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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 (ΕΠ 

ΑΜΘ 2014 – 2020) συμβάλει: 

 στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας μέσω της: 

 ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης των Επιχειρή-

σεων. Έως το 2018 οκτώ επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατ. 

€, εκ των οποίων 650 χιλ. € η ιδιωτική τους συμμετοχή, στους τομείς των: Χημικών 

– Πολυμερών υλικών, Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και 

Αδρανών υλικών) και κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλι-

σμού, εγκρίθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίησή τους. Επιχειρήσεις και ερευνητικοί φο-

ρείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεργάζονται για την ανά-

πτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εντός του 2019 προκηρύχθηκε δράση για την 

ενίσχυση και του Αγροδιατροφικού τομέα με προϋπολογισμού 5 εκατ. €. 

 συμμετοχής με 10 εκατ. € στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με σκοπό τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης άνω των 180 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης σε δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις. 

 συμμετοχής του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης & λει-

τουργίας ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014–2020, με 15,0 εκατ. €. 

Έως το τέλος του 2018 εγκρίθηκε η ενίσχυση 111 επενδυτικών σχεδίων στον τομέα 

του Τουρισμού ενώ με πρόσθετους πόρους 10 εκατ. € που αποφασίσθηκε να διατε-

θούν εντός του 2019, αναμένεται να ενισχυθούν επιπλέον 50 επιχειρήσεις, καλύπτο-

ντας έτσι το σύνολο των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων. 

 ενεργοποίησης της δράσης ψηφιακής ανάπτυξης στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώ-

σιμης Αστικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας των δημοσίων υ-
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πηρεσιών με τους πολίτες αλλά και την αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού 

προϊόντος και υπηρεσιών. Εντός του 2019 προγραμματίζεται η πλήρης ενεργοποίηση 

των δράσεων ψηφιακής πολιτικής για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφο-

ριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 στη βελτίωση και προστασία του Περιβάλλοντος: 

 με την ενίσχυση έργων ύδρευσης που παρέχουν επαρκή ποσότητα αλλά και βελτιω-

μένη ποιότητα πόσιμου νερού σε περισσοτέρους από 200.000 κατοίκους της Περιφέ-

ρειας. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών ύδατος σε δίκτυα ύδρευ-

σης κατά 5,10 εκατ. κυβικά μέτρα. Ενδεικτικό της προτεραιότητας που έχει ο τομέας 

της προστασίας του Περιβάλλοντος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η ενίσχυσή 

του με 15 εκατ. € (από 30 εκατ. € σε 45 εκατ. €) κατά την αναθεώρηση του προ-

γράμματος εντός του 2018. 

 την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τη δημιουργία μητρώου ταυτοτήτων νέων α-

κτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών. 

 στη χρηματοδότηση της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Σκοπός του ΠεΣΠΚΑ είναι η ενίσχυση της ανθε-

κτικότητας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. 

 την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια εξοπλισμού για την 

πρόληψη και διαχείριση κινδύνων & καταστροφών, όπως δασικές πυρκαγιές και 

πλημμύρες. 

 στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα των πλούσιων γεωθερ-

μικών πεδίων της Περιφέρειας, με την πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας, να 

ανέρχεται σε 6 MW και την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμο-

κηπίου να ανέρχεται σε 3.000 τόνους ισοδύναμου CO2. 

 στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων προϋπολογισμού 28,108 εκατ. € και ι-

διωτικών κατοικιών προϋπολογισμού 5 εκατ. € με αναμενόμενα αποτελέσματα τη μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. 

 στην κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 493 χλμ, 

στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. 

Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και στην εξασφάλιση 

της πρόσβασης σε παροχή φυσικού αερίου περισσοτέρων από 50.000 νοικοκυριών (οικι-

ακών καταναλωτών). 

 στην ενίσχυση: 

 του Τουρισμού, μέσω της διασύνδεσης του Πολιτισμού και της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης. Σημαντικοί, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας, όπως ο αρ-

χαιολογικός χώρος των Φιλίππων (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO), η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας, η 

αναβάθμιση του αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, το αρχαίο θέατρο της Θάσου, 

το Βυζαντινό Κάστρο της Κομοτηνής, ο αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, η δια-

μόρφωση της παραλιακής ζώνης στην Αλεξανδρούπολη, η αποκατάσταση του ιστορι-

κού κτιρίου της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα αλλά και η βελτίωση και διαμόρφωση 

οδού Μαρώνειας παραλίας Πετρωτών έως τα όρια του Νομού Έβρου. Από τις υλοποι-

ούμενες μέχρι 31-12-2018 παρεμβάσεις η αναμενόμενη αύξηση των επισκέψεων ε-

κτιμάται ότι θα ανέλθει, μετά την ολοκλήρωση των έργων, σε 19.000 ανά έτος. 
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 των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπου ωφελούνται περισσότεροι 

από 60.000 μαθητές, τόσο μέσω νέων – αναβαθμισμένων υποδομών, όσο και της 

προμήθειας εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ενίσχυση 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την κατασκευή των νέων κτιριακών ε-

γκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής, προϋπολογισμού 12,5 εκατ. €, συμβάλει στη ε-

δραίωση του Ιδρύματος ως πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η ενίσχυση του συ-

νόλου των ερευνητικών ιδρυμάτων αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 

2019. 

