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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018 

 

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

Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜ-Θ) κατά τη διάρκεια του 2018, 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 2018 το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεδρίασε 9 φορές, έλαβε 57 αποφάσεις και επιπλέον 

συζητήθηκε σημαντικός αριθμός επίκαιρων θεμάτων ή θεμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) αντιστοίχως συνεδρίασε 14 φορές και έλαβε 98 αποφάσεις 

ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος της ΠΕΔ προέβη στην έκδοση 55 Αποφάσεων για θέματα 

αρμοδιότητάς του.  

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 ο Πρόεδρος, μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ, αλλά και 

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

για διάφορα θέματα, σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στην Αθήνα (17/4/2018, 10/5/2018, 

12/7/2018), στα κοινά συνέδρια με την ΕΝΠΕ στην Αθήνα (18-19/4/2018, 11/5/2018) 

καθώς και στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στην Αθήνα (3-

5/12/2018). 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 2018 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ2 

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 2018 συστηματικά αλλά και προτρέποντάς τους να 

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

2016 εδώ και για το έτος 2017 εδώ. 
2  Αναφέρεται στην ικανοποίηση βασικών σημείων όλων των στόχων του Προγράμματος Δράσης για το 2018 

της ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
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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. 

Ενισχυτικά στη κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του ΔΣ εκτός 

της έδρας της ΠΕΔ, σε περιφερειακούς Δήμους (Ορεστιάδας-Ορεστιάδα και Νέστου-

Χρυσούπολη). 

2. Η ΠΕΔ συμμετείχε σε διαδικασίες που αφορούσαν στη διαμόρφωση των απόψεων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της 

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). Στο πλαίσιο αυτό εκπρόσωποί της (Πρόεδρος – μέλη 

στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ) παραβρέθηκαν σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια και 

τις Γενικές Συνελεύσεις που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ για το θέμα αυτό, καθώς και στα 

κοινά Συνέδρια ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ όπου διαμορφώθηκαν οι τελικές θέσεις της 

Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις της ΠΕΔ επί του συγκεκριμένου θέματος διατυπώθηκαν μετά 

από επεξεργασία των απόψεων από το στελεχιακό δυναμικό της ΠΕΔ και σχετική 

Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

3. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ, με δεδομένο τον καθορισμό των προϋποθέσεων αδειοδότησης και 

λειτουργίας των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 

εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων (ΠΔ 99/2017 ΦΕΚ 

Α141/28-09-2017), αποφάσισε την υλοποίηση έρευνας καταγραφής αναγκών και των 

αναγκαίων παρεμβάσεων (έργα, προμήθειες κλπ) στο σύνολο των βρεφικών, παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων της ΑΜ-Θ για την προσωρινή (31-07-2018), 

μεταβατική (Σεπτέμβριος 2019) και οριστική (Σεπτέμβριος 2022) αδειοδότηση της 

λειτουργίας τους. 

Η συγκεκριμένη Έρευνα υλοποιείται από τα στελέχη της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεργασία με 

τους Δήμους της ΑΜ-Θ και τα Νομικά τους Πρόσωπα και μέχρι σήμερα έχει 

ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις το σκέλος που αφορά στην προσωρινή αδειοδότηση 

μέχρι την 31-7-2018. Για το συγκεκριμένο θέμα το ΔΣ της ΠΕΔ έλαβε σχετική 

απόφαση και γνωστοποίησε τα συμπεράσματα της πρώτης και δεύτερης φάσης της 

έρευνας στα συναρμόδια Υπουργεία αποστέλλοντας σχετικές επιστολές3, στις οποίες 

μεταξύ άλλων τεκμηριώνονταν το αίτημα χρηματοδότησης των δήμων για την 

υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αδειοδότηση λειτουργίας των 

σταθμών. Το ΥΠΕΣ στη συνέχεια θέσπισε ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης των ΟΤΑ 

                                                           
3 Επιστολές με αρ. πρωτ. 417/23.05.2018 και με αρ. πρωτ. 485/27.06.2018. 
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με ποσό 50.000 ευρώ ανά σταθμό, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η οριστική 

αδειοδότησή τους.  

