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Εισαγωγή  

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται τα ευρήματα της 1ης διαβούλευσης με τους φορείς της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της ανάπτυξης εταιρικής 

σχέσης για την κατάρτιση του Προγράμματος της ΠΑΜΘ 2021-2027.  

 

Εστιάζοντας στις βασικές επιλογές στρατηγικής και την προτεινόμενη αρχιτεκτονική του 

Προγράμματος της ΠΑΜΘ, οι εταίροι συμμετείχαν στην ανάλυση των προκλήσεων και των 

αναγκών της Περιφέρειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στην επιλογή των ειδικών στόχων 

και των προτεραιοτήτων για την ικανοποίηση των αναγκών και στη διατύπωση προτάσεων-

δράσεων στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής. Επίσης, πρότειναν θεσμικές/οργανωτικές 

ρυθμίσεις τις οποίες κρίνουν ως απαιτούμενη προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος στη νέα Προγραμματική 

Περίοδο.  

Ειδικότερα, παρακάτω αποτυπώνεται συνοπτικά αφενός το προφίλ των συμμετεχόντων 

φορέων και αφετέρου, τα ευρήματα της διαβούλευσης. 

 

Για την υλοποίηση της 1ης διαβούλευσης σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από δέκα (10) ερωτήματα. Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού (ελεύθερο κείμενο) 

και κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών), ενώ υπήρχαν και ερωτήματα βαθμονόμησης 

(ιεράρχηση από 1-5). 

 

Πιο συγκεκριμένα, η δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει αρχικά την καταγραφή των 

στοιχείων ταυτότητας του φορέα και του αρμόδιου εκπρόσωπου του φορέα που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (φορέας, περιοχή δράσης, είδος φορέα, ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου, θέση εκπροσώπου στο φορέα). Στη συνέχεια, ακολουθούν τα βασικά 

ερωτήματα της έρευνας που αφορούν στην καταγραφή των αναγκών, προβλημάτων, 

προκλήσεων και ευκαιριών, στην ιεράρχηση των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων, 

στη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά Στόχο Πολιτικής, καθώς και στην 

ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ 

κ.α.). Έπονται ερωτήματα για την αναφορά βασικών εμποδίων, δυσκολιών και προβλημάτων 

που προέκυψαν για Δικαιούχους Πράξεων στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και στον 

τρόπο και χρόνο επίλυσής τους και τέλος, ερωτήματα για τη διατύπωση προτάσεων για 

θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση / εφαρμογή 

και λειτουργία των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.  

 

Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 

ΕΣΠΑ 2021-2027». Παράλληλα, στις 10/2/2021 εστάλη ηλεκτρονικά σε 212 φορείς πέραν των 

Γραφείων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Περιφερειακού Επιστημονικού 

Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΣΕΣΚ).  

 

Μαζί με το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σχετικό πληροφοριακό υλικό, 

όπως Ευρωπαϊκά Κείμενα, Κανονισμοί της ΕΕ, Εγκύκλιοι Σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ και των 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Εθνικές Στρατηγικές και Σχέδια Δράσης και Στρατηγικές και 

Σχέδια Δράσης που αφορούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   

 

Η 1η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 10-22 Φεβρουαρίου 2021. Μετά το 

πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η καταχώρηση, 

επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των απαντήσεων.  

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.   
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ΜΕΡΟΣ Α : Προφίλ συμμετεχόντων φορέων 

Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε σε 212 φορείς προκειμένου να ενημερωθούν και να 

συμμετάσχουν στη διαβούλευση και στο σχεδιασμό του νέου Προγράμματος της ΠΑΜΘ. 

Ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν τελικά στη διαβούλευση 58 φορείς και συγκεντρώθηκαν 

66 ερωτηματολόγια. Από ορισμένους φορείς απαντήθηκαν περισσότερα από ένα 

ερωτηματολόγια, καθώς προωθήθηκε σε διαφορετικές Διευθύνσεις / Υπηρεσίες του φορέα, 

ενώ άλλοι φορείς δεν απάντησαν το ερωτηματολόγιο ωστόσο, κατέθεσαν μόνο 

προτεινόμενες δράσεις.  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι συμμετέχοντες φορείς στη διαβούλευση και ο 

αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκε ανά φορέα.  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ  1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 

ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 

1 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΓΣΕΕ 1 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 
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ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΘΡΑΚΗΣ 

1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  1 

ΣΕΤΕ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ" 1 

Α.ΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 1 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

1 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΘ 1 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 12 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΘ 1 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Μ.Θ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. 1 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 1 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ) 0 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) - ΕΛΚΕΘΕ 0 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 65 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συμμετοχή των φορέων στη διαβούλευση ανά 

περιοχή δράσης τους. 

Διάγραμμα 1: Συμμετέχοντες φορείς και περιοχή δράσης  

 

Το 46,5% των συμμετεχόντων φορέων έχουν διαπεριφερειακή δράση. Οι υπόλοιποι φορείς 

εμφανίζουν ομοιόμορφη σχεδόν κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα.  

Ως προς τη νομική μορφή/οντότητα των συμμετεχόντων φορέων υπερτερούν οι Δήμοι και τα 

νομικά τους πρόσωπα και ακολουθούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Σημαντική είναι 

και η εκπροσώπηση κλαδικών-επαγγελματικών ενώσεων και σωματείων. Στη διαβούλευση 

συμμετείχαν επίσης ακαδημαϊκά- επιστημονικά ιδρύματα, ΜΚΟ, φορείς υγείας κ.α.  

 

Διάγραμμα 2: Νομική Οντότητα Συμμετεχόντων Φορέων 
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Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Περιφερειακή Ενότητα Δράμας Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Διαπεριφερειακή Δράση
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ΜΕΡΟΣ Β : Αποτελέσματα Διαβούλευσης  

Η συμπλήρωση πολλών ερωτηματολογίων δεν ήταν πλήρης, καθώς υπήρχαν ερωτήματα που δεν 

απαντήθηκαν. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των απαντήσεων ανά ερώτημα. 

Ερώτημα Αριθμός απαντήσεων 

Ερώτημα i 62 

Ερώτημα ii 64 

Ερώτημα iii 61 

Ερώτημα iv 45 

Ερώτημα v 29 

Ερώτημα vi 33 

Ερώτημα vii 32 

Ερώτημα viii 13 

Ερώτημα ix 38 

 

Ερώτημα I: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες - προβλήματα και ποιες οι 

κυριότερες προκλήσεις – ευκαιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜΘ την 

περίοδο 2021-2027 προκειμένου να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προοπτικής για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις; Οι απόψεις σας μπορούν να αποτυπωθούν ανά Στόχο Πολιτικής 

ή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του φορέα / οργανισμού που εκπροσωπείτε. 

Τα βασικότερα προβλήματα, ανάγκες, προκλήσεις-ευκαιρίες που προέκυψαν ανά Στόχο 

Πολιτικής αποτυπώνονται ως κάτωθι: 

Πίνακας 1 : Προβλήματα ΑΜΘ 2021-2027 

ΣΠ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΠ1 

• Έλλειψη διασύνδεσης επιχειρήσεων και φορέων με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα 
• Μειωμένη ενημέρωση/εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες και υπηρεσίες 
• Έλλειψη ψηφιακής συνδεσιμότητας στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στην επαρχία 
• Καθυστερήσεις στην ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών 
• Απουσία χρηματοδοτικών και επιχειρηματικών εργαλείων 
• Εσωστρέφεια επιχειρήσεων 
• Κατάρρευση παραγωγικών προτύπων 

ΣΠ2 

• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από μεγάλες υποδομές 
• Ρύπανση 
• Προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής (καλλιέργειες, διάβρωση ακτών, καταστροφή   
    υποδομών, κλπ,) 
• Καθυστερήσεις στις παραδόσεις των σχετικών μελετών 
• Υποστελέχωση αρμόδιων υπηρεσιών 
• Υψηλά επίπεδα ενεργειακού αποτυπώματος βιομηχανίας 

ΣΠ3 
• Απομακρυσμένη γεωγραφική θέση Περιφέρειας / έλλειψη διασύνδεσης με πρωτεύουσα 
• Μεγάλη απόσταση μεταξύ των αστικών κέντρων 
• Ανεπαρκής αεροπορική σύνδεση με Ευρώπη 
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ΣΠ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΠ4 

•Πανδημία COVID-19 
• Οικονομική κρίση, πολύ χαμηλό ΑΕΠ/κάτοικο, Φτώχεια, Ανεργία  
•Υστέρηση στους αναπτυξιακούς δείκτες 
•Άνιση ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη 
•Κοινωνικές ανισότητες 
•Υπογεννητικότητα / Μείωση πληθυσμού / Αύξηση Γήρανσης 
•Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση 
•Χαμηλή εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ελλείψεις στις υποδομές εκπαίδευσης (υποστελέχωση, εξοπλισμός, κτίρια) 
•Ελλείψεις στις υποδομές υγείας (υποστελέχωση, εξοπλισμός, κτίρια, πρωτοβάθμια υγεία) 
 

ΣΠ5 

• Έλλειψη χωροταξικής ρύθμισης 
• Έλλειψη οργανωμένου αστικού περιβάλλοντος 
• Μεγάλη απόσταση μεταξύ των αστικών κέντρων 
• Απουσία εργαλείων σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης 

 

Πίνακας 2: Ανάγκες ΑΜΘ 2021-2027 

ΣΠ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΣΠ1 

• Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων 
• Διασύνδεση φορέων και επιχειρήσεων με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα 
• Μείωση παραγωγικού κόστους επιχειρήσεων, βελτίωση των προϊόντων, ενίσχυση της   
   ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
• Πράσινες επιχειρήσεις 
• Βελτίωση ψηφιακής συνδεσιμότητας σε όλη την Περιφέρεια 