 της ανάπτυξης / αναβάθμισης εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑ.Λ, Ερευνητικών Κέ-

ντρων, Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας), προϋπολογισμού 2 εκατ. €. 

Η δράση εξειδικεύτηκε & ενεργοποιήθηκε εντός του 2019. 

 των υποδομών υγείας κύρια μέσω της προμήθειας νέου αναβαθμισμένου εξοπλι-

σμού σε όλες τις βαθμίδες υγείας. Με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ξεπερνούν 

τα 27 εκατ. €, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Περιφέρειας θα καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας. 

 της οδικής ασφάλειας και της αστυνόμευσης του οδικού δικτύου για την πρόληψη 

και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποστηρίζει την ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού σε όλα 

τα επίπεδα και προς την κατεύθυνση αυτή χρηματοδοτεί τους Δήμους της Περιφέρειας για την 

εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 10 εκατ. €. Στόχος 

είναι να ρυθμιστούν ζητήματα χρήσεων γης, χωροθέτησης επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 

αναπτυξιακών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της Δράσης αναμένεται να 

καλυφθούν περισσότερα από 1,0 εκατ. εκτάρια με θεσμοθετημένες χρήσεις γης, συμπεριλαμβα-

νομένων περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος όπως οι παράκτιες, οι νησιωτικές, οι ορεινές και μειο-

νεκτικές περιοχές. 

Ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της παροχής 

υπηρεσιών υγείας και την καταπολέμηση της φτώχειας είναι όλες οι παρεμβάσεις που συγ-

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς: 

 μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και παιδιά με αναπηρία, περίπου 

7.500 άτομα αποδεσμεύονται και αναζητούν εργασία. Η αξιολόγηση της δράσης αναδει-

κνύει τη σημαντική συμβολή της στη διατήρηση της απασχόλησης, ενώ σημαντική θεωρεί-

ται και η συμβολή της στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα εκπαίδευ-

σης/κατάρτισης. 

 περισσότερα από 175 παιδιά με αναπηρία λαμβάνουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

υποστήριξη για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 ιδρύθηκαν και λειτουργούν 22 Κέντρα Κοινότητας στο σύνολο των Δήμων της Περιφέ-

ρειας, σε 9 από αυτούς διευρυμένα με Παράρτημα για τους ΡΟΜΑ, παρέχοντας κοινωνι-

κές υπηρεσίες σε περισσότερους από 30.000 ωφελούμενους, ενώ ο χρόνος λειτουργίας 

τους παρατείνεται έως 30.09.2023. 

 ενισχύει τη λειτουργία των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και του ξε-

νώνα φιλοξενίας, στηρίζοντας περίπου 1.300 ωφελούμενες. Η λειτουργία των δομών πα-

ρατείνεται έως 31.12.2020. 

 στηρίζει 3 δομές σίτισης με περισσότερους από 450 ωφελούμενους και 3 Κέντρα Ημερή-
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σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) με 55 ωφελούμενους των οποίων ο χρόνος παρατεί-

νεται έως 30.06.2022. 

 υποστήριξε τη δημιουργία δύο Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) 

με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού απο-

κλεισμού. Από την δράση αναμένεται να ωφεληθούν 49 άτομα. 

 στον τομέα της υγείας, εντός του 2018, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων: 

 ανάπτυξης παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 812.000 €. Οι πράξεις 

αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώ-

πισης σε παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογι-

κών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης στο σχολικό-

κοινωνικό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας. Στις ανωτέρω δομές προγραμ-

ματίζεται να απασχοληθούν 12 περίπου άτομα (Παιδοψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουρ-

γοί, Ψυχολόγοι, Ειδικοί παιδαγωγοί, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές) ενώ αναμένεται 

να ωφεληθούν περισσότερα από 600 άτομα. 

 ανάπτυξης υπηρεσιών ολοκληρωμένης θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας 

από μονάδες ψυχικής υγείας προϋπολογισμού 1,56 εκατ. €. Προβλέπεται η παρο-

χή υπηρεσιών σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και 

αναπτυξιακές διαταραχές (αυτιστικού τύπου), εφήβων και ενηλίκων. Αποσκοπεί στη 

συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας, αποφεύγοντας έτσι την κρίση ή την υποτροπή 

της ψυχικής διαταραχής. Στις ανωτέρω δομές προγραμματίζεται να απασχοληθούν 8 

περίπου άτομα (Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Ειδικοί παιδαγωγοί, 

Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές) ενώ αναμένεται να ωφεληθούν 600 και πλέον άτομα. 

