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Μήνυμα Αναπληρωτή  Περιφερειάρχη 

 
Αγαπητοί συμπολίτες, 
Αγαπητοί συνάδελφοι Περιφερειακοί σύμβουλοι,  
 
Η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη οδήγησε στην εφαρμογή για πρώτη 
φορά των αιρετών περιφερειακών Αρχών, οι οποίες καλούνται να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της 
χώρας μας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε 
έκταση περιφέρεια στο νέο διοικητικό χάρτη και συμπεριλαμβάνει επτά 
Περιφερειακές Ενότητες, και πιο συγκεκριμένα: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, 
Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική. 
 
Οι πολίτες της κεντρικής Μακεδονίας μας εμπιστεύτηκαν να ηγηθούμε της 
προσπάθειας αυτής μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με την 
καθοδήγηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες 
αποτελούν πρόκληση για την αιρετή Αρχή και επιβάλλουν πολιτικές που θα 
ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες. Η ομαλή μετάβαση από κάθε Νομαρχιακή 
Αρχή στην ενιαία Περιφέρεια πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο εξόχως 
απαιτητικό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. 
 
Σύμφωνα με τη νέα Καλλικρατική δομή, η τέως Περιφέρεια διασπάσθηκε στην 
Αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια 
με υπηρεσιακά διορισμένο γενικό γραμματέα. Η αιρετή Αρχή ανέλαβε επισήμως 
τα καθήκοντά της την 1η Ιουλίου 2011, εφαρμόζοντας στην ουσία το δεύτερο 
μισό του έτους την καθαρά αυτοδιοικητική της πολιτική. Η μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων μέσα από το θολό θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη 
γεννώντας πλήθος εμποδίων και καθυστερήσεων στο έργο της Περιφέρειας. 
Επιπροσθέτως, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δε συνοδεύτηκε από την ανάλογη χρηματοοικονομική υποστήριξη 
εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης.  
 
Σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον προσπαθήσαμε από την αρχή, με τη 
βοήθεια των συνεργατών και υπαλλήλων μας να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες 
των πολιτών μας. Σηκώσαμε τα μανίκια από την πρώτη ημέρα και εργαστήκαμε 
σκληρά για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχεια των εργασιών προκειμένου να 
καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω 
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το ρόλο των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
οι οποίοι ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης συμμετείχαν με όλες τους τις 
δυνάμεις στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Η αναγνώριση στο έργο τους γίνεται 
ακόμα πιο κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας τη δραματική μείωση των 
εισοδημάτων τους και την οριζόντια και άκριτη πολλές φορές κριτική που 
δέχθηκαν, καθώς και την εργασιακή ανασφάλεια που εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στο δημόσιο τομέα. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται ακόμη 
σε εξέλιξη καθώς η κεντρική κυβέρνηση δεν ήταν έτοιμη και δεν κατάφερε να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Η χώρα μας 
αναπτύχθηκε οικονομικά και κοινωνικά βάση ενός μοντέλου που κατάρρευσε 
καθώς δεν έδωσε σημασία στις δυνατότητες της περιφέρειας και δεν έβαλε τις 
βάσεις για την υγιή μελλοντική της ανάπτυξη. Η υστέρηση και οι προβληματικές 
δομές που κληρονομήσαμε αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση της 
περιφερειακής πολιτικής. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση α’ 
και β’ βαθμού γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα των πολιτών της και είναι 
αυτή που μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του τόπου της.  
 