4. Επιπρόσθετα κατά το 2018 η ΠΕΔ απασχολήθηκε με το θέμα της ένταξης των 

προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Για το θέμα αυτό το 

ΔΣ έλαβε σχετική απόφαση την οποία απέστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα 

διά του υπηρεσιακού της μηχανισμού και σε συνεργασία με τα στελέχη των Δήμων 

διερεύνησε και κατέγραψε τα ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου μέτρου κυρίως ως προς την επάρκεια των αναγκαίων υλικοτεχνικών 

υποδομών, για τα οποία ενημερώθηκε αναλυτικά τόσο το ΔΣ όσο και οι εμπλεκόμενοι 

Δήμοι. Από την παραπάνω έρευνα της ΠΕΔ προέκυψε η αναγκαιότητα δημιουργίας 

νέων βρεφικών τμημάτων στους δημοτικούς σταθμούς της περιφέρειάς μας. Τα 

συναρμόδια υπουργεία μέσω της ΕΕΤΑΑ θέσπισαν ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης 

των ΟΤΑ με ποσό 50.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός βρεφικού τμήματος ή 70.000 

ευρώ για τη δημιουργία δύο τμημάτων ανά Δήμο. 

5. Συνεχίσθηκε και κατά το 2018 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 (21-23/3/2018) σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, 

τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 

στους Δήμους, όπου τα αρμόδια στελέχη των Δήμων της ΑΜ-Θ ενημερώθηκαν σε 

θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, από αρμόδια στελέχη του Υπουργείων, της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ. 

 διοργανώθηκε στην Κομοτηνή την 7/12/2018 σε συνεργασία με την εταιρεία 

ΔήμοςΝΕΤ, ημερίδα ενημέρωσης του αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού των 

Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων για θέματα οικονομικής διαχείρισης που 

απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου 4555/2018.  

6. Κατά το 2018, πέραν όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος απολογισμού, 

στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, τις περισσότερες φορές σε 

διευρυμένη μορφή μετά από  πρόσκληση όλων των Δημάρχων αλλά και στελεχών της 

ΤΑ κατά περίπτωση, 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: 
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 Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης σχετικά με τον καθαρισμό των υδατορεμάτων (ελήφθη σχετική 

απόφαση και εστάλη σχετική επιστολή). 

 Η υποχρέωση των Δήμων για ναυαγοσωστική κάλυψη του συνόλου των 

παραλιών που ανήκουν στη διοικητική τους επικράτεια (ελήφθη σχετική 

απόφαση). 

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δράσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων που αφορούν τους Δήμους, με την παρουσία του προέδρου του ΤΠκΔ. 

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα που αφορούν στους ΟΤΑ στον 

ενεργειακό τομέα, με την παρουσία του προέδρου του ΚΑΠΕ. 

 Η συνεργασία της ΤΑ με το ΔΠΘ ενόψει και του επανασχεδιασμού του χάρτη των 

ΑΕΙ στη χώρα, με την παρουσία του Πρυτανεύοντος του ΔΠΘ. 

 Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων-λειτουργιών συντήρησης των παραδρόμων της 

Εγνατίας Οδού στους Δήμους (ελήφθη σχετική απόφαση). 

 Η τεχνική υποστήριξη των μικρών Δήμων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ (ελήφθη 

σχετική απόφαση). 

 Η ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς και επιστήμονες καθώς και με σχετικούς με το αντικείμενο 

συλλογικούς φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ πχ σύλλογοι πολυτέκνων (ελήφθη 

σχετική απόφαση). 

 Η δυνατότητα δημοπράτησης έργων σε σχέση με την κατάρτιση, τήρηση και 

λειτουργία του προβλεπόμενου από τον ν.4412/2016 σχετικού μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις κατά των αιρετών της ΤΑ. 

Πέραν των προαναφερομένων, προχώρησε στην έκδοση ψηφισμάτων σχετικά με  

 την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες (εδώ) 

 την άμεση επέκταση – κατασκευή υποδομών χρήσης φυσικού αερίου και στην 

περιοχή του Διδυμοτείχου (εδώ) 

 την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής στην Πάτρα και την επιχειρούμενη συγχώνευση 

του ΤΕΙ ΑΜ-Θ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο (εδώ) 

 το ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων–«Συμφωνία των Πρεσπών» (εδώ) 

 την παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου στο Υπερταμείο (εδώ) 

 την υποβάθμιση της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ (εδώ) 
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7. Συνεργάστηκε κατά το 2018 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου 

«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 

Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

βαθμού – πιλοτική λειτουργία». Το πλαίσιο της συνεργασίας οριοθετήθηκε μετά την 

αποστολή επιστολής από την ΕΕΤΑΑ και σχετική συζήτηση και λήψη απόφασης στο 

ΔΣ της ΠΕΔ. Για τον συντονισμό και την προώθηση της υλοποίησης του 

προγράμματος διενεργήθηκε συνάντηση στην Αθήνα (18/6/2018) όπου συμμετείχε εκ 

μέρους της ΠΕΔ ο Σύμβουλος Ανάπτυξης που ορίσθηκε ως υπεύθυνος για το έργο 

καθώς και ημερίδα στην Κομοτηνή (11/10/2018) όπου συμμετείχαν αιρετοί αλλά και 

υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων.  