ΣΠ2 

• Αντιπλημμυρικά έργα 
• Υποδομές ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων 
• Πράσινες υποδομές 
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
• Χρήση ΑΠΕ 
• Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
• Σχέδιο και υποδομές πρόληψης / αντιμετώπισης καταστροφών 
• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων / υπολειμμάτων 

ΣΠ3 

• Βελτίωση / εκσυγχρονισμός οδικού δικτύου 
• Βελτίωση / εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού δικτύου 
• Βελτίωση / εκσυγχρονισμός θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων 
• Αύξηση δρομολογίων αερομεταφορών 

ΣΠ4 

• Αύξηση απασχόλησης / μείωση ανεργίας 
• Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών υγείας  
• Ενίσχυση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και της δια βίου μάθησης 
• Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 
• Δημιουργία κοινωνικών υποδομών  
• Αξιοποίηση, βελτίωση, προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος 

ΣΠ5 

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές 
• Ολοκληρωμένες στρατηγικές (ΟΧΕ,ΤΑΠΤΟΚ) στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές 
• Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια 
• Έμφαση σε «πράσινες» προτεραιότητες στον τουριστικό τομέα 
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Πίνακας 3: Προκλήσεις και Ευκαιρίες ΑΜΘ 2021-2027 

ΣΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΣΠ1 

•Αξιοποίηση και διασύνδεση ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με φορείς και επιχειρήσεις, με την παραγωγή και την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη 
•Ανάπτυξη μιας ισχυρής επιστημονικής βάσης / προσέλκυση επιστημόνων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστημονικό προσωπικό 
•Δράσεις ενίσχυσης της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  
•Καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων για βιομηχανική έρευνα και καινοτομία 
•Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέα εργαλεία χρηματοδότησης, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες και δυνατότητες Ε&Α για βελτιστοποίηση του παραγωγικού 
κόστους και αύξηση του ανταγωνισμού και της εξωστρέφειας 
•Υποστήριξη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των νέων, σε μορφές όπως: κοινωνική επιχειρηματικότητα, συνεταιριστική δράση «νέας γενιάς», καινοτόμοι 
συλλογικοί τρόποι διαχείρισης αγροτικής παραγωγής, θερμοκοιτίδων συνεργατισμού κλπ. 
•Παρακίνηση και υποστήριξη δημιουργίας Συνεργατικών Σχημάτων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο 
•Ολοκλήρωση έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικής σύνδεσης  
•Ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς από τους Δήμους μέσω της αξιοποίησης δημοτικών υποδομών 
•Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της διοικητικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης (ψηφιακός μετασχηματισμός) 
• Προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες τεχνολογίες και στην Ε&Α (π.χ. ρομποτική γεωργία / κτηνοτροφία) 
• Αξιοποίηση ψηφιακής καινοτομίας με στόχο ένα βελτιωμένο τουριστικό προϊόν 

ΣΠ2 

• Μείωση ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος μέσω ΑΠΕ και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων 
•Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής (λουτροθεραπεία, ιαματικός τουρισμός, τηλεθέρμανση, λειτουργία θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων 
κλπ.) 
•Κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης για την τροφοδοσία των περιοχών με φυσικό αέριο 
•Συνολικά σχέδια διαχείρισης φαινομένων από την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο πρόληψης 
•Διευθέτηση και αξιοποίηση ποταμών 
•Κατασκευή ιδιαίτερα κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
•Εφαρμογή μέτρων Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων 
•Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης και αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος - Εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης, έξυπνης διαχείρισης δικτύων 
(τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού πίεσης, διαρροών κλπ.). 
•Προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου NATURA 2000, την   
αντιμετώπιση ξενικών ειδών 
•Μέτρα προστασίας και δράσεις αναβάθμισης και ανάδειξής προστατευόμενων περιοχών που ανήκουν στο ΕΣΠΠ. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου ΕΣΠΠ 
•Δράσεις τακτικής συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού των αντιπυρικών ζωνών. 
•Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης - Εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης, έξυπνης διαχείρισης για την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
•Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων και ενίσχυση της 
ανακύκλωσης - Εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης, έξυπνης διαχείρισης αποκομιδής και ανακύκλωσης  
•Ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας 
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ΣΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης  
• Ένταξη Περιφερειών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων. 

ΣΠ3 

•Γεωστρατηγική σημασία της περιοχής και ενίσχυση της θέσης της μέσω οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων συνδέσεων αλλά και νέων μέσων (π.χ. 
υδροπλάνα) με την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη με σκοπό την ανάδειξή της σε κόμβο πολύτροπων μεταφορών 
•Ενίσχυση προσπελασιμότητας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο (παρακάμψεις αστικών κέντρων, περιφερειακοί δρόμοι, αναβάθμιση οδικού δικτύου) 
•Μετασχηματισμός Περιφέρειας ΑΜΘ σε πύλη της χώρας ως προς την ευρύτερη Βαλκανική ενδοχώρα 
•Υλοποίηση υπερτοπικών (διευρωπαϊκών/διαπεριφερειακών) μεταφορικών υποδομών και δικτύων 
•Διαμόρφωση συστήματος συνδυασμένων πολυτροπικών μεταφορών 
•Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά Αιγαίου, καθώς και με λιμάνια Τουρκίας και Μαύρης Θάλασσας. Πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων τελωνείων (π.χ. 
Σαμοθράκη). Μέτρα επιδότησης εισιτηρίων τουριστών σε άγονες γραμμές όλο τον χρόνο. 

ΣΠ4 

•Ενίσχυση πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας, άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 
• Αναβάθμιση και διεύρυνση υπαρχουσών κοινωνικών δομών και υποδομών, ενίσχυση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των 
Δήμων - Συνέχιση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την παροχή συσσιτίων σε ευπαθείς ομάδες, βοήθεια στο σπίτι κλπ. 
•Υποστήριξη λειτουργίας διαδημοτικού κοινωνικού δικτύου 
•Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού 
•Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας 
•Δημιουργία / εκσυγχρονισμό όλων των μονάδων υγείας σε όλα τα επίπεδα με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία και την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων 
περιοχών 
•Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας 24ωρης παρακολούθησης και υποστήριξης κατ΄οίκον ευπαθών κοινωνικών ομάδων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών 
•Εφαρμογή διατομεακών πολιτικών ενίσχυσης του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα της οικογένειας για την αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού 
προβλήματος στην ΑΜ-Θ 
•Προώθηση της ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, με γνώμονα την επιτυχή διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την επαγγελματική εξέλιξη 
και ανέλιξη των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας ενός εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων και της διαμόρφωσης ενός ισόρροπου ισοζυγίου προσφοράς 
και ζήτησης επαγγελμάτων/ειδικοτήτων/δεξιοτήτων 
•Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
•Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας 
•Δράσεις αντιμετώπισης της έντονης σχολικής διαρροής στην ΑΜΘ  
•Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 
•Εκπαίδευση και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων 
•Δημιουργία / εκσυγχρονισμός των υποδομών εκπαίδευσης 
•Δημιουργία πρότυπων αστυνομικών υπηρεσιών 
•Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών. Αξιοποίηση περιφερειακών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση 
ποιοτικών επενδύσεων, ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, επέκταση τουριστικής περιόδου και σύνδεση με την τοπική γεωργία, τον πολιτισμό, τη βιοτεχνία 
κλπ. 
•Προστασία και Αξιοποίηση διαθέσιμου φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής με σκοπό την ανάδειξη του τουρισμού σε όλες του τις μορφές 
(αγροτουρισμός, αθλητικός, θρησκευτικός, ιατρικός, γαστρονομικός, βιωματικός κλπ.) 
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ΣΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΣΠ5 

•Συνεργασία τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης μειονεκτικών περιοχών, δράσεις 
διασύνδεσης τοπικών φορέων με Ευρωπαϊκούς  φορείς με σκοπό την τεχνογνωσία στο σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και 
την αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων και ψηφιακών εργαλείων 
•Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και αξιοποίησης του πολιτισμού ως στοιχεία αύξησης επισκεψιμότητας μέσω της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων  
•Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, αστικών υποδομών για τη δημιουργία ελκυστικών - ασφαλέστερων – προσβάσιμων οικιστικών συνόλων (αναπλάσεις, 
πεζοδρομήσεις, βελτιώσεις οδικού δικτύου κλπ.). 
•Έργα βελτίωσης της ανθεκτικότητας των πόλεων και αποτελεσματικότερη προστασία από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. 
•Αξιοποίηση αστικής ζώνης λιμανιών στην ΑΜΘ. 
•Δημιουργία -βελτίωση υποδομών στο παράκτιο μέτωπο (αναπλάσεις παραλιακών μετώπων οικισμών) και τον ορεινό όγκο για να γίνουν θελκτικοί προς τους 
επισκέπτες 
•Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ), Περιοχών Ειδικών 
Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) κλπ. 
•Συνέχιση χρηματοδότησης και διεύρυνση της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) τουρισμού-πολιτισμού «Πολιτιστική / 
Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού». 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων δράσεων για τη συγκρότηση δικτύων συνδυασμένης προστασίας και ανάδειξης (ΟΧΕ ορεινός και νησιωτικός χώρος). 
•Προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικιστικών συνόλων, ανάπλαση και ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, προστασία και αποκατάσταση 
μνημείων και ιστορικών συνόλων (θρησκευτικά μνημεία, οχυρά κλπ), αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και λειτουργίας των σημαντικότερων μουσείων. 
•Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση δημόσιων και δημοτικών παραδοσιακών κτισμάτων. Θέσπιση κινήτρων για την επισκευή και αναστύλωση από ιδιώτες των 
ιδιοκτησιών τους. 
•Τουριστική ανάπτυξη του Βόρειου Θαλάσσιου Άξονα με αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμένων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στα 
δύο νησιά (Θάσος, Σαμοθράκη). 
•Ανάδειξη ενός δικτύου οικισμών οι οποίοι θα αποτελέσουν τα τοπικά κέντρα ανάπτυξης, ενημέρωσης και διάχυσης του τουρισμού στο πλαίσιο ενός 
ιεραρχημένου και συμπληρωματικού δικτύου ζωνών τουριστικών δραστηριοτήτων. 
•Αξιοποίηση περιφερειακών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων (Ανάπτυξη Λιμένων, Μαρινών, ανάπτυξη θεματικών πάρκων κι 
ενίσχυση ειδικού θεματικού τουρισμού). 
•Υποστήριξη επιχειρήσεων μέσω θεσμοθέτησης Τοπικού Συμφώνου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, που θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και δυνητικούς εταίρους ΟΤΑ, Επιμελητήριο και Συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων, Εργατικό Κέντρο, μεγάλες 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. 
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Ερώτημα II. Παρακαλούμε σύμφωνα με την εικόνα που έχετε για την Περιφέρεια ΑΜΘ ιεραρχήστε με 