 ανάπτυξης Κέντρων Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια προϋ-

πολογισμού 1,50 εκατ. €. Τα κέντρα ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από ά-

νοια είναι μια μονάδα ημερήσιας φροντίδας ασθενών με άνοια ή προγεροντική άνοια 

(Alzheimer) και άλλες συναφείς διαταραχές. Η λειτουργία του κέντρου ημέρας θα 

υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό όπως ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.. Στις ανω-

τέρω δομές προγραμματίζεται να απασχοληθούν 18 περίπου άτομα ενώ αναμένεται 

να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 310 ωφελούμενους. 

 ανάπτυξης υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων 

προϋπολογισμού 1,18 εκατ. €. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιούνται δύο πράξεις, 

από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), για τη λειτουργία Πολυδύ-

ναμου Κέντρου (ΠΚ) και Κινητής Μονάδας (ΚΜ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης. Στόχος των ανωτέρω δομών είναι να παράσχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν προβληματική χρήση 

αλκοόλ, σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτητικές συμπεριφορές σε σχέση με τυχερά 

παιχνίδια κ.α.. Από τις υπηρεσίες των ανωτέρω δομών προγραμματίζεται να ωφελη-

θούν περισσότερα από 230 άτομα. 

 ενεργοποιήθηκε και ξεκίνησε εντός του 2019 η υλοποίηση της δράσης που αφορά 

στη σταδιακή λειτουργία 17 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο να εξυπηρετηθούν περισσότερα από 

60.000 άτομα. 
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 Βασική πηγή διάχυσης της πληροφόρησης και επικοινωνίας στους πολίτες είναι ο ιστοχώ-

ρος (website) της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr), ο οποίος είναι προσβάσιμος από άτομα 

με αναπηρία. 

Εκεί δημοσιεύονται όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες, προσκλήσεις – προκη-

ρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων, δράσεις δημοσιότητας και προβολής. 

Στη διεύθυνση http://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon 

μπορούν οι πολίτες να δουν παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα. 

 Παράλληλα έχει δημιουργηθεί σελίδα της Υπηρεσίας στο facebook 

https://www.facebook.com/eydeppamth/ 

 Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08.00 π.μ. και 16.30 μ.μ., λειτουργεί Γραφείο Πληροφό-

ρησης και Call Center. 

 Στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης τόσο των δικαιούχων του Προγράμματος όσο 

και των πολιτών, η Υπηρεσία εκτύπωσε και διένειμε ενημερωτικό έντυπο. 

https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/yliko-provolis 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

http://www.eydamth.gr/
http://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon
https://www.facebook.com/eydeppamth/
https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/yliko-provolis


Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

Και Επενδυτικά Ταμεία 
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Εντός του 2018, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: 

 διοργάνωσε τις παρακάτω αναφερόμενες εκδηλώσεις:  

 

 

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/360-i-evropi-stin-perifereia-mou-2018 

 

3 Μαΐου 2018 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 

 
 

8 Μαΐου 2018 
Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 

 
 

17 Μαΐου 2018 
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου 

 
 

21 Μαΐου 2018 
Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων 

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/360-i-evropi-stin-perifereia-mou-2018


Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

Και Επενδυτικά Ταμεία 
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14 Ιουνίου 2018 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ) Δήμου Δράμας 

 
 

14 Ιουνίου 2018 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗ-

ΦΗ) Δήμου Δράμας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/ekdiloseis 

 
 

3 Δεκεμβρίου 2018 
Διαβούλευση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρ-
μογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Α-

νατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

 
 

6 Δεκεμβρίου 2018 
Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης  του έρ-
γου «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

 

 

 

 

 

 

https://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/ekdiloseis


Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

Και Επενδυτικά Ταμεία 
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 έλαβε μέρος στις παρακάτω αναφερόμενες Εκθέσεις όπου παράλληλα έγιναν και Εκθέ-

σεις Φωτογραφίας με έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης και χρηματοδοτήθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.  

 

Έκθεση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2018 

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/366-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-

diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-ekthesi-anatoliki-makedonia-

thraki-2018 

 

  

 

26η Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO 2018 

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/393-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-

diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-26i-diethni-ekthesi-

kavalaexpo-2018 

 

 

 

 

 

https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/366-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-ekthesi-anatoliki-makedonia-thraki-2018
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/366-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-ekthesi-anatoliki-makedonia-thraki-2018
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/366-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-ekthesi-anatoliki-makedonia-thraki-2018
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/393-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-26i-diethni-ekthesi-kavalaexpo-2018
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/393-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-26i-diethni-ekthesi-kavalaexpo-2018
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/393-symmetoxi-tis-eidikis-ypiresias-diaxeirisis-e-p-perifereias-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-stin-26i-diethni-ekthesi-kavalaexpo-2018

