειτουργίας κλπ), η ΠΕΔ ΑΜ-Θ παρενέβη δια του Προέδρου της, 
αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ημερίδες ενημέρωσης (τέσσερις συνολικά )που απευθύνονταν σε αιρετούς και 
υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων και είχαν ως περιεχόμενο  

o την παρουσίαση των δράσεων που αφορούν την ΤΑ και τους φορείς της οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο ΕΠ της ΠΑΜ-Θ, στο ΕΠ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) και στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

o την παρουσίαση του νέου πλαισίου για τη διαχειριστική ικανότητα των 
φορέων της Αυτοδιοίκησης κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

o την παρουσίαση της νέας δομής των Κέντρων Κοινότητας και των 
υπολοίπων δράσεων και δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Για το ίδιο 
θέμα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση εργασίας, 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 οι οποίες 

είχαν ως αποτέλεσμα 

o τη διατύπωση γνώμης του ΔΣ της ΠΕΔ επί του Εγγράφου της 1ης 
Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ. Οι απόψεις της ΠΕΔ 
συνέβαλαν έτσι ώστε το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Έγγραφο Εξειδίκευσης να δίνει στην ΤΑ τη δυνατότητα αξιοποίησης του 
νέου ΕΠ σε ένα εύρος τομέων για την κάλυψη των αναπτυξιακών της 
προτεραιοτήτων, στο βαθμό βέβαια που πληρούνται εκ μέρους της οι 
προϋποθέσεις που τίθενται από το διαχειριστικό πλαίσιο. 

o τη διατύπωση γνώμης της ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ επί του Εγγράφου της 2ης 
Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ. 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. 

• Ενέργειες κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής: 

• Διατυπώθηκε κείμενο παρατηρήσεων επί του 1ου παραδοτέου του Συμβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση των Στρατηγικών ΒΑΑ που ετίθετο 
προς διαβούλευση με τίτλο «Αναπτυξιακό προφίλ αστικών περιοχών Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης και σχέδιο υποδείγματος υποβολής Στρατηγικών ΒΑΑ 
και Κριτηρίων Αξιολόγησης», το οποίο μετά από συζήτηση στην ΠΕΑΣ 
οριστικοποιήθηκε και απεστάλη στην ΕΥΔ του ΕΠ ΠΑΜ-Θ. 

https://www.dropbox.com/s/7tro7shvjo6m1bx/PEAS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiglhxvqpc9ggiu/EPISTOLI%20PROS%20KEDE.pdf?dl=0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A0%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9C%CE%97-%CE%99%CE%A92?inline=true
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%25
https://www.dropbox.com/s/ujfd4m4rxgx7nwm/BAA.pdf?dl=0
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• Προετοιμάστηκε σχέδιο γνώμης επί του 2ου παραδοτέου που ετίθετο προς 
διαβούλευση με τίτλο «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 υποβολή εκ μέρους και των έξι δυνητικά δικαιούχων 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 
ειδικότερα της διαβούλευσης για το παραδοτέο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού», μετά από συζήτηση 
στο ΔΣ διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο με τις παρατηρήσεις της ΠΕΔ, το οποίο 
απεστάλη στην ΕΥΔ του ΕΠ ΠΑΜ-Θ. Επιπρόσθετα 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. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η ΠΕΔ με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν από το νέο διαχειριστικό πλαίσιο 
για τη διανομή των βοσκοτόπων αλλά και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις 
βοσκήσιμες γαίες συζήτησε τα σχετικά θέματα σε συνεδρίαση του ΔΣ με τη 
συμμετοχή και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, διατυπώνοντας τις απόψεις της επί 
αυτών. Επιπρόσθετα, σε άλλη συνεδρίαση συζήτησε το θέμα της δημιουργίας ενός 
ενιαίου διαπεριφερειακού φορέα διαχείρισης των υδάτων της περιοχής Τεναγών 
Φιλίππων, εκφράζοντας την συναίνεσή της ως προς την αναγκαιότητα δημιουργίας 
του φορέα αυτού. 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η ΠΕΔ αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο τομέας του τουρισμού – πολιτισμού για 
την ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ έθεσε σε υψηλή προτεραιότητα θέματα σχετικά 
με το σχεδιασμό ενεργειών για την προώθηση των τομέων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό 
συζητήθηκε στο ΔΣ τόσο το θέμα του προγραμματισμού των δράσεων και των 
ενεργειών για τον τομέα του τουρισμού στην ΠΑΜ-Θ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη 
αποτελεσματικής συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους της ΑΜ-Θ όσο και η 
πρόταση του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», για ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση 
περιοχών με βασικό κορμό την Αρχαία Εγνατία Οδό. Η συζήτηση των 
προαναφερομένων θεμάτων συνέβαλε στην προετοιμασία της ΠΕΔ για τη διατύπωση 
συγκροτημένης άποψης σχετικά με μείζονες σχεδιαστικές παρεμβάσεις αναπτυξιακού 
χαρακτήρα όπως ήταν αυτή της ΟΧΕ τουρισμού – πολιτισμού στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του ΕΠ της ΠΑΜ-Θ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ενασχόληση της ΠΕΔ με θέματα σχετικά με το περιβάλλον, αφορούσε κυρίως δύο 
τομείς. 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 

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
https://www.dropbox.com/s/ygzjp37s8o2visn/OXE.pdf?dl=0
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προτάσεων για επέκταση του δικτύου περιοχών Natura 2000 στην ΠΑΜ-Θ και 
αφετέρου επί του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό 
χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.  