βαθμό σημαντικότητας από το 1 έως το 5 τους Στόχους Πολιτικής στους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει 

να δοθεί έμφαση και βαρύτητα και να δομηθεί το Πρόγραμμα. 

 

Διάγραμμα 3: Ιεράρχηση σημαντικότητας Στόχων Πολιτικής 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, πρώτος από πλευράς σημαντικότητας κατατάσσεται ο 

ΣΠ2 «Μια πιο πράσινη Ευρώπη», καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα απαντήσεων στις 

κατηγορίες «Πολύ Σημαντικός» και «Αρκετά Σημαντικός». Με το ίδιο κριτήριο, έπεται με ελάχιστη 

διαφορά, ο ΣΠ4 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη». Ακολουθούν ο ΣΠ5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες», ο ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού», ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει ο ΣΠ3 «Μια πιο 

διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας».  
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Ερώτημα ΙΙΙ. Για να διατυπώσετε - αποτυπώσετε τις μελλοντικές αναγκαίες αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις της περιοχής / τομέα ευθύνης σας, ιεραρχήστε τους Ειδικούς Στόχους κάθε Στόχου 

Πολιτικής στην κλίματα 1-5 στους οποίους θα πρέπει να εστιασθεί η αναπτυξιακή στρατηγική κατά τη 

νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

 

Διάγραμμα 5: Ιεράρχηση σημαντικότητας Ειδικών Στόχων 
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Αναφορικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας των Ειδικών Στόχων ανά Στόχο Πολιτικής 

διαπιστώνεται ότι για τον ΣΠ1 σημαντικότεροι αναδεικνύονται οι Ειδικοί Στόχοι i «Ενίσχυση των 

ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών» και ii 

«Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις». Ακολουθεί ο Ειδικός Στόχος  iii «Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ» που έλαβε περισσότερες αξιολογήσεις στην κλίμακα «πολύ σημαντικός» και τελευταίος 

κατατάσσεται ο Ειδικός Στόχος iv «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική 

μετάβαση και την επιχειρηματικότητα».  

Για το ΣΠ2 σημαντικότεροι αναδεικνύονται οι Ειδικοί Στόχοι i «Προώθηση μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης», «vii Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και 

τη μείωση της ρύπανσης», «iv Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 

των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές» και «ii Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας», καθώς έλαβαν τις περισσότερες απαντήσεις στην κλίμακα αξιολόγησης «πολύ 

σημαντικός». 

Για το ΣΠ3 μεγαλύτερη σημαντικότητα παρουσιάζουν οι Ειδικοί Στόχοι i «Ενίσχυση της ψηφιακής 

συνδεσιμότητας» και iii «Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα».  

Στον ΣΠ4 (ΕΤΠΑ) οι Ειδικοί Στόχοι που αξιολογήθηκαν ως πολύ σημαντικοί είναι πρωτίστως ο ΕΣ iv 
«Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης» και ο ΕΣ ii «Βελτίωση της 
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών» και ακολουθούν οι υπόλοιποι Ειδικοί Στόχοι. 

 
Σε ότι αφορά στον ΣΠ4 και τους Ειδικούς Στόχους του ΕΚΤ+, οι Ειδικοί Στόχοι που έλαβαν τις 
περισσότερες απαντήσεις στην κλίμακα «Πολύ σημαντικός» είναι ο 1i «Βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια 
ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας», ο 10x «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που 
αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας», ο 9ix «Ενίσχυση της 
ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης» και ο 3iii «Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, 
προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση». 
 
Ως αρκετά σημαντικοί αξιολογήθηκαν οι Ειδικοί Στόχοι 6vi «Προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και 
κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την 
υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση», 11ix «Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή 
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τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοδευτικών μέτρων», 2ii «Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών 
για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και 
εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των 
μεταβάσεων και της κινητικότητας» και 7vii «Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας». 
 
Τέλος, στον ΣΠ5 σημαντικότερος θεωρείται ο Ειδικός Στόχος ii «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» και ακολουθεί ο Ειδικός Στόχος i 

«Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές». 
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Ερώτημα iv Στον τομέα δράσης του φορέα σας αναφέρετε ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων και μαζί, το πολύ ως τρία έργα με υψηλή ωριμότητα που κρίνεται 

αναγκαίο να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2021-2027 (αναφέρετε σε ποιο από τους 5 στόχους πολιτικής εντάσσονται). 

Πίνακας 4: Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων και έργα με υψηλή ωριμότητα 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ"  Δημιουργία Cluster Επιχειρηματικότητας.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 

Δημιουργία κοινών τεχνολογικών υποδομών (hubs) για την ενίσχυση και την κλιμάκωση παραγωγικών δραστηριοτήτων.   

Προώθηση μέτρων διαμόρφωσης και ενίσχυσης σχημάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο.   

Διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών επιχειρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γεωγραφικής εγγύτητας με άλλους φορείς/οργανισμούς (π.χ. πανεπιστήμια), με στόχο 
την εκτέλεση συγκεκριμένων παραγωγικών εργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα και την αξιοποίηση εξωτερικών οικονομιών.   

Διαμόρφωση κόμβων για πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα παρέχουν πρόσβαση σε σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. CNC, 3D printers) και συναφείς τεχνολογίες.   

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων υποστήριξης και ειδικών ταμείων στοχευμένων κεφαλαίων ενίσχυσης και εγγυήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.   

Δημιουργία Ψηφιακού Κόμβου για πολύ μικρές μη τεχνολογικές επιχειρήσεις με σκοπό την επίδειξη και πιλοτικής χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών (έργο υψηλής ωριμότητας). 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Κίνητρα για βιομηχανία ιατρικών υλικών.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και κόμβων τεχνολογίας και καινοτομίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΜΘ 

Σχεδιασμός Εργαστηρίων κατά κατηγορία RIS3 για την πραγματοποίηση συνεργασιών μεταξύ Επιχειρήσεων και Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας, με στόχο την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών, μέσα από την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πλαίσιο χρηματοδότησης βιομηχανικών Διδακτορικών.   

Σχέδιο καλλιέργειας περιφερειακής κουλτούρας σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και διασύνδεσης με κέντρα περιφερειών του εξωτερικού για προώθηση των 
περιφερειακών ενδιαφερόντων.   

Ενεργοποίηση του Περιφερειακού Επιμελητηρίου ΑΜΘ και ανάληψη σχετικών δράσεων για τη μεθοδική και συνολική ανάδειξη της δυναμικής των επιχειρήσεων της ΑΜΘ.   

Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ επιχειρήσεων μέσα από την εφαρμογή καινοτομιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.   

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αλεξανδρούπολης.   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Πλατφόρμες ψηφιακών αγορών (marketplaces).   

Ανάπτυξη εργαστηρίων καινοτομίας.   

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Παρεμβάσεις Ενίσχυσης Ψηφιακής συνδεσιμότητας. 

Παρεμβάσεις ενίσχυσης και σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Τοπική Αγορά.   
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δημιουργία τοπικού / περιφερειακού cluster καινοτομίας.   

Ψηφιοποίηση διαδικασιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού.   

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ Π-ΑΜΘ 

Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών για την παρακολούθηση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.    

Ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.    

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων μέσω έργων και δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.   

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 

Δημιουργία Κέντρου Κυκλικής Οικονομίας για μικρές επιχειρήσεις με επικέντρωση στην καλλιέργεια και ωρίμανση συνεργειών, στο σχεδιασμό κοινών έργων και την 
κινητοποίηση ενδιαφερομένων μερών σε εξειδικευμένα θέματα πράσινης και κυκλικής οικονομίας. 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων-δημοτικών κτιρίων.  

Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων Δήμου Σουφλίου.  

ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο. 

Προμήθεια συστήματος έξυπνων υδρομέτρων και τηλεμετρίας.   

Αναβάθμιση δικτύων διανομής ύδρευσης Μάρμαρα της ΔΕΥΑΑ  Παγγαίου.   

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Δήμου Παγγαίου.   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

Έργα διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Σμίνθης.   

