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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014–2020 

και η αναπτυξιακή στρατηγική του

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020  εγκρίθηκε στις 18 Δε-

κεμβρίου 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι συ-

νολικού προϋπολογισμού 521.978.358 €. Οι πόροι αυτοί 

προέρχονται κατά 354.868.335 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 62.714.347 € από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ περιλαμβάνο-

νται και 104.395.676 € εθνικών πόρων της χώρας μας.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανα-

στροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε από 

την πρόσφατη οικονομική κρίση, και στην εδραίωση ενός 

νέου προτύπου ανάπτυξης το οποίο να βασίζεται σε «ενδο-

γενή-αυτοτροφοδοτούμενη».

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης για το 2020, είναι η «ανασυγκρότη-

ση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να 
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μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και 

σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτι-

κό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το 

πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση 

και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με την κινητοποίη-

ση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτή-

των», με βασικούς στόχους: 

• τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας,

• την αύξηση της απασχόλησης,

• την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

• τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως τόπο κατοικί-

ας και παραγωγής

1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 

της Τοπικής Οικονομίας

ΕΤΠΑ
• 65.423.094 € 

2. Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας 

ως Τόπου Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων

ΕΤΠΑ
• 298.473.793 €

3. Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής

ΕΤΠΑ
• 71.568.827 €

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 

και Κοινωνική Συνοχή

ΕΚΤ
• 77.167.751 €

5. Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ
• 8.119.709 €

6. Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
ΕΚΤ
• 1.225.184 €

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 
αποτελείται από 6 Άξονες προτεραιότητας:
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Άξονας Προτεραιότητας 1 

Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
της Τοπικής Οικονομίας
Προϋπολογισμός: 65.423.094 €

Αποτελεί βασικό άξονα για την υλοποίηση της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του Προγράμματος, καθώς περιλαμβάνει δράσεις 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, 

συνδυάζοντας παρεμβάσεις καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

και τεχνολογίας, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της Περιφε-

ρειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), δηλαδή 

να επιτευχθεί ο «μετασχηματισμός» της τοπικής οικονομί-

ας από βιομηχανικό πόλο χαμηλού κόστους σε βιομηχανικό 

πόλο έντασης γνώσης. Ειδικότερα, ο πρώτος άξονα προτε-

ραιότητας συμβάλει στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

μέσω της:

Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας 

και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων 

• οκτώ επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολο-

γισμού 2,2 εκατ. €, εκ των οποίων 650 χιλ. € η 

ιδιωτική τους συμμετοχή, στους τομείς των: Χη-

μικών – Πολυμερών υλικών, Λατομικών ορυκτών 

(Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών 

υλικών) και κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, εγκρίθηκαν και ξεκί-

νησε η υλοποίησή τους. 

• επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεργάζο-

νται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρε-

σιών. Εντός του 2019 προκηρύχθηκε δράση για την 

ενίσχυση και του Αγροδιατροφικού τομέα με προϋ-

πολογισμό 5 εκατ. €.

Συμμετοχής στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

• με 10 εκατ. € με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

άνω των 180 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης σε δάνεια, εγγυήσεις και 

μικροπιστώσεις.

Συμμετοχής στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης 

& λειτουργίας ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων του 

ΕΠΑνΕΚ 2014–2020 

• με 15 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 δια-

τεθούν εντός του 2019, αναμένεται να ενισχυθούν επιπλέον 

50 περίπου επιχειρήσεις, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των 

θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων.

Ενεργοποίησης της δράσης ψηφιακής ανάπτυξης 

• τόσο στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων όπως οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστι-

κής Ανάπτυξης όσο και στην Ολοκληρωμένη Χωρι-

κή Επένδυση Πολιτιστικής – Τουριστικής διαδρομής 

Εγνατίας Οδού, 

• για τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας των δημο-

σίων υπηρεσιών με τους πολίτες αλλά και την ανα-

βάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος 

και υπηρεσιών. Εντός του 2019 προγραμματίζεται η 

πλήρης ενεργοποίηση των δράσεων ψηφιακής πο-

λιτικής για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληρο-

φοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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Άξονας Προτεραιότητας 2 

Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας 
ως Τόπου Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων Προϋπολογισμός: 298.473.793 €

Αποτελεί το σημαντικότερο από άποψη χρηματοδοτικής 

βαρύτητας άξονα του προγράμματος ενώ λειτουργεί συ-

μπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τον ΑΠ 1 καθώς χρη-

ματοδοτεί παρεμβάσεις που:

• βελτιώνουν την αποδοτικότητα υποδομών οι οποίες 

στηρίζουν την τοπική οικονομία,

• αυξάνουν την προστιθέμενη αξία σε ενισχυόμενες παρα-

γωγικές δραστηριότητες μέσα από την καλύτερη αξιοποί-

ηση υφιστάμενων πόρων και

• αυξάνουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ως τόπου εγκατάστασης ατόμων 

και επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Βελτίωση και προστασία του Περιβάλλοντος με:

• την ενίσχυση έργων ύδρευσης που παρέχουν επαρκή 

ποσότητα αλλά και βελτιωμένη ποιότητα πόσιμου νε-

ρού σε περισσοτέρους από 200.000 κατοίκους της Πε-

ριφέρειας. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση των 

απωλειών ύδατος σε δίκτυα ύδρευσης κατά 5,10 εκατ. 