Είναι δεδομένο ότι η νέα Αρχή δίνει μέγιστη σημασία στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών με αξιόπιστο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Ήδη από την 
προηγούμενη νομαρχιακή δομή είχαμε φροντίσει για τον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις 
υποχρεώσεις μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διαφάνειας, πολεμάμε τη 
γραφειοκρατία και επιταχύνουμε τις διαδικασίες για κάθε επενδυτική ή 
επαγγελματική προσπάθεια που εμπλεκόμαστε. Θέλουμε οι ιδιώτες να μας 
θεωρούν συνεργάτες τους και να καταργήσουμε την αρνητική εικόνα που έχει 
τόσα χρόνια χτίσει το δημόσιο με τις αγκυλώσεις του. Συμμετέχουμε σε μια 
σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστηρίζοντας και 
προωθώντας τη διάχυση μέσα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. Καταφέραμε 
να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία τη μετακίνηση και τον καταμερισμό 
υπαλλήλων που μετακινήθηκαν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση, 
τοποθετώντας τους σε θέσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. Σαν αποτέλεσμα, ο αριθμός και ειδικότερα η ποιότητα του 
έμψυχου υλικού μας αναβαθμίστηκε προκειμένου να μπορούμε να 
υποστηρίξουμε καλύτερα και γρηγορότερα τις απαιτήσεις των εταίρων μας. 
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Πέρα από τη διοικητική και οικονομική αναδιοργάνωση, φροντίσαμε από την 
πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στις 
αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτές ορίζονται 
μέσα από τη νέα Καλλικρατική δομή. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα 
που αφορούν άμεσα το παρόν και μέλλον της Περιφέρειας καθώς και την 
ασφάλεια των πολιτών της. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τουρισμού, 
αγροτικής πολιτικής, μεταφορών, οδικού δικτύου, εμπορίου και βιομηχανίας. 
Ειδικά για το θέμα του τουρισμού πιστεύουμε ότι αποτελεί τον κυριότερο μοχλό 
ανάπτυξης μέσα στις αντίξοες συνθήκες που διανύουμε. Συστήσαμε ειδική 
επιτροπή τουρισμού που προγραμματίζει και συντονίζει την τουριστική μας 
προβολή. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας εικόνας για την Κεντρική 
Μακεδονίας, ως ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν που προσφέρει εναλλακτικές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου: καλοκαιρινός τουρισμός, χειμερινός, θρησκευτικός, 
πολιτιστικός, συνεδριακός και λοιπές θεματικές ενότητες. Ο πλούτος των 
επιλογών της Περιφέρειάς μας είναι μοναδικός και σκοπεύουμε να τον 
αναδείξουμε τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες αγορές.  
 
Οι κύριες οικονομικές πηγές της αιρετής Αρχής για το 2011 διαμορφώθηκαν, 
συνοπτικά, ως εξής:  

• Οι Κ.Α.Π. το 2011 ανήλθαν στο ύψος των 25,4 εκατ. € έναντι 26,1 εκατ. € 
το 2010 

• Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (εθνικό σκέλος) είχε το 2011 όριο 
20 εκατ. € και λάβαμε 24,6 εκατ. €, ενώ το 2010 είχε όριο 28 εκατ. € και 
λάβαμε 23 εκατ. € 

• Τα ανταποδοτικά τέλη το 2011 ανήλθαν στο ύψος των 1,48 εκατ. € 
έναντι 2,48 εκατ. € το 2010 

 

Όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το ύψος των πιστώσεων του 

ΠΔΕ, που διαχειρίστηκε το ΠΤΑ ΚΜ, για το 2011 ανήλθε σε 85,26 εκατ. €, 

έναντι 48,78 εκατ. € το 2010.  

 
Το ΕΣΠΑ αποτελεί αδιαμφισβήτητα την κυριότερη επιλογή στρατηγικής 
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα τη δυσμενέστατη 
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και το κατ’ ουσίαν πάγωμα των 
δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ καθίσταται η μοναδική αξιόπιστη επιλογή που 
υφίσταται. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε φροντίσαμε να 
ενημερωθούμε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για το σύνολο των 
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δράσεων που μας αφορά. Με τη βοήθεια των συνεργατών μας καταφέραμε να 
αναδείξουμε το ΕΣΠΑ σε ένα επιτυχημένο εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. 
Ενεργοποιήσαμε τις υπηρεσίες μας και ενημερώσαμε όλες τις περιφερειακές 
Ενότητες με σειρά συναντήσεων για τις επιλογές που μας δίνονται. Επιδιώξαμε 
να αναπτύξουμε σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς 
άρχοντες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους, 
πιστεύοντας ότι η επιτυχία καθενός είναι υπόθεση όλων.  
 