Παράλληλα συνεχίσθηκε 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». Στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υπήρξε συνεργασία των συμβούλων ανάπτυξης της 

ΠΕΔ με τα στελέχη που επελέγησαν και στελεχώνουν το δίκτυο καθώς και ενημέρωση 

του Προέδρου και του ΔΣ από τα προαναφερόμενα στελέχη για τη διαδικασία και τις 

επιδιώξεις του έργου της υποστήριξης των Δήμων.  

8. Κατά το 2018, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ διοργάνωσε εκδήλωση-ομιλία στην Καβάλα την 

20/6/2018 με θέμα «Στρατηγική – Ενέργεια – Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας-Θράκης» και ομιλητή τον κ. Νίκο Λυγερό, ενώ υποστήριξε τη διοργάνωση  

 με το Δήμο Παγγαίου της εκδήλωσης με τίτλο «2ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας 

Παγγαίου» (Ελευθερούπολη – 19-21/10/2018) 

 με το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 

του ΙΑ Πανελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων με θέμα «ΝΕΑΠΟΛΙΣ-

ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΙΣ-ΚΑΒΑΛΑ. Ψηφίδες της Ναυτικής Ιστορίας του τόπου μας» 

(Καβάλα – 9-10/6/2018) 

Επιπρόσθετα συμμετείχε στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση, που έλαβε χώρα στην Αθήνα 

(10-13/5/2018). 

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) αλλά και την 

υποστήριξη των ΟΤΑ (αιρετών και υπαλληλικού προσωπικού) στην αντιμετώπιση 
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σημαντικών ζητημάτων λειτουργίας τους (πχ. σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 

οικονομική διαχείριση κλπ).  

Παράλληλα και κατά το 2018 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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ4 

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

βαθμού Αυτοδιοίκησης, δηλ. 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 αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών σχετικά 

με τον καθαρισμό των ρεμάτων αλλά διευθέτησης αυτών καθώς και τη 

κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 Την τουριστική προβολή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, μέσω της συμμετοχής του 

Προέδρου της ΠΕΔ στο συμβουλευτικό όργανο διαχείρισης προορισμού που 

συγκρότησε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. 

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 και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΜ-Θ. 

                                                           
4  Αναφέρεται κυρίως στην ικανοποίηση βασικών σημείων των στόχων Α, Β και Δ του Προγράμματος Δράσης 

για το 2018 της ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-

20205 

Η ΠΕΔ και καθ’ όλο το 2018 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 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. 

Επιπρόσθετα κατά το 2018 αναλήφθηκε πρωτοβουλία από το ΔΣ της ΠΕΔ και 

συζητήθηκε στο πλαίσιο διευρυμένης συνεδρίασής του με την παρουσία και όλων των 

Δημάρχων μη μελών του, η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και η συμμετοχή της ΤΑ σε αυτό και 

επισημάνθηκαν οι σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης ΕΠ από τους 

Δήμους και τους Φορείς τους στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. 

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 2018 η ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ 

συνεκλήθη και συνεδρίασε μία φορά στις 14/11/2018 για διατύπωση γνώμης επί του 

4ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και των κριτηρίων αξιολόγησης 

πράξεων. 

                                                           
5  Αναφέρεται στην ικανοποίηση βασικών σημείων των στόχων Α και Β του Προγράμματος Δράσης για το 

2018 της ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
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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 

2018 πραγματοποιήθηκε η 4η 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 14/11/2018 έλαβε σχετική 

Απόφαση με την οποία διατύπωσε τη γνώμη της επί του Εγγράφου της 4ης 

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 στη Δράμα την 16/11/2018.  

Επιπλέον των ανωτέρω, κατά το 2018 η ΠΕΔ δια του υπηρεσιακού της 

μηχανισμού παρακολούθησε το σύνολο των γραπτών διαδικασιών εξειδίκευσης 

και διατύπωσε τις απόψεις της επί της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, 

αποστέλλοντας επιστολή του Προέδρου της κατά τη σχετική διαδικασία.  

 Ενέργειες στο πλαίσιο της ΟΧΕ της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού.  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΟΧΕ και κατά τη διαδικασία αναθεώρησης αυτής, 

η ΠΕΔ ΑΜ-Θ διατύπωσε σειρά παρατηρήσεων - προτάσεων μετά από σχετική 

συζήτηση στο ΔΣ, λαμβάνοντας για το θέμα αυτό αντίστοιχη Απόφαση.  

Στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των στόχων της ΟΧΕ, επισημάνθηκε η 

αναγκαιότητα ότι η ΟΧΕ της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού πρέπει να 

διατηρήσει τον χαρακτήρα της Ολοκληρωμένης παρέμβασης και κατά την 

αναθεώρησή της. Επιπρόσθετα τονίσθηκε η αναγκαιότητα για μία ακόμη φορά ότι 

θα πρέπει να προωθηθεί η υλοποίηση παράλληλου προγράμματος που να 

συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτικά και οργανωτικά μέτρα υποστήριξης των 

Φορέων, για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις ένταξης, ωρίμανσης και 

υλοποίησης έργων. 

 Ενέργειες στο πλαίσιο της υπό κατάρτιση ΟΧΕ Ζώνης Ορεινού Όγκου 

Ροδόπης και Νέστου. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση της ΟΧΕ με αναφορά στην ζώνη 

του ορεινού όγκου της Ροδόπης και του Νέστου ποταμού, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ μετά από 
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σχετική συζήτηση στο ΔΣ διατύπωσε παρατηρήσεις λαμβάνοντας για το θέμα 

αυτό αντίστοιχη Απόφαση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε: 

 στην ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, 

αλλά και των συμπληρωματικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν λόγω του 

περιορισμένου χρόνου υλοποίησης της νέας ΟΧΕ. 

 στη ανάγκη συσχέτισης της πρωτοβουλίας αυτής με το Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (ΟΠΒΑΟΡ) και στο 

ιστορικό του Προγράμματος αυτού. 

 στη ανάγκη συσχέτισης του περιεχομένου της νέας ΟΧΕ με το νέο 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας. 

 στις προτεραιότητες, τους άξονες, ειδικούς στόχους, καθώς και στα 

χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης. 

 στη συνέργεια που πρέπει να έχει η νέα ΟΧΕ με τις λοιπές ΟΧΕ που ήδη 

υλοποιούνται, καθώς και με σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή 

πρόκειται να υλοποιηθούν. 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ6 

Συνεχίσθηκε και κατά το 2018 η ενασχόληση της ΠΕΔ με το θέμα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα σε συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ έγιναν 

ενημερώσεις επί της πορείας υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων στον 

επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ (πχ. δημιουργία πράσινων σημείων στους Δήμους) αλλά 

συζητήθηκε διεξοδικά και η διευθέτηση του προβλήματος μεταφοράς των 

απορριμμάτων του Δ. Σαμοθράκης στον ΧΥΤΥ Κομοτηνής, όπου ελήφθη σχετική 

απόφαση.  

Παράλληλα στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ συζητήθηκαν θέματα σχετικά την 

ενεργειακή διαχείριση στους Δήμους όπως αυτό της δυνατότητας αξιοποίησης του 

ΚΑΠΕ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού αλλά και της 

συμμετοχής των Δήμων σε έργο με θέμα «Από τη Θεωρία στην Πράξη – Ανάπτυξη 

Μηχανισμών Αποτελεσματικής Ενεργειακής Διαχείρισης στους Δήμους της ΠΑΜ-Θ», 

στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος, όπου ελήφθη σχετική απόφαση.  

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ7 

                                                           
6  Αναφέρεται στην ικανοποίηση βασικών σημείων του στόχου Α του Προγράμματος Δράσης για το 2018 της 

ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
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Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνέχισε και κατά το 2018 την 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 2018 και στο πλαίσιο της υποστήριξης της πιλοτικής σύνταξης του 

Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης στο Δήμο Ορεστιάδας, συμμετείχε:   

 Στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα την 

14/2/2018 με θέμα «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης, δικτύωση Κοινωνικών 

Φορέων στο Δήμο Ορεστιάδας και ο ρόλος του Κέντρου Κοινότητας ως σημείου 

αναφοράς» 

 Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα την 2/7/2018 κατά την 

οποία συζητήθηκε η σύσταση του Δικτύου σε επίπεδο Δήμου (δομή, οργάνωση, 

λειτουργία, αρμοδιότητες) και το εν γένει πλαίσιο συνεργασίας των φορέων που 

συμμετέχουν στη σύσταση αυτού.  

                                                                                                                                                                                
7  Αναφέρεται στην ικανοποίηση βασικών σημείων του στόχου Γ του Προγράμματος Δράσης για το 2018 της 

ΠΕΔ ΑΜ-Θ 