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Μύκης.   

Έργα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στον δρόμο προς Κύκνο.   

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ Κατασκευή γεωτρήσεων γεωθερμίας στο Ερατεινό Δήμου Νέστου.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Κυκλική οικονομία. 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αρδευτικό Δίκτυο Πετάλου - Πέπλου Δ.Ε. Φερών.   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

Προστασία βιοποικιλότητας, αντιμετώπιση ξενικών ειδών.   

Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων.   

Συνέχιση του περιφερειακού δικτύου παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων (με προσθήκη και ποσοτικών μετρήσεων).   

Ολοκλήρωση των δικτύου των αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα ή επεισόδια ρύπανσης.   

Μελέτες για τον προσδιορισμό των επιπέδων υφαλμύρισης στα παράκτια υπόγεια συστήματα που δύναται να οδηγήσουν σε κανονιστικές αποφάσεις με στόχο την μείωση του 
κινδύνου της υφαλμύρισης.    
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων κτηρίων των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου.   

Η κατασκευή φωτοβολταϊκών Πάρκων σε ιδιόκτητα διαθέσιμα οικόπεδα του Κέντρου.  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Πλατφόρμες συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και δεδομένων κινητικότητας για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.   

Έργα προστασίας διάβρωσης των ακτών.   

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, προώθηση πράσινων προμηθειών με χρήση ΑΕΚΚ από δημοτικά έργα, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ογκωδών.   

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.   

ΣΕΤΕ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων.    

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Διαχείριση φυσικών πόρων και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.    

Διαχείριση και αποκατάσταση τύπων οικοτόπων και ειδών.    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.   

Παρεμβάσεις πράσινων υποδομών.   

Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης μη χρησιμοποιούμενων ΧΥΤΑ.   

Παρεμβάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή διαχείρισης υδάτων (φράγματα, υδροδότηση κλπ).   

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας.   

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.   

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής (έργο με υψηλή ωριμότητα).    

Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Κομοτηνής (έργο με υψηλή ωριμότητα).   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

Κατασκευή δικτύου υδροδότησης οικισμών Μ. Ευμοίρου, Γέρακα, Πιλήματος.   

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πιλήματος.   

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οδών της πόλης Ξάνθης.   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού, ατομικού πυροσβεστικού εξοπλισμού, ΧΒΡΠ).  

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 
Ενεργειακές αναβαθμίσεις Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ.   

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  

Περαιτέρω αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου της πεδιάδος της Χρυσούπολης.    

Να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα έργα οι πλημμυρικές καταστάσεις που υφίσταται το λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου στην περιοχή των καταβοθρών (Οχυρού) και στην περιοχή 
της Λεκάνης Καβάλας.  

Αποτελεσματική και μόνιμη καταπολέμηση των κουνουπιών.  
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αποκατάσταση των λατομευθέντων χώρων μαρμάρου. Θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης 
λατομευθέντων χώρων χωρίς να έχουν αποκατασταθεί 

Κατασκευή ταμιευτήρων νερού με πολλαπλή χρησιμότητα (άρδευσης, ύδρευσης, κτηνοτροφικής χρήσης, αναψυχής, αντιπυρικής προστασίας, τεχνητού εμπλουτισμού 
υδροφόρου ορίζοντα και φιλοπεριβαλλοντική) ιδιαίτερα όπου υπάρχει έντονη έλλειψη υδατικών πόρων. Παράλληλα μπορούν να γίνουν κι επισκευές ταμιευτήρων για αύξηση 
της χωρητικότητας τους (π.χ. ταμιευτήρας Μαριών Θάσου). 

Κατασκευή του 3ου ρυθμιστικού φράγματος Τεμένους στον Νέστο, που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην κοίτη του ποταμού Νέστου το οποίο θα σταθεροποιήσει αφενός το 
υδραυλικό σύστημα των άλλων 2 φραγμάτων και αφετέρου θα βοηθήσει στην άρδευση της πεδιάδας της Ξάνθης λόγω της ορθολογικότερης διαχείρισης των υδάτων. 

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού για την ανύψωση του κατά πολύ χαμηλωμένου υδροφόρου ορίζοντα εκεί όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα και  ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές 
όπου έχουμε σε πολλές περιπτώσεις τη διείσδυση της «αλμυρής σφήνας» στον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα (ευρύτερη περιοχή Τούζλας Καβάλας και της πεδιάδας Νέστου, 
παραλιακή ζώνη Ξάνθης και Κομοτηνής) προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο το οποίο προκαλεί καταστροφή των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τέτοια έργα (τεχνητές 
δεξαμενές εμπλουτισμού) έχουν γίνει πιλοτικά στην παλιά κοίτη του Κόσυνθου στην Ξάνθη και στην περιοχή της Τούζλας με την εποπτεία του ΔΠΘ. 

Εφαρμογή προγραμμάτων για τη δημιουργία δικτύου σημείων συγκέντρωσης και αποκομιδής κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου Φυσικού Αερίου της ΔΕΔΑ Α.Ε., για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο 
βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου στην περιοχή, θα διευκολυνόταν σημαντικά, σε περίπτωση πρόβλεψης προγράμματος χρηματοδότησης αντικατάστασης συστημάτων 
θέρμανσης πετρελαίου, με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες, επιτρέποντας την πλήρη εκμετάλλευση των θετικών προοπτικών της εναλλακτικής μορφής ενέργειας, όπως 
την μείωση της ενεργειακής φτώχειας και των επιπέδων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Επιπρόσθετα, θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του ενεργειακού εγχειρήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να εξεταστεί και η ένταξη 
τροφοδότησης φυσικού αερίου νέων περιοχών- Πόλεων της ΑΜΘ, υπό την προϋπόθεση ότι θα κριθούν επιλέξιμες οι δαπάνες κατασκευής δικτύου διανομής στη νέα 
προγραμματική περίοδο.   

Εκτενείς υποδομές αξιοποίηση Γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου (έργο με υψηλή ωριμότητα).  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων με νέα, τύπου AMR.    

Επέκταση και συμπλήρωση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δ. Κομοτηνής.   

Κατασκευή φράγματος συμβολών νομού Ροδόπης.   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. 

Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ) - Δημιουργία Πρότυπων Αστυνομικών  Υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

Βελτίωση οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και βελτίωση υποδομών στο παραλιακό μέτωπο σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς - λιμενικά έργα, έργα πρόσβασης, 
φωτισμοί, καλλωπισμοί.   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Η προσβασιμότητα κυρίως των Νομών.   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΑΜΘ.   

Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης οικισμού Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας-Χώρας.   
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ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ενδοδημοτική ολοκλήρωση προσβασιμότητας σε ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς του Δήμου Σουφλίου.  

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Κατασκευή γέφυρας Πιλήματος.   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Διαδημοτικό οδικό δίκτυο.  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Ανακατασκευή γέφυρας στον ποταμό Νέστου (σύνδεση με Δήμο Τοπείρου).   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Κάθετοι οδικοί άξονες, Ε61, Δημάριο-Ξάνθη και τελωνειακός σταθμός στη Νυμφαία. 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Παρεμβάσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε τουριστικούς πόρους και σε εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα.   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.  

Λειτουργική αναβάθμιση και προσαρμογή λιμένα Αλεξανδρούπολης στις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ασφαλείας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων ISPS. 

Κτίριο επιβατικού σταθμού και εκσυγχρονισμός ζώνης ακτοπλοΐας Λιμένα Αλεξανδρούπολης. 

A΄ φάση έργων ανάπτυξης Λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης.  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κατασκευή κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προμήθεια εξοπλισμού ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών.   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. 

 Ένταξη  Περιφερειών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ).   

Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ) -Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Δημιουργία ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων και Προδικαστικών Ερευνών (ΟΠΣ ΔΙΣΠΕ).   

Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ).   

Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας.  

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 

Α.ΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

«ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 

Εκσυγχρονισμός υποδομών Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) με προσθήκη νέων δραστηριοτήτων για ΑμεΑ μέσω χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών.   

Δημιουργία Ειδικών Επαγγελματικών Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΑμεΑ.   

Δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ).   

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 

Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στην εφαρμογή συστημάτων συνδυασμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και απόκτησης 
πρακτικής εμπειρίας απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών.   

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων ιδιοκτητών και εργαζομένων των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.   

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της.  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ενδεικτική κατηγορία παρεμβάσεων: “Ανάπτυξη αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας”.   
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή κτιρίου στέγασης Παιδικού Σταθμού.   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Κατασκευή 4ου Λυκείου Ξάνθης.   

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

E-TC Νet - διαδικτυακή θεραπευτική κοινότητα και δίκτυο ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Μειονεκτική εκπαίδευση-προτεριαότητες για την εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων. 
Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής-εγκατάλειψης. 
Εκπαίδευση και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ΡΟΜΑ.  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΓΣΕΕ 

Πιστοποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων και σύνδεση κατάρτισης με επαγγελματικά δικαιώματα.   

Υποστήριξη της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών πληροφόρησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής.   

Ευέλικτα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων βάσει διάγνωσης αναγκών επιχειρήσεων για εξέλιξη των τεχνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0.   

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΜΘ 
Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και ρομποτικής για την αυτόνομη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Κιβωτός των ήχων: Αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος του Χαλίλ Μπέη.  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Η ίδρυση και λειτουργία των οκτώ (8) ΣΥΔ και της μίας (1) Δομής ημιαυτόνομης Διαβίωσης (εξομοίωση οικογένειας) στις Π.Ε Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ανάπτυξη σύγχρονων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων απασχόλησης σε συνεργασία τοπικών φορέων και του ΟΑΕΔ και με βάση τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων  σχολείων.   