Όσον αφορά τα έργα ευθύνης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις ύψους 83,2 εκ. €  και εντάχθηκαν 40 πράξεις, 
προϋπολογισμού 128,96 εκ. €. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 
28 έργα ενώ πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 108 εκ. € για 111 έργα που 
δηλώθηκαν σε τρεις Αιτήσεις Πληρωμής του Προγράμματος προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Στο πλαίσιο σχετικής Εγκυκλίου (ΑΠ 32312/ΕΥΘΥ 1652) της Ειδικής 
Γραμματείας του ΕΣΠΑ, για την λήψη άμεσων μέτρων επιτάχυνσης της 
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων για το 2011 η ΕΔΑ Π.Κ.Μ. προχώρησε στις εξής 
ενέργειες: 

• Επανεξέτασε τις ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ για τυχόν καθυστερήσεις 
στην ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού των υποέργων ώστε να 
προβεί σε ανάκληση των αποφάσεων ένταξης ανενεργών πράξεων 

• Κατάρτισε μεθοδολογία προσδιορισμού ώριμων έργων για την 
δημιουργία σχετικής δεξαμενής ώριμων έργων συμβατών με τους 
στόχους του Προγράμματος προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 
των προσκλήσεων του Προγράμματος 

• Κατάρτισε Πίνακα Έργων Προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 
περιλαμβάνονται στο συνολικό πίνακα έργων προτεραιότητας που 
καταρτίστηκε από κοινού με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής και 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο πρόοδος 
υλοποίησης των έργων προτεραιότητας αποτυπώνεται και 
δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αποτελούν θεμέλιο λίθο της 
περιφερειακής πολιτικής. Δυστυχώς όμως, η διοικητική αυτοτέλεια περιορίζεται 
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σημαντικά από την ύπαρξη του διορισμένου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, ενώ η οικονομική αυτοτέλεια πλήττεται από τη δυσκαμψία της 
κεντρικής κυβέρνησης και τα λαβύρινθο διαδικασιών που επιβάλλονται.  Επί 
του συγκεκριμένου θέματος θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εμπόδια που 
βρίσκουμε μπροστά μας στην άσκηση της πολιτικής μας. Θεωρητικώς οι αιρετοί 
Περιφερειάρχες αποτελούν μικρούς πρωθυπουργούς, αλλά η πράξη απέχει πολύ 
από τη θεωρία. Η έλλειψη χρηματοδότησης και η υφιστάμενη διοικητική δομή 
μας δένει τα χέρια. Οι δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες  που απαιτούνται 
για την εφαρμογή κάθε απόφασής μας, καθώς και ο έλεγχός πολλών εξ’ αυτών 
από το διορισμένο γραμματέα της αποκεντρωμένης Περιφέρειας πρέπει να 
εξαλειφτούν. Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης διοίκησης στην ομαλή μετάβαση των 
αρμοδιοτήτων είναι πια περιορισμένος, και ο κάθε αιρετός Περιφερειάρχης δε 
νοείται να ελέγχεται από έναν κρατικό υπάλληλο. Κριτές του έργου μας είναι οι 
συμπολίτες μας, στους οποίες και λογοδοτούμε καθημερινά για τις πράξεις μας. 
 
Επιπρόσθετα εμπόδια τίθενται και στις υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου οι 
οποίες καλούνται να παίξουν ένα ρόλο επιτήρησης και νομιμότητας, ζητήματα 
στα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους. Δυστυχώς όμως, και παρά τις συνεχείς μας 
προσπάθειες για αγαστή συνεργασία, βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με μια 
άδικη συμπεριφορά η οποία καταλήγει στην καθυστέρηση εφαρμογής των 
πολιτικών μας και εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Εκ μέρους τόσο της 
διοίκησης όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων της περιφερειακής Αρχής 
υπάρχει η διάθεση για άριστη συνεργασία και ελπίζουμε ότι σύντομα στο μέλλον 
θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο υπηρεσιών. 
 
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι η επιτυχία της νέας αυτοδιοικητικής δομής 
απαιτεί πρώτα από όλα αλλαγή στη νοοτροπία όλων: τόσο των πολιτών, όσο και 
των υπηρεσιακών παραγόντων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πια 
αποτελούμε μια ενιαία περιφερειακή οντότητα, χωρίς τα γεωγραφικά σύνορα 
του παρελθόντος και χωρίς τις κατακερματισμένες νομαρχιακές υπηρεσίες. 
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία του καθενός 
μεταφέρεται σε όλο το πλαίσιο της νέας Περιφέρειας. Η παρούσα Αρχή μάχεται 
με όλες της τις δυνάμεις προκειμένου να αλλάξει νοοτροπίες και απόψεις άλλων 
εποχών που δεν έχουν θέση στη σημερινή πραγματικότητα.  
 