κυβικά μέτρα. Ενδεικτικό της προτεραιότητας που έχει 

ο τομέας της προστασίας του Περιβάλλοντος στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα είναι η ενίσχυσή του με 15 εκατ. 

€ (από 30 εκατ. € σε 45 εκατ. €) κατά την αναθεώρηση 

του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το 2018.

• την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών 

κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης δημιουργώντας μητρώο ταυτοτήτων νέων 

ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων 

υφιστάμενων ακτών.

Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης

Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού 
ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσηςσε τμήματα της πόλης Ξάνθης

• τη χρηματοδότηση της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρ-

μογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Σκοπός του ΠεΣΠΚΑ είναι η ενίσχυση 

της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

• την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια εξοπλι-

σμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων & καταστροφών, όπως 

δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

• και ειδικότερα των πλούσιων γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειας, 

με την πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας, να ανέρχεται 

σε 6 MW και την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου να ανέρχεται σε 3.000 τόνους ισοδύναμου CO2.

Ενεργειακή αναβάθμιση 

• δημόσιων κτιρίων προϋπολογισμού 28,11 εκατ. € και ιδιωτικών κατοικιών 

προϋπολογισμού 5 εκατ. € με αναμενόμενα αποτελέσματα τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.

Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου 

• συνολικού μήκους 493χλμ, στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Ορεστι-

άδας, 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 (οικιακών καταναλωτών).

Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου
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Ενίσχυση του Τουρισμού

• μέσω της διασύνδεσης του Πολιτισμού και της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης. Αναδεικνύονται και αναβαθμίζονται 

σημαντικοί, φυσικοί και πολιτιστικοί χώροι της Περιφέρει-

ας, όπως ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων (Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO), ο 

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας, το αρχαιολογικό Μου-

σείο Σαμοθράκης, το αρχαίο θέατρο της Θάσου, το Βυζα-

ντινό Κάστρο της Κομοτηνής, ο αρχαιολογικός χώρος των 

Αβδήρων, η παραλιακή ζώνη στην Αλεξανδρούπολη, το 

ιστορικό κτίριο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα αλλά 

και η βελτίωση και διαμόρφωση οδού Μαρώνειας παρα-

λίας Πετρωτών έως το Ν. Έβρου. Από τις υλοποιούμενες 

Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων

Αξιοποίηση ανακαίνιση κτίριου 
Νέστορος Τσανακλή στην Κομοτηνή

Ανάπλαση οικισμού Ρομά 
στην τκ Πηγών του Δήμου Νέστου

Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού ναού 
Αγίας Σοφίας Δράμας

Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας 
του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής

Αποκατάσταση 
Μεγάλης Λέσχης 

Καβάλας

Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό

μέχρι 31.12.2018 παρεμβάσεις η αναμενόμενη αύξηση των 

επισκέψεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει, μετά την ολοκλή-

ρωση των έργων, σε 19.000 ανά έτος.

Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

• μέσω παρεμβάσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας αλλά 

και της αστυνόμευσης του οδικού δικτύου για την πρόληψη και αποτροπή τρο-

χαίων ατυχημάτων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποστηρίζει την ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδι-

ασμού 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, χωροθέτη-

σης επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Ανάδειξη συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων

Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη

Bελτίωση χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
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Άξονας Προτεραιότητας 3 

Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής Προϋπολογισμός: 71. 568.827 € 

Ενίσχυση :

• των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπου ωφε-

λούνται περισσότεροι από 60.000 μαθητές, τόσο μέσω νέων 

– αναβαθμισμένων υποδομών, όσο και της προμήθειας εξοπλι-

σμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ενίσχυση 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την κατασκευή 

των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής, προ-

ϋπολογισμού 12,5 εκατ. €, συμβάλει στη εδραίωση του Ιδρύμα-

τος ως πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η ενίσχυση του 

συνόλου των ερευνητικών ιδρυμάτων αποτελεί αναπτυξιακό 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού-
Νοσοκομείο Δράμας

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-
Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού-Νοσοκομείο Κομοτηνής

Προσθήκη στέγης στο υπάρχον και προσθήκη 
κατ επέκταση στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου

Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων προσχολικής πρωτοβάθμιας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-
Κέντρo Υγείας Πρίνου

στόχο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που 

προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

• της ανάπτυξης / αναβάθμισης εργαστηριακού εξο-

πλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑ.Λ, Ερευνητικών Κέντρων, Δη-

μοσίων Ι.Ε.Κ., Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας), προϋπολο-

γισμού 2 εκατ. €. Η δράση εξειδικεύτηκε και ενεργοποι-

ήθηκε εντός του 2019.