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων και υποδομών με ταυτόχρονη χρηματοδότηση για την απόκτηση γης.   

Αναβάθμιση εξοπλισμού σχολικών μονάδων.   

Παρεμβάσεις για την οικιστική αποκατάσταση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ.   

Συνέχιση λειτουργίας των Συγχρηματοδοτούμενων δομών και προγραμμάτων.   

Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου γυμνασίου Κομοτηνής.   

Ανέγερση 1ου και 8ου Νηπιαγωγείου.   

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Π.Θ. 

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ασε τομείς υψηλής επαγγελματικής ζήτησης και εποστημονικής αιχμής, τεχνολογικής εξειδίκευσης, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.   

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.   

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων εις Δίκαια.    

Ξενώνας συνοδών ασθενών Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.   
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Εκκλησιαστικό Μουσείο εις Διδυμότειχο.   

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Κέντρο ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο  με ενσωμάτωση του μοντέλου της κινητής μονάδας για την κάλυψη των νομών Ροδόπης και Έβρου.   

Δημιουργία κέντρου για την ενδυνάμωση και εκπαίδευση ευπαθών ομάδων και προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.   

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής τηλε- υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Ανακαίνιση και αναβάθμιση οικοτροφείου Ελευθερούπολης για χρήση ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων.   

Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακών νομισμάτων διασύνδεσης με τις τοπικές αγορές για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 
απασχόλησης. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Κέντρο κοινότητας & δομή σίτισης Δήμου κ. Νευροκοπίου.   

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Προώθηση της κατάρτισης και πρόσβασης των ενηλίκων σε συστήματα εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην άμεση ένταξη εργασίας.   

Συνδεδεμένο με κάποια μορφής επιδότησης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είτε για δημιουργία ατομικής επιχείρησης, είτε για πρόσληψη από υφιστάμενες 
υπηρεσίες/επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η προσφορά εργασίας να προηγείται της ζήτησης, έτσι ώστε η κατάρτιση να είναι στοχευμένη και να συνοδεύεται με την άμεση απασχόληση. 
Ταυτόχρονα, α)δημιουργία κινήτρων σε εργοδότες για απασχόληση αυτού του δυναμικού προσωπικού και β) δημιουργία νέων επιχειρήσεων.   
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Αξιοποίηση και σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό - AnTHRo-paths. 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Oδοντιατρικός τουρισμός.   

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Ενοποίηση παραλιακού δικτύου Ξάνθης –Αλεξανδρούπολης (θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη τουριστικών δυνατοτήτων 
και του φυσικού πλούτου.   

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Αξιοποίηση περιοχών με σκοπό την αύξηση του τουρισμού (π.χ. Θερμιά).   

Κατασκευή πέτρινου παραδοσιακού – δασικού χωριού στους πρόποδες του Φαλακρού.   

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ" Δημιουργία DMO.   

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της. 

Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης που να επιτρέπει την δημιουργία Περιφερειακού DMO.   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Ειδικά και χωρικά σχέδια. 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΧΕ) Νήσου Σαμοθράκης.   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και της γύρω περιοχής.   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Μύκης.  

Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Σμίνθης.   

Κατασκευή υπαίθριου χώρου αναψυχής στον οικισμό Γλαύκης.   

Διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό.   
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ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ Κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου Χρυσούπολη Κεραμωτή Δήμου Νέστου.   

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Συνολική παρέμβαση στην ανατολική περιμετρική ζώνη της πόλης Ορεστιάδας.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αυτοτελές συνεδριακό κέντρο στο χώρο του τελωνείου Καβάλας.   

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας και Νέος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.   

Κιβωτός των ήχων: Αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος του Χαλίλ Μπέη.  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αγροτική - κτηνοτροφική οδοποιία - Υποδομές για κτηνοτροφικό πάρκο.   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

Παράλληλη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και των υδατοκαλλιεργειών.  

Έργα υποδομής στην ύπαιθρο, όχι μόνο αυτών που σχετίζονται με την παραγωγή αλλά και εκείνων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ανακατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου.   

Ανάπλαση κεντρικού τμήματος της πόλης.   

Εφαρμογή δράσεων ΣΒΑΚ (Αστική Κινητικότητα) Ασανσέρ Τελωνείου.   

Πολιτισμός: Μουσείο Καπνού, Αξιοποίηση Καπναποθηκών.   

ΣΕΤΕ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Μαρίνα τουριστικών σκαφών Αλεξανδρούπολης.    

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  

Αξιοποίηση του γεωλογικού πλούτου της περιοχής με ορθά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, εφόσον πρωτίστως γίνει η σχετική έρευνα. Ιδιαίτερα στην 
Ανατολική Μακεδονία από όπου εξορύσσεται η μεγαλύτερη ποσότητα μαρμάρου στη χώρα μας. 

Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση αρχαίων μεταλλευτικών χώρων. Σε όλη την Περιφέρεια μας υπάρχουν αρχαία εξοφλημένα μεταλλεία. Με ήπιες παρεμβάσεις και με τη 
δημιουργία δρόμων προσπέλασης μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι περιοχές για γενικό και εξειδικευμένης μορφής τουρισμό (σπηλαιολογικό κ.λ.π.). 

Προώθηση υποστηρικτικών δράσεων και κατασκευή υποδομών για την προώθηση προγραμμάτων αγροτοτουρισμού σε όλη την Περιφέρεια. Τέτοια θα μπορεί να είναι τα έργα 
ανάπλασης, έργα αναψυχής, διευκόλυνσης επισκεψιμότητας περιοχών φυσικού κάλους (μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές), έργα οδοποιίας, δράσεις προώθησης, κέντρα 
ενημέρωσης επισκεπτών κ.λ.π 

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης αμμόγλωσσας Κεραμωτής ώστε να είναι επισκέψιμη και να μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά. 

Ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής στον ορεινό όγκο της Δράμας. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναπτύξει τον κυνηγετικό τουρισμό της περιοχής μας, όπως έχει γίνει 
ανάλογα και στις Σέρρες. Ταυτόχρονα θα προσελκύσει νέους ανθρώπους από τις πεδινές περιοχές και θα βελτιώσει το εισόδημα του τοπικού πληθυσμού ενώ θα φέρει και νέες 
τουριστικές επενδύσεις. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ανάδειξη περιοχών και διαχείριση επισκεπτών.    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Προμήθεια έξυπνου αστικού εξοπλισμού.   

Ολοκληρωμένες Αστικές παρεμβάσεις για την πόλη της Κομοτηνής.   

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις στου οικισμούς  του ορεινού όγκου και της παράκτιας ζώνης.   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Π-ΑΜΘ) 

 

Σελίδα -23- 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Συγκροτήματος κτιρίων παλαιάς νομικής /1ου Γυμνασίου –πάρκου Παλαιού Ηρώου και αναβάθμιση οδικού δικτύου πέριξ των κτιρίων της 
Παλαιάς νομικής (έργο υψηλής ωριμότητας).   

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Θερινού δημοτικού Θεάτρου με την προσθήκη νέου Κτιρίου (έργο υψηλής ωριμότητας).   

Αναβάθμιση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κομοτηνής (έργο υψηλής ωριμότητας).   

Ανάπλαση Δημοτικής Αγοράς (έργο υψηλής ωριμότητας).   

Ανάπλαση χώρου εντός των τειχών του Βυζαντινού κάστρου (έργο υψηλής ωριμότητας).   

Παρεμβάσεις στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου :  
- Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας των οικισμών (ειδικά μετά τις παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης) 
- Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και αστικού εξοπλισμού  
- Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών  
- Αναβάθμιση των επαρχιακών οδών σύνδεσης των οικισμών και δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και των παραλίμνιων περιοχών.  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και ανάπτυξης συστημάτων ψηφιακών νομισμάτων διασύνδεσης με τις τοπικές αγορές για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 
απασχόλησης.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Ένταξη  Περιφερειών στο  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ)   

Διασύνδεση με το ολοκληρωμένο Πληροροφιακό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων και Προδικαστικών Ερευνών (ΟΠΣ ΔΙΣΠΕ).   

Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ).   

Δημιουργία Πρότυπων Αστυνομικών  Υπηρεσιών.  
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 Eρώτημα v. Αναφέρετε ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που 
    εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΑΜΘ. 

Προτάσεις για ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις στην ΑΜΘ. 
Α.ΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 

• Ανάπτυξη του τοπικού Τουρισμού μέσω της δημιουργίας κατασκηνώσεων για ΑμεΑ οι οποίες θα λειτουργούν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε περιόδους 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  

• Συγκοινωνία, οδική, αεροπορική, σιδηροδρομική, ακτοπλοϊκή, αξιοποίηση υδάτινου πλούτου 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 

• Κατασκευή προαστιακού μεταξύ των όμορων ΠΕ της περιφέρειας ΑΜΘ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 

• Ίδρυση Καινοτόμων Ψηφιακών & Τεχνολογικών Clusters σε τοπικό επίπεδο με εστίαση σε αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες της 4ΒΕ και με 
προσανατολισμό στην ψηφιακή και τεχνολογική προσαρμογή και αναβάθμιση κλάδων αιχμής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (π.χ. 
όπως  ο αγροδιατροφικός κλάδος). 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ" 

• Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού. 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

• Αποκατάσταση και επανάχρηση του βιομηχανικού συγκροτήματος Τζίβρε στο Σουφλί.  

• Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον παραδοσιακό πυρήνα της πόλεως Σουφλίου.  

• Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον ορεινό όγκο της Ροδόπης.  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

• Ενίσχυση της ΟΧΕ με νέες θεματικές. 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΧΕ) Νήσου Σαμοθράκης. Η νήσος Σαμοθράκη αποτελεί διακριτή χωρική ενότητα που λόγω «νησιωτικότητας» 
και «γεωμορφολογίας» εμφανίζει χαμηλότερη ελκυστικότητα ως τόπος κατοικίας και επενδύσεων από τις άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η 
«νησιωτικότητα» εξ ορισμού συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά όπως το μικρό σχετικά μέγεθος, τόσο ως προς την έκταση, όσο και προς τον πληθυσμό, 
την περιφερειακότητα και την απομόνωση, το ιδιαίτερο αλλά εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που θέτουν περιορισμούς. 

H χαμηλή ελκυστικότητα και η υψηλή ευθραυστότητα της Σαμοθράκης ως νησί της Περιφέρειας ΑΜΘ αποτελεί ειδικό πρόβλημα χωρικής συνοχής. Τούτο μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένη οριζόντια πολιτική που να περιλαμβάνει μέτρα, ώστε οι υποδομές και οι Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος (Μεταφορές, 
Επικοινωνίες, Ενέργεια, Παιδεία, Υγεία), οι επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού να μπορούν να παρακολουθούν τις  εξελίξεις που σημειώνονται 
στην υπόλοιπη ηπειρωτική περιφέρεια αλλά και στην Ευρώπη σε ισότιμη βάση και μέτρα, ώστε να αρθεί η μειονεκτική θέση της ως νησιωτικής περιοχής σε σχέση 
με τις ηπειρωτικές περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ και να αξιοποιηθεί το πλούσιο πολιτιστικό, φυσικό και ενεργειακό απόθεμα, και η ισχυρή ταυτότητα και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα που διαθέτει και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εμπλουτίζει το ενδογενές 
δυναμικό της. 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

• Ο ορεινός όγκος της Ξάνθης έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο πρωτογενή τομέα (με στοχευμένες προσπάθειες και ολοκληρωμένο 
business plan ανά περίπτωση), όσο και σε επίπεδο εναλλακτικού τουρισμού. Η πρόταση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω κάποιας ΟΧΕ.   
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

• Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Άνω Θέρμες του Δήμου Μύκης 

• Έργα διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Σμίνθης 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Μύκης 

• Έργα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στον δρόμο προς Κύκνο 

• Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Μύκης 

• Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Σμίνθης 

• Δημιουργία υπαίθριου χώρου αναψυχής στον οικισμό  Μύκης 

• Κατασκευή υπαίθριου χώρου αναψυχής στον οικισμό Γλαύκης 

• Διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό 

• Κατασκευή υπαίθριου χώρου αναψυχής στον οικισμό Άνω Θερμών 

• Κατασκευή υπαίθριου χώρου αναψυχής στον οικισμό Δημαρίου 

• Έργα αποχέτευσης οικισμών Δήμου Μύκης 

• Έργα ύδρευσης οικισμών Μελιβοίων και Εχίνου 

• Έργα οδοποιiας οικισμών Δήμου Μύκης  

• Εργασίες εκσυγχρονισμού ανοικτής πισίνας λουτροθεραπείας στις Θέρμες 

• Δημιουργία ανοικτού κέντρου θερμαλιστικού τουρισμού στον οικισμό των ιαματικών πηγών Θερμών 

• Ανακαίνιση διώροφου κτιρίου δημοτικών ξενώνων στις Θέρμες 

• Αξιοποίηση κτιρίου πρώην Γυμνασίου Θερμών ως χώρου προβολής και ανάδειξης της περιοχής των ιαματικών πηγών Θερμών 

• Εργασίες συντήρησης και ανάδειξης λιθόκτιστων μονοπατιών, πέτρινων γεφυριών και παραδοσιακών νερόμυλων στην περιοχή του Ωραίου 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μύκης 

• Έργα ανάδειξης απολιθωμένου δάσους στην περιοχή Δημαρίου 

• Διάνοιξη αγροδασικού δρόμου στο Χρυσό 

• Έργα δημοτικής οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

• Ο Δήμος Νέστου εκπονεί ΣΒΑΚ και ΤΠΣ. Το ΣΒΑΚ έχει ήδη ανατεθεί και το ΤΠΣ πρόκειται άμεσα να δημοπρατηθεί. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• «42 π.Χ.»: Παρουσίαση του μνημείου UNESCO της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. 

• Λειτουργία της δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας «Kick-it» της ΣΒΑΑ δήμου Καβάλας, έπειτα από την περίοδο της χρηματοδότησης. 

• Εφαρμογή της μελέτης αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα (ΣΒΑΑ δήμου Καβάλας). 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου Φυτωρίου – Μαϊστριανών. 

• Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Κεντρικού Άξονα Αλεξανδρούπολης και συνοδές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

• Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Θαλάσσιου Παραλιακού Μετώπου Αλεξανδρούπολης (Παραλιακή σύνδεση Αλεξανδρούπολης - Χιλής, Αϊ-Γιώργης, Περιοχή Δικέλων). 

• Ανάπλαση και μετεγκατάσταση αθλητικών υποδομών Αλεξανδρούπολης και διαμόρφωση χώρων πρασίνου. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

• ΟΧΕ ορεινής Ροδόπης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

• Το Κέντρο μας προσβλέποντας στον ενεργειακό συμψηφισμό του, ήδη ανέθεσε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας τη σύνταξη μελέτης με τίτλο "Ενεργειακή 
Αναβάθμιση των Δομών Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Μ.Θ - Energy Upgrade of structures in social welfare center of AMTH", που θα ολοκληρωθεί στο Α' εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους. Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Κέντρου. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• Ανάδειξη ευρύτερης περιοχής αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων και δικτύωση με άλλες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Προστασία, ανάδειξη και δικτύωση παράκτιου χώρου στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

• Παρεμβάσεις στο Ανοικτό Κολυμβητήριο. 

• Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ν. Καρβάλη. 

ΣΕΤΕ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• Καινοτόμος τουριστική αξιοποίηση στις παρυφές περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (εθνικά πάρκα, παραλίμνιες περιοχές, ζώνες NATURA, κλπ.). 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Θα πρέπει στην επερχόμενη προγραμματική περίοδο να υπάρξει πρόνοια για σχέδιο Ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στην πόλη της Κομοτηνής και την περιαστική 
της περιοχή. 

• Θα πρέπει να συνεχιστεί και να συμπληρωθεί η ΟΧΕ τουρισμού-πολιτισμού «Πολιτιστική/Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού».  
• Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την ΟΧΕ «Ορεινού όγκου». 
• Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει ΟΧΕ Τουρισμού-Περιβάλλοντος που να αφορά στις παραλιακές ζώνες της ΠΑΜΘ και να συμπεριλαμβάνει και τα εθνικά πάρκα της 

ΑΜΘ. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

• Αγροτική οδοποιία. 

• Αντιπλημμυρικά έργα. 

• Κατασκευή λιμνοδεξαμενών πολλαπλής χρησιμότητας (άρδευση, πότισμα ζώων, αναψυχή, αντιπυρική κ.α.). 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

• Προγράμματα ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας για άτομα με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. 

• Επέκταση υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας με παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

• ΟΧΕ μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς Φιλίπποι - Παγγαίο – Αμφίπολη [Αμφίπολη: ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -προτεινόμενη συνέργεια). 

• ΟΧΕ ορεινών περιοχών NATURA 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

• ΟΧΕ υδάτινων περιοχών NATURA 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΘ 

• Φράγμα Ιάσμου. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 

• ΟΧΕ πολιτιστικής - τουριστικής διαδρομής στον άξονα της Εγνατίας Οδού. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Ενίσχυση εξωτερικού τροφοδοτικού δικτύου ύδρευσης ορεινού όγκου Δ. Κομοτηνής 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. 

• Ένταξη Περιφερειών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ). 

• Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ) -Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

• Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ) - Δημιουργία Πρότυπων Αστυνομικών  Υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΜΘ 

• Εφαρμογή ΣΒΑΑ στα έξι αστικά κέντρα (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα). 

• Eπέκταση εφαρμογής ΣΒΑΑ σε οικιστικές ενότητες με χαρακτηριστικά λειτουργικών περιοχών με πληθυσμό και κάτω των 50.000 κατοίκων, στο βαθμό που ο ρόλος 
τους είναι κρίσιμος στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι στην ΑΜΘ. 

• Εφαρμογή ΟΧΕ στην ευρύτερη ορεινή περιοχή Ροδόπης και Ποταμού Νέστου. 

• Συνέχιση και ολοκλήρωση της ΟΧΕ τουρισμού – πολιτισμού «Πολιτιστική / Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» και μετά την εκτίμηση της εξέλιξής της να γίνει 
επικαιροποίηση στη βάση προτάσεων των Δήμων και λοιπών φορέων. 

• Εφαρμογή νέας ΟΧΕ στην Παράκτια Ζώνη και στα Νησιά. 

• Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ακριβή οριοθέτηση περιοχών παρέμβασης κατάλληλων για την εφαρμογή χωρικών στρατηγικών. 

• Διερέυνηση και περιγραφή του κατάλληλου Συστήματος Επιχειρησιακής Διοίκησης και Υποστήριξης για την υλοποίηση των στρατηγικών. 
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Ερώτημα vi. Αναφέρετε εμπόδια/δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίσατε ως δικαιούχος στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 και λειτούργησαν ανασχετικά στην 
ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση έργων/δράσεων του φορέα σας (συμπληρώνεται από φορείς που ήταν 
δικαιούχοι την προγραμματική περίοδο 2014-2020). 