Η συμπλήρωση ενός χρόνου, και κατ’ ουσία έξι μηνών, της νέας Περιφερειακής 
Αρχής, έχουν γίνει πολλά. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ποτέ στο 
παρελθόν δεν έχει πραγματοποιηθεί τόσο μεγάλο έργο σε τόσο μικρό διάστημα, 
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και δεν έχουν δρομολογηθεί τόσες αλλαγές για το μέλλον. Ο δρόμος είναι μακρύς 
και δύσκολος. Για όλους τους εμπλεκόμενους αποτελεί πλοήγηση σε 
αχαρτογράφητα νερά και η αμοιβαία συνεισφορά όλων καθίσταται απαραίτητη. 
Η εμπειρία μας σε θέσεις αυτοδιοίκησης ήταν καθοριστική στην αντιμετώπιση 
των καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η υφιστάμενη εμπειρία εμπλουτίστηκε από 
τις νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί 
στη χώρα μας και στη διοικητική της οργάνωση.   
 
Στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης βρίσκεται ο αναλυτικός απολογισμός για το 
έτος 2011. Ακολουθούν οι απολογισμοί της κάθε Περιφερειακής Ενότητας 
καθώς και της κάθε Γενικής Διεύθυνσης, παρουσιάζοντας μια σαφή αναλυτική 
εικόνα της αναφερόμενης υπηρεσίας. Μέσα από τις συγκεκριμένες εκθέσεις 
δίνεται η δυνατότητα άντλησης χρήσιμων στοιχείων που αφορούν τον κάθε 
συμπολίτη μας αλλά και τον κάθε συναλλασσόμενο με την Περιφέρειά μας. Ο 
παρών απολογισμός έργου πραγματοποιείται για πρώτη φορά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νέας Καλλικρατικής δομής. Υποστηρίζουμε τη σημασία του και 
θεωρούμε ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη σχέση πολιτών-διοικούντων. 
Ελπίζουμε οι συμπολίτες μας να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται 
να ενημερωθούν για τα πραγματικά δεδομένα της Περιφέρειας που ζουν και 
εργάζονται και να σχηματίσουν ιδία άποψη για το παρόν και το μέλλον αυτής. 
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το σύνορο της χώρας στην 
Ευρώπη. Αποτελεί την ασπίδα της χώρας και συνορεύει με δύο ξένες χώρες, τη 
Βουλγαρία, η οποία είναι κα χώρα της Ε.Ε. καθώς και με τη F.Y.R.O.M.  Αποτελεί 
την πύλη της χώρας για ανθρώπους, αγαθά και υπηρεσίες όλο το χρόνο. 
Αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο για χιλιάδες επιχειρήσεις και εμπορεύματα.  
 
Πιστεύουμε ακράδαντα στη δυναμική του τόπου μας. Πιστεύουμε ότι ακόμη και 
στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε υπάρχει δυνατότητα να θέσουμε τις 
βάσεις για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.  
 
Έχουμε σηκώσει τα μανίκια και με τη βοήθεια όλων των υπαλλήλων και 
συνεργατών μας κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία.  
 
Και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. 
 
Διονύσης Ψωμιάδης 
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  
 

Όσον αφορά τα έργα ευθύνης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις ύψους 83,2 εκ. €  και εντάχθηκαν 40 πράξεις, 

προϋπολογισμού 128,96 εκ. €.  Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 

28 έργα ενώ πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 108 εκ. € για 111 έργα που 

δηλώθηκαν σε τρεις Αιτήσεις Πληρωμής του Προγράμματος προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το Β’ Εξάμηνο του 2011: Δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις ύψους 83 εκ. € και 

ενταχθήκαν 40 νέες πράξεις, προϋπολογισμού 128,96 εκ €. Συμβασιοποιήθηκαν 

έργα προϋπολογισμού 157,4εκ. € και καταχωρήθηκαν πληρωμές ύψους 51,4εκ. 

€. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 28 έργα ενώ πιστοποιήθηκαν 

δαπάνες ύψους 108εκ. € για 111 έργα που δηλώθηκαν σε τρεις Αιτήσεις 

Πληρωμής του Προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης για το σύνολο 

του προγράμματος απ’ αρχής έως 31/12/2011. 