Ο δεύτερος τομέας ήταν αυτός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπου σε 
συνεργασία με την ΔΙΑΑΜΑΘ συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα όπως αυτά που 
αφορούσαν στην υλοποίηση δράσεων του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ (προώθηση 
ανακύκλωσης, λειτουργία ΚΔΑΥ, δημιουργία ΜΕΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ κλπ), στο νέο 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το πλαίσιο που δημιουργήθηκε 
για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ καθώς και στο σχέδιο 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.). 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ρόλο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, προέβη στην 
διατύπωση παρατηρήσεων επί του κειμένου διαβούλευσης για την «Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας» αλλά και 
στην παροχή υποστήριξης 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».  

Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα2 σύνταξης ενός Τοπικού Σχεδίου 
Κοινωνικής Δράσης σε κάθε Δήμο για την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Πληθυσμιακών 
Ομάδων και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, 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 Προγράμματος  

• 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 και  

• εκπονήθηκε Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης των Δήμων 
και δημιουργίας Δικτύων για την κοινωνική ένταξη ευπαθών πληθυσμιακών 
ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

7. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

7.1 Συμμετοχή κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για το ΠΠΧΣΑΑ (Β’ Φάση) 

H ΠΕΔ κινητοποίησε όλους τους Δήμους παρέχοντάς τους την αναγκαία 
υποστήριξη προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης. Με βάση τις προτάσεις αυτές, το ΔΣ της ΠΕΔ με 
Απόφαση του συνέθεσε ολοκληρωμένη γνωμοδότηση – πρόταση που 
κατατέθηκε στην Περιφέρεια, στο αρμόδιο Υπουργείο και στους μελετητές. 
Παράλληλα συμμετείχε με εκπρόσωπό της από το επιστημονικό προσωπικό σε 
Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από τον Περιφερειάρχη για να υπάρξει 
συντονισμένη γνώμη επί κρίσιμων θεμάτων του σχεδίου αναθεώρησης του 

                                                           
2  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 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.). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%922%CE%A6%CE%9F%CE%9A%CE%9C%CE%97-%CE%A0%CE%93%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/79%CE%9F%CE%A9%CE%9F%CE%9A%CE%9C%CE%97-%CE%A1%CE%93%CE%98?inline=true
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ΠΠΧΣΑΑ, μέσω της οποίας προωθήθηκαν κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο των 
αποφάσεων των Δήμων και της ΠΕΔ. 

7.2 Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) 

Η ΠΕΔ έθεσε σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την 
εκπόνηση ΤΧΣ 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 εκπόνησή 
τους.  

7.3 Διέλευση Διαδριατικού Αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP) 

Αναλήφθηκε πρωτοβουλία για τη συστηματική καταγραφή των ζητημάτων που 
απασχολούν τους ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ από τους οποίους διέρχεται ο αγωγός TAP. 
Συζητήθηκε διεξοδικά αφενός το θέμα της επιλογής της βέλτιστης λύσης όσον 
αφορά στην όδευση του αγωγού σε συγκεκριμένες περιοχές, με κριτήριο την 
αποφυγή μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων από τη διέλευση αυτού, και 
αφετέρου 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 των θεμάτων αυτών όπως τέθηκαν από τους Δήμους και 
συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΠΕΔ, ο Πρόεδρος προέβη σε σειρά συναντήσεων 
τόσο με τους υπεύθυνους της εταιρείας όσο και με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ.  

8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

8.1 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Προγράμματος 
“MARAKANDA”, στο πλαίσιο του οποίου παρήχθησαν χρήσιμα εργαλεία για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με την αξιοποίηση των δημοτικών αγορών σε 
ιστορικές πόλεις με σημείο αναφοράς την Παλιά Ξάνθη. 

8.2 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Προγράμματος 
“FIGARO” που αφορούσε στη δημιουργία πλατφόρμας για ευέλικτη και ακριβή 
άρδευση σε επίπεδο αγροτικής καλλιέργειας. Ο βασικός ρόλος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
ήταν η διάδοση της χρήσης αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας σε πρόσωπα 
και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων στην ΑΜ-Θ. 

8.3 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο Τοπικών Σχεδίων για την 
Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ). 

http://www.pedamth.gr/cms/index.php/2012-06-01-10-55-23/2012-06-13-07-13-16/87-2012-06-06-07-42-59/127-marakanda
http://www.pedamth.gr/cms/index.php/2012-06-01-10-55-23/2012-06-13-07-13-16/87-2012-06-06-07-42-59/127-marakanda
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
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