 
Οι περισσότεροι φορείς ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν εμπόδια και δυσκολίες που σχετίζονται με 

γραφειοκρατικά θέματα και ειδικότερα με τις σύνθετες διαδικασίες έκδοσης εγκρίσεων και 

αδειοδοτήσεων, δημοπράτησης των έργων και εφαρμογής του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

Αρκετοί επίσης θεώρησαν ως σημαντικά εμπόδια τις υποστελεχωμένες ή στελεχωμένες με μη 

καταρτισμένο προσωπικό Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και το σύνθετο νομοθετικό/θεσμικό 

πλαίσιο που συνοδεύει τα Προγράμματα, αλλά και η δυσκινησία / δυσλειτουργία και υποστελέχωση του 

Κρατικού Μηχανισμού. Σημαντικά επίσης ζητήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι Δικαιούχοι ήταν 

η ωρίμανση των έργων και η έλλειψη χρηματοδότησης για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, 

ενώ και η πανδημία covid-19 δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις.  

 

Διάγραμμα 6: Εμπόδια και δυσκολίες Δικαιούχων ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020 

 

Υπερβολικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή 
σε προτάσεις

Αυξημένο διοικητικό κόστος υλοποίησης προγραμμάτων

Δυσκολία συνεργασίας μεταξύ εταιρικών σχημάτων

Καθυστερήσεις / ατελής λειτουργία πληροφοριακών 
συστημάτων (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ)

Πανδημία Covid-19

Ωρίμανση έργων / Έλλειψη χρηματοδότησης 
απαιτούμενων μελετών

Δεν υπήρξαν προβλήματα / Υπήρξαν ελάχιστα προβλήματα 

Δυσκινησία / Δυσλειτουργία / Υποστελέχωση κρατικού 
μηχανισμού 

Σύνθετο νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο

Ελλειπείς / Υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων 

Γραφειοκρατία: Χρονοβόρες διαδικασίες αναφορικά με την 
έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, 

τη δημοπράτηση των έργων, την εφαρμογή του νόμου …
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Ερώτημα vii. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;  

Στο ερώτημα αν επιλύθηκαν τα προβλήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι Δικαιούχοι του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΑΜΘ 2014-2020 οι περισσότεροι απάντησαν αρνητικά. Μόνο το 

25% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι κατάφερε να επιλύσει πλήρως τις δυσκολίες που προέκυψαν, ενώ 

το 31% τις αντιμετώπισε ως ένα βαθμό (μερικώς).  

 

Διάγραμμα 7: Τα προβλήματα επιλύθηκαν; 

 

Ερώτημα viii. Αν τα προβλήματα επιλύθηκαν, αναφέρετε το χρόνο που απαιτήθηκε για την επίλυσή 

τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν.  

Aναφορικά με τον χρόνο επίλυσης των προβλημάτων, η πλειονότητα των Φορέων – Δικαιούχων που 

συμμετείχαν στη διαβούλευση δήλωσε ότι η αντιμετώπιση ήταν άμεση. Ωστόσο, σημαντικό είναι και το 

ποσοστό εκείνων που απάντησαν ότι μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα (1 ως και 2 έτη) μέχρι να 

αρθούν τα προβλήματα. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό Δικαιούχων δεν κατάφερε να επιλύσει τα 

προβλήματα που προέκυψαν.  

 

Διάγραμμα 8: Χρόνος επίλυσης προβλημάτων 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων η επίλυση των προβλημάτων επετεύχθη μέσω 

της συνεργασίας με τα έμπειρα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, αλλά και της 

συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, με την ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την 

ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την 

εκπόνηση μελετών ωρίμανσης των έργων, καθώς και με την αναδιαμόρφωση του 

χρονοδιαγράμματος των προτεινόμενων δράσεων.   
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Ερώτημα ix. Αναφερθείτε στις αναγκαίες θεσμικές / οργανωτικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για το σχεδιασμό, εφαρμογή και 

λειτουργία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο: α) σχεδιασμός, β) εφαρμογή / υλοποίηση, γ) λειτουργία 

Α) Σχεδιασμός Β) Εφαρμογή / Υλοποίηση Γ) Λειτουργία 

•Συμμετοχή όλων των φορέων με εκπροσώπους 
από όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας και όλες τις 
κατηγορίες ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων μέσω 
του εργαλείου της διαβούλευσης 
•Σύσταση και λειτουργία μίας κοινής δομής ΠΕΔ 
και ΠΑΜΘ με αντικείμενο το συνολικό αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και την διερεύνηση της 
συμπληρωματικότητας χρηματοδότησής του από 
το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
μέσων. 
•Αποδοχή και εφαρμογή ως κύριας διαδικασίας 
σχεδιασμού – προγραμματισμού της bottom-up 
(από τα κάτω προς τα πάνω) διαδικασίας, με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και 
τελικών δικαιούχων και πραγματοποίηση 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης. 
•Εξασφάλιση συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας στον σχεδιασμό με τα 
υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα, όσον αφορά το 
χρονοπρογραμματισμό και την αλληλοεπικάλυψη 
του αντικειμένου των προσκλήσεων. 
•Ανάγκη για κατανομή σημαντικού ποσού 
χρηματοδότησης στον ΣΠ5 προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των αναγκαίων 
ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων και να 
εξυπηρετηθούν οι επιδιώξεις του συγκεκριμένου 
Στόχου Πολιτικής. 
•Ανάγκη επαρκέστερης στελέχωσης των οργανικών 
μονάδων Προγραμματισμού των Δήμων και 
ανάδειξης του ρόλου τους στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό του κάθε φορέα. 
•Λειτουργία αποκεντρωμένης υπηρεσίας της ΜΟΔ 
για την υποστήριξη αδύναμων νησιωτικών – 
ορεινών Δήμων/δικαιούχων. 

 

•Επαρκής στελέχωση των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ με προσωπικό 
και υποστήριξη αυτού με διαρκή ενημέρωση – εκπαίδευση από 
πόρους της Τεχνικής Βοήθειας διαμέσου της ΠΕΔ. 
•Ενίσχυση του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών των 
Προγραμμάτων ώστε να υπάρχει πιο άμεση παρακολούθηση και 
συμμετοχή των χειριστών κατά την υλοποίηση των έργων.  
•Τακτικότεροι έλεγχοι και στενότερη συνεργασία μεταξύ Δικαιούχων 
και Διαχειριστικών Αρχών, ώστε να αποφεύγονται εν τη γενέσει τους 
λάθη και αστοχίες, που μπορούν να επιφέρουν στο τέλος μεγάλους 
καταλογισμούς και προβλήματα στην υλοποίηση των έργων.  
•Βελτίωση – απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου υλοποίησης 
δημόσιων έργων και απελευθέρωση του προσωπικού που υλοποιεί 
(σχεδιασμός, επίβλεψη κλπ) από παράλληλα καθήκοντα (συμμετοχή 
σε επιτροπές διαγωνισμών άλλων φορέων του Δημοσίου).  
•Προτεραιοποίηση των αιτήσεων αδειοδότησης από δημόσιες αρχές 
για συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις.  
•Οργανωμένη ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, των 
διεπιχειρησιακών σχέσεων, της συνεργατικής καινοτομίας, της 
ανοικτής καινοτομίας καθώς και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων ανάμεσα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή/και 
φορείς έρευνας-τεχνολογίας. 
•Πιο αποτελεσματική ένταξη στην ψηφιακή εποχή. 
•Απλούστευση και βελτίωση της Νομοθεσίας για της Δημόσιες 
Συμβάσεις και ειδικότερα του Ν.4412/2016, ο οποίος έλυσε κάποια 
σημαντικά προβλήματα όμως οι περισσότερες από τις δυσλειτουργίες 
και τις παθογένειες που οδηγούν σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις 
διαγωνισμών, κ.λ.π., εξακολουθούν να υπάρχουν. 
•Μείωση των διαδικασιών ένταξης του έργου και του χρόνου 
δημοπράτησης. 
•Χρειάζεται ενίσχυση η ανάδειξη και η πρόγνωση δεξιοτήτων που θα 
παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση και δυναμισμό τα επόμενα χρόνια 
συμβάλλοντας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της οικονομίας, στη 
δυναμική της, στην ουσιαστική ενεργοποίηση χαρακτηριστικών 
εξωστρέφειας και καινοτομίας, και στη δημιουργία ποιοτικών και 
μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας. 