 

Στο πλαίσιο σχετικής Εγκυκλίου (ΑΠ 32312/ΕΥΘΥ 1652) της Ειδικής 

Γραμματείας του ΕΣΠΑ, για την λήψη άμεσων μέτρων επιτάχυνσης της 

υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επίτευξη των 

δημοσιονομικών στόχων για το 2011 η ΕΔΑ Π.Κ.Μ. προχώρησε στις εξής 

ενέργειες: 

• Επανεξέτασε τις ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ για τυχόν καθυστερήσεις 
στην ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού των υποέργων ώστε να 
προβεί σε ανάκληση των αποφάσεων ένταξης ανενεργών πράξεων 
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• Κατάρτισε μεθοδολογία προσδιορισμού ώριμων έργων για την 
δημιουργία σχετικής δεξαμενής ώριμων έργων συμβατών με τους 
στόχους του Προγράμματος προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 
των προσκλήσεων του Προγράμματος 

• Κατάρτισε Πίνακα Έργων Προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 
περιλαμβάνονται στο συνολικό πίνακα έργων προτεραιότητας που 
καταρτίστηκε από κοινού με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής και 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο πρόοδος 
υλοποίησης των έργων προτεραιότητας αποτυπώνεται και 
δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση 

 

Στα πλαίσια της δημοσιότητας των ενεργειών καθώς πληροφόρησης των 
ενδιαφερομένων φορέων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

• Επεξεργασία επικοινωνιακών πεδίων για το διαδικτυακό εργαλείο 
παρουσίασης στοιχείων έργων, με την εισαγωγή επικοινωνιακών 
στοιχείων ενταγμένων έργων (τίτλος, περιγραφή φυσικού αντικειμένου, 
εκτίμηση κατάστασης έργου) στο νέο site www.anaptyxi.gov.gr σε 
συνεργασία με ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΣΣΑΑΠ και ΜΟΔ, για 291 έργα αρμοδιότητας 
ΕΔΑ Π.Κ.Μ.. 

• Τροποποιήσεις στοιχείων 29 Προσκλήσεων και εισαγωγή 2 νέων 
Προσκλήσεων στο site www.espa.gr 

• Λειτουργία (εισαγωγή και επικαιροποίηση στοιχείων, αναβάθμιση 
βάσης) δικτυακού τόπου ΕΔΑ Π.Κ.Μ. (www.pepkm.gr)  

• Υποστήριξη δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων με 26 ενημερωτικές 
συναντήσεις / συσκέψεις εργασίας στην έδρα της ΕΔΑ Π.Κ.Μ. (με 
συμμετοχή 143 στελέχη φορέων). 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.pepkm.gr/
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Ενέργειες β’ εξαμήνου 2011 

Πιο αναλυτικά, οι βασικότερες ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από την ΕΔΑ 
Π.Κ.Μ. μετά την επίσημη ανάληψη των αρμοδιοτήτων από την αιρετή Αρχή την 
1η Ιουλίου, συνοψίζονται στις παρακάτω: 

Ιούλιος 2011:  

• Σχέδιο Δράσης  για την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και την 
διαχείριση του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη σε σχέση με τις αλλαγές που 
προέκυψαν από την εφαρμογή του  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

• Σύνταξη και αποστολή στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ 
πίνακα ενταγμένων έργων που μεταφέρονται από 1/7/2011 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια, με πλήρη στοιχεία της 
υπηρεσιακής μονάδας, που έχει τη ευθύνη εκτέλεσης κάθε έργου, του 
επιβλέποντα / υπευθύνου για κάθε έργο, για τα εν εξελίξει έργα και του 
υπολόγου – διαχειριστή του λογαριασμού του έργου και του φυσικού 
προσώπου που πραγματοποιεί της πληρωμές, για τα εν εξελίξει έργα. 

• Διενέργεια Προγραμματισμένου Ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ) στο σύστημα της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

• Στο διάστημα μεταξύ 19/7/2001 και 28/7/2011 πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος του συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της Υπηρεσίας μας, για τη διερεύνηση συμμόρφωσης του 
συστήματος διαχείρισης στις κανονιστικές απαιτήσεις.  Η διερεύνηση 
στηρίχτηκε σε δείγμα 15 φακέλων πράξεων, οι οποίοι εξεταστήκαν 
λεπτομερώς. 

• Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

• Στις 20 Ιουλίου στάλθηκε από την ΕΔΑ Π.Κ.Μ. η πρόταση αναθεώρησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος που σε πρώτη φάση αφορούσε την 
τροποποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα του προγράμματος με αύξηση 
του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85%.  Η δεύτερη φάση της 
ευρείας αναθεώρησης προγραμματίζεται για το 2012. 
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• Επισκόπηση της εφαρμογής/ Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης έτους 
2011 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – Γ’ έκδοση Γ’ τριμήνου 2011. 

• Στο πλαίσιο αποτίμησης του στόχου εξαμήνου του μνημονίου οι 
Διαχειριστικές Αρχές / Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κλήθηκαν να 
επικαιροποιήσουν τις προβλέψεις πληρωμών Γ και Δ τριμήνου 2011 και 
να συντάξουν τα επιμέρους σχέδια δράσης. 

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Ιουλίου 
2011 για το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 

Αύγουστος 2011:  

• Επικαιροποίηση στοιχείων προβλέψεων δαπανών για τα έτη 2011 και 
2012 

• Επικαιροποίηση προβλέψεων εισροών  από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε 
συνέχεια αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΕΣΠΑ 

• Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας στην έδρα κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας για τον εντοπισμό ώριμων πράξεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ, με τη 
συμμετοχή του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, της ΕΔΑ Π.Κ.Μ.,  των 
περιφερειακών Συμβούλων, Δημάρχων, Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων, 
κλπ. 

Σεπτέμβριος 2011:  

• Συνέχιση προγράμματος ενημερωτικών συναντήσεων για το ΕΣΠΑ  

• Προετοιμασία υλικού της Συνάντησης Εργασίας  για το ΕΣΠΑ, με 
συμμετοχή του Επιτρόπου κ. Johannes HAHN στην Αθήνα (19-
20/9/2011) 

• Πιστοποίηση της ΕΔΑ Π.Κ.Μ. κατά ISO 

Οκτώβριος 2011:  

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Οκτωβρίου 
2011 για το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 
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Νοέμβριος 2011:  

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Νοεμβρίου 
2011 για το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 

Δεκέμβριος 2011:  

• Συμμετοχή στην 3η Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών 
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Δεκεμβρίου 
2011 για το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Δεκεμβρίου 
2011 για το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 

• Πιστοποίηση Πληρωμών στο πλαίσιο της Αίτησης Πληρωμής Δεκεμβρίου 
2011 για το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Με την ολοκλήρωση του 2011 συμπληρώνονται δεκατέσσερα χρόνια 

λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΠΤΑ ΚΜ). Στα χρόνια που προηγήθηκαν 1998-2011, το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε πλήρη ανάπτυξη και 

ενεργοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών του. Στα χρόνια που 

προηγήθηκαν, το ΠΤΑ ορίσθηκε ως υπόλογος με αποφάσεις των Γενικών 

Γραμματέων της ΠΚΜ, σε περισσότερα από 1.000 έργα.  

 

Χαρακτηριστικό της χρονιάς του 2011, ήταν η ολοκλήρωση του μεταβατικού 

διαστήματος για την ομαλή προσαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΠΤΑ, 

όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από το Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με 

τα άρθρα 190 έως 193 του νέου νόμου Ν.3852/2010 και το πέρασμα από την 

υποστήριξη της κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην υποστήριξη 

της νέας αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, 

χαρακτηριστικό της χρονιάς του 2011, είναι και η περαιτέρω ενεργοποίηση του 

ΕΣΠΑ, με πληρωμές έργων ενταγμένων στο ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως αυτών των 

προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, όπως το ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013, με σημαντική αύξηση των πιστώσεων που διαχειρίστηκε το ΠΤΑ σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα, το ύψος των πιστώσεων του ΠΔΕ, που 

διαχειρίστηκε το ΠΤΑ ΚΜ, για το 2011 ανήλθε σε 85,26 εκατ. €, έναντι 48,78 

εκατ. € το 2010.  

 

Έργα κάθε μορφής, όπως μελέτες, κατασκευές, έργα ανάπτυξης κοινωνικών