Bελτίωση και αναβάθμιση υποδομών 
δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας 

Δημου Σαμοθράκης

• των υποδομών υγείας κύρια μέσω της προμήθειας νέου 

αναβαθμισμένου εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες υγεί-

ας. Με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ξεπερνούν 

τα 27 εκατ. €, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Πε-

ριφέρειας θα καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας.

Προμήθεια 14 ασθενοφόρων 
για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού 
Ιατρείου στο Δοξάτο
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Άξονας Προτεραιότητας 4 

Ανάπτυξη Ανθρώπινων  Πόρων και Κοινωνική Συνοχή Προϋπολογισμός: 77.167.751 € 

Ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και την καταπολέ-

μηση της φτώχειας είναι όλες οι παρεμβάσεις που συγχρημα-

τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς:

• μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και 

παιδιά με αναπηρία, περίπου 7.500 άτομα αποδεσμεύο-

νται και αναζητούν εργασία. Η αξιολόγηση της δράσης 

αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή της στη διατήρηση 
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή και ειδικες εκπαιδευτικές ανάγκες

της απασχόλησης, ενώ σημαντική θεωρείται και η συμ-

βολή της στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προ-

γράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης.

• περισσότερα από 175 παιδιά με αναπηρία λαμβάνουν εξει-

δικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ομαλή έντα-

ξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

• ενισχύεται η λειτουργία των δομών υποστήριξης κακο-

ποιημένων γυναικών και του ξενώνα φιλοξενίας, στη-

ρίζοντας περίπου 1.300 ωφελού-

μενες. Η λειτουργία των δομών 

παρατείνεται έως 31.12.2020.

• στηρίζονται 3 δομές σίτισης με 

περισσότερους από 450 ωφελού-

μενους και 3 Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

με 55 ωφελούμενους των οποί-

ων ο χρόνος παρατείνεται έως 

30.06.2022.

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική 
υστέρηση στο κέντρο αποθεραπειας αποκατάστασης
διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας αξίΖΩ

Λειτουργία Kέντρου Hμερήσιας Φροντίδας 
Hλικιωμένων Δήμου Δράμας

• υποστηρίζεται η λειτουργία 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 περιθωρι-

οποίησης και κοινωνικού αποκλει-

σμού. Από την δράση αναμένεται 

να ωφεληθούν 49 άτομα.
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Στον τομέα της υγείας, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση δράσε-

ων ανάπτυξης:

• παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 812.000 €. 

Οι πράξεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, 

εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά και 

εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση 

ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προ-

βλημάτων ένταξης στο σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον και 

δυσκολιών της οικογένειας. Στις ανωτέρω δομές προ-

γραμματίζεται να απασχοληθούν 12 περίπου άτομα (Παι-

δοψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Ειδικοί 

παιδαγωγοί, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές) ενώ αναμέ-

νεται να ωφεληθούν περισσότερα από 600 άτομα.

• υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και 

κατ’ οίκον νοσηλείας από μονάδες ψυχικής υγείας προ-

ϋπολογισμού 1,56 εκατ. €. Προβλέπεται η παροχή υπη-

ρεσιών 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 αναμένε-

ται να ωφεληθούν 600 και πλέον άτομα.

• Κέντρων Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από 

άνοια προϋπολογισμού 1,50 εκατ. €. Τα κέντρα ημέρας 

για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια είναι μια μονά-

δα ημερήσιας φροντίδας ασθενών με άνοια ή προγερο-

ντική άνοια (Alzheimer) και άλλες συναφείς διαταρα-

χές. Η λειτουργία του κέντρου ημέρας θα υποστηρίζεται 

από εξειδικευμένο προσωπικό όπως ψυχίατρο, ψυχο-

λόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσιοθερα-

πευτή, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.. Στις ανωτέρω δομές 

προγραμματίζεται να απασχοληθούν 18 περίπου άτομα ενώ 

αναμένεται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότε-

ρους από 310 ωφελούμενους.

• Υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης 

εξαρτήσεων προϋπολογισμού 1,18 εκατ. €. Στο πλαί-

σιο της δράσης υλοποιούνται δύο πράξεις, από το 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), 

για τη λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ) και Κι-

νητής Μονάδας (ΚΜ) Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης. Στόχος των ανωτέρω δομών 

είναι να παράσχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υπο-

στήριξης 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 ανωτέ-

ρω δομών προγραμματίζεται να ωφεληθούν περισ-

σότερα από 230 άτομα.

• Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφο-

ρούν στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) οι οποίες 

αναμένεται να φθάσουν τις δέκα επτά (17) και να εξυ-

πηρετούν περισσότερα από 60.000 άτομα.

Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά
του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

• ιδρύθηκαν και λειτουργούν 22 Κέντρα Κοινότητας 

στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, σε 9 από 

αυτούς διευρυμένα με Παράρτημα για τους ΡΟΜΑ, 

παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες σε περισσότε-

ρους από 30.000 ωφελούμενους, ενώ ο χρόνος λει-

τουργίας τους παρατείνεται έως 30.09.2023.

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας 
4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια ΑΜΘ
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Άξονας Προτεραιότητας 5 & 6 

Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ο Άξονας Προτεραιό-

τητας 5 – Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ, ο οποίος χρηματοδοτείται 

με 8.119.709€ (ΕΤΠΑ +  Εθνική Συμμετοχή) και ο Άξονας Προ-

Ενδεικτικές Δράσεις: 

• Εκπόνηση αξιολογήσεων, εξειδικευμένων μελετών και 

εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξει-

δίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης 

των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

όλους τους τομείς παρέμβασης.  

• Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

• Κατάρτιση και εκπαίδευση δυνητικών δικαιούχων καθώς 

και του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Europe in Μy Region_2018_Αρχαιολογικός 
χώρος Άβδηρων

Έκθεση KAVALAEXPO 2018

Europe in My Region_2018_ΚΗΦΗ 
Δήμου Δράμας

τεραιότητας 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ που χρηματοδοτείται 

1.225.184€ (ΕΚΤ + Εθνική Συμμετοχή) με στόχο την αποτελεσμα-

τική εφαρμογή, διαχείριση και δημοσιότητα του Προγράμματος.

• Υποστήριξη αδύναμων και μοναδικών δικαιούχων.

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους πα-

ρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμε-

νους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες 

αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές 

οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις 

ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.

• Δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμών παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της RIS3 συμπεριλαμβανομένης της υπο-

στήριξης της λειτουργίας του Περιφερειακού Επιστημο-

νικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 
Ενημερωτική συνάντηση για τις δράσεις στήριξης 
της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης 
του έργου Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Εκπαίδευση στελεχών Κέντρων Κοινότητας Τεχνική συνάντηση _ Πρόσκληση 
κλάδου αγροδιατροφής

Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2018

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις 
που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΚΤ

Europe in My Region_2018_Αρχαίο 
Θέατρο Μαρώνειας

Europe in My Region_2018_Βυζαντινό Μου-
σείο Διδυμότειχου
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Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Τομέας-Περιβάλλοντος Ταμείο Συνοχής

Με Υπουργική Απόφαση, έχουν εκχωρηθεί, στην Ειδική Υπηρε-

σία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, αρμοδιότητες διαχείρισης  πράξεων  του Τομέα Περι-

βάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προϋπολογι-

σμού 68.572.828,49 €. Οι πράξεις αφορούν στον Άξονα Προτε-

ραιότητας 14 – «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος 

–Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης» και χρηματοδοτούνται η: 

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονιας Θράκης

• Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβα-

νομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, 

της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και 

της υγειονομικής ταφής). Ενταγμένες πράξεις στο εν 

λόγω πεδίο παρέμβασης είναι η Κατασκευή  ΧΥΤΥ 

Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης, ΧΥΤ Καβάλας, Δράσεις για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δή-

μου Προσοτσάνης. 

• Επεξεργασία Λυμάτων. Ενταγμένες στο εν λόγω πεδίο πα-

ρέμβασης είναι οι πράξεις, Αντικατάσταση ΕΕΛ Δήμου Κάτω 

Νευροκοπίου, Δίκτυο ακαθάρτων Φαναριού, Αρωγής και 

Παραλίας μέσης και ΕΕΛ Φαναρίου.  ΕΕΛ Χωριστής, Κα-

τασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάκρης του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, Κατασκευή δικτύων αποχέ-

τευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ της Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου 

Ορεστιάδας και Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτε-

ρικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτο. 

• Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανό-

μενης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων 

ανακύκλωσης)
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Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή
Τηλ. Κέντρο: 25313-52300

Fax: 25310-81601
Email: edapamth@mou.gr

 @eydeppamth
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