•Ευέλικτη απόδοση διοίκησης, χωρίς 
γραφειοκρατία αλλά με ψηφιακό 
μετασχηματισμό  
•Δημιουργία και εγκατάσταση 
μηχανισμού διακυβέρνησης των ΟΧΕ-
ΣΒΑΑ - Διεύρυνση της συμμετοχής των 
τοπικών φορέων και του πληθυσμού στη 
διαμόρφωση και υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης των ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων.  
•Ψηφιοποίηση και τυποποίηση όλων των 
απαραίτητων εγγράφων και διαδικασιών 
μέσω ενός βελτιωμένου ηλεκτρονικού 
συστήματος. Επίσης ανάλογα με το είδος 
της πράξης να υπάρχουν αναλυτικά 
υποδείγματα για την συμπλήρωση των 
ζητούμενων πεδίων.  
•Αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών 
οικονομικής παρακολούθησης των έργων 
(είναι εφικτή μετά την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση και τις πληρωμές μέσω ε-πδε).  
•Θεσμοθέτηση ανταλλαγής καλών 
πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστικών 
Αρχών σε πανελλήνιο επίπεδο και 
πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία των 
τελικών δικαιούχων, για την ενημέρωση 
και διάχυση των σχετικών πληροφοριών.  
•Λειτουργία ειδικού ηλεκτρονικού Forum 
με διάφορες ερωτοαπαντήσεις / 
προβληματισμούς για την ενιαία και 
άμεση επίλυση προβλημάτων.  
•Εξανθρωπισμός του περιβάλλοντος 
λειτουργίας του Δημοσίου 
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Α) Σχεδιασμός Β) Εφαρμογή / Υλοποίηση Γ) Λειτουργία 

•Θεσμοθέτηση ευνοϊκότερου και απλοποιημένου 
κανονιστικού πλαισίου.  
•Μείωση γραφειοκρατίας. 
•Ενίσχυση των υπηρεσιών των μικρών 
αυτοδιοικητικών μονάδων και πραγματική 
αποκέντρωση προσωπικού και αρμοδιοτήτων. 
•Ορθολογικοποίηση της λειτουργίας του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
•Πιο αποτελεσματική ένταξη στην ψηφιακή εποχή. 
•Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, 
ενέργειες  ωρίμανσης έργων). 
•Σύσταση Επιτροπής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα 
με μέλη ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών 
φορέων. 
•Να προσδιορισθεί και να τηρείται η διαδοχική 
προκήρυξη δράσεων του ΠΕΠ σε ετήσια ή διετή 
βάση.  
•Να προκηρυχθούν δράσεις για τη δημιουργία 
Συνεργατικών Σχηματισμών, ένα σχήμα κατά 
κατηγορία RIS3 της ΠΑΜΘ, κίνητρο για να 
συνασπισθούν ομοειδείς επιχειρήσεις για 
μεγαλύτερης εμβέλειας αποτέλεσμα. 
•Ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για τις 
προκαταρκτικές ενέργειες (άρση αιρεσιμοτήτων). 
•Αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμικών εργαλείων 
για τη διασύνδεση χωρικού σχεδιασμού και 
αναπτυξιακού προγραμματισμού σε επίπεδο 
Περιφέρειας.   
•Αξιοποίηση εμπειρίας από παρόμοιες 
παρεμβάσεις που πραγματοποιηθήκαν σε 
προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους μέσω 
διαβούλευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. 

•Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της κάθε πρότασης, που 
εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε, από τους αρμόδιους φορείς της ΑΜΘ. 
•Ενεργοποίηση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων 
(Κ.Η.Σ.Κ.). 
•Απλοποίηση διαδικασιών και γραφειοκρατίας και νομοθετικού 
πλαισίου σε όλο το φάσμα της εφαρμογής/υλοποίησης. 
•Επιβράβευση καλών πρακτικών και μέτρα για αποθάρρυνση 
επανάληψης κακών πρακτικών. 
•Επικέντρωση του συστήματος Ελέγχου Διοίκησης στην ποιότητα των 
αποτελεσμάτων και όχι στις διαδικασίες δεδομένου ότι έχει ωριμάσει 
αρκετά το Εθνικό Σύστημα Διαχείριση Έργων.  
•Βελτίωση / εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ, 
ΠΣΚΕ). 
•Απουσία διακριτού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Τουρισμό 
και ύπαρξη πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΠΕΠ, Τομεακά, 
Διασυνοριακά Προγράμματα κλπ.) που καθιστούν δύσκολο τον 
συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους Στρατηγικών με την 
κεντρική Στρατηγική για τον Τουρισμό. 
•Καθυστερήσεις στη διαδικασία ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) που οδήγησε σε αδυναμία έγκαιρης έναρξης 
υλοποίησης – εφαρμογής των δράσεων των ΠΕΠ. 
•Να επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων με περιθώριο χρόνου για τη 
συμπληρωματική υποβολή εκκρεμών εγγράφων των οποίων η τυπική 
έκδοση αναμένεται (π.χ. εντός εξαμήνου από την υποβολή) δίχως να 
επηρεάζεται η αξιολόγηση υπολοίπων προτάσεων στις σχετικές 
προσκλήσεις. 
 

•Έκδοση εφαρμοστικών διατάξεων για την 
σύναψη συμβάσεων παραχώρησης 
έργου/παροχής υπηρεσιών 
•Ύπαρξη προτύπων   ή  μηχανισμών 
καθοδήγησης, διάχυσης βέλτιστων 
πρακτικών και υποστήριξης. 
•Αύξηση των επενδύσεων των 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων τους μέσω της θέσπισης 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη 
στήριξη της διά βίου μάθησης και της 
στόχευσης του επανασχεδιασμού της 
επαγγελματικής κατάρτισης με επίκεντρο 
τη διασφάλιση της ποιότητάς της, τη 
σύνδεση με την απασχόληση, την 
ουσιαστική αναβάθμιση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού με παράλληλο 
σχεδιασμό ενός έγκριτου συστήματος 
πιστοποίησής του.  
•Χρηματοδότηση επιδεικτικών και 
πιλοτικών  δράσεων σε τομείς  με χαμηλή 
αποδοχή ή γνώση από το κοινωνικό 
σύνολο (βλ. Δομές αναπήρων, 
προσβασιμότητα, Ρομά) 
•Αξιοποίηση των προγραμματικών 
συμβάσεων. 
•Ελαχιστοποίηση χρόνου διαγωνιστικών 
διαδικασιών.  
•Αναγκαιότητα ύπαρξης νομοθετικής 
ρύθμισης που να επιτρέπει τη δημιουργία 
Περιφερειακού DMO. 
•Βελτίωση του χρόνου που απαιτείται για 
τη χρηματοδότηση των έργων. 
•Δημιουργία και εγκατάσταση 
μηχανισμού διακυβέρνησης των ΟΧΕ-
ΣΒΑΑ - Διεύρυνση της συμμετοχής των 
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Α) Σχεδιασμός Β) Εφαρμογή / Υλοποίηση Γ) Λειτουργία 

•Σαφείς κανόνες και μεθοδολογία για την αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων Τομεακών και 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  
•Καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των 
επιμέρους στρατηγικών που έμμεσα επηρέασαν 
και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 
τουρισμού (RIS 3, ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ). 
•Αμεσότερη Εμπλοκή των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο 
σχεδιασμό και αναθεώρηση των Προγραμμάτων 
αλλά και διενέργεια προπαρασκευαστικών 
συναντήσεων συνεργασίας και κατά τη φάση 
εξειδίκευσης αυτών. 
 

τοπικών φορέων και του πληθυσμού στη 
διαμόρφωση και υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης των ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων. 
•Ψηφιοποίηση και τυποποίηση όλων των 
απαραίτητων εγγράφων και διαδικασιών 
μέσω ενός βελτιωμένου ηλεκτρονικού 
συστήματος. Επίσης ανάλογα με το είδος 
της πράξης να υπάρχουν αναλυτικά 
υποδείγματα για την συμπλήρωση των 
ζητούμενων πεδίων. 
•Αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών 
οικονομικής παρακολούθησης των έργων. 
•Θεσμοθέτηση ανταλλαγής καλών 
πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστικών 
Αρχών σε πανελλήνιο επίπεδο και 
πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία των 
τελικών δικαιούχων, για την ενημέρωση 
και διάχυση των σχετικών πληροφοριών. 
•Λειτουργία ειδικού ηλεκτρονικού Forum 
με διάφορες ερωτοαπαντήσεις / 
προβληματισμούς για την ενιαία και 
άμεση επίλυση προβλημάτων. 
•Πρόβλεψη χρηματοδότησης για τη 
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. 
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Σημειώνεται ότι μετά το πέρας του χρόνου διεξαγωγής της διαβούλευσης συνεχίστηκε η εισροή  

πληροφοριών και προτάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π-

ΑΜΘ 2021-2027 από διάφορους φορείς όπως η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης 

Ασθενών-ΕΨΥΚΑ, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 

Θράκης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ – Δ.Π.Θ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και την Εθνική Συνομοσπονδία 

ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Ακολούθως αναφέρονται προτεινόμενες δράσεις:  

• Λειτουργία Μονάδας Τηλεψυχιατρικής και Εξ’ Αποστάσεως Συμβουλευτικής – Ψυχοθεραπείας  

• Ίδρυση και λειτουργία δομής για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης Κοινοτικής 

Θεραπείας μέσω Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας με προσφορά κατ’ οίκον νοσηλείας και 

παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στις ΠΕ Σερρών και Δράμας  

• Στήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης 

που θα καλύπτουν τομείς υψηλής επαγγελματικής ζήτησης, επιστημονικής αιχμής, τεχνολογικής 

εξειδίκευσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές και 

πράσινες δεξιότητες 

• Δημιουργία «Μελλοντικού Εκπαιδευτικού Κόμβου – FutureEDHub” που θα αποτελέσει 

μελλοντικό χώρο διάχυσης καινοτόμων τεχνολογιών και νέων επιστημονικών γνώσεων 

παρουσιάζονταις μια εναλακτική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο του 

μέλλοντος.  

• Δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις 

και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Π-ΑΜΘ (προσβασιμότητα στις μεταφορές, στις 

δημόσιες υποδομές, στην υγεία, στον πολιτισμό, ψηφιακή προσβασιμότητα, 

εκπαίδευση/κατάρτιση, δημιουργία/εκσυγχρονισμός δομών, παρατηρητήριο, ευαισθητοποίηση 

πολιτών και εργοδοτών) 

 

 

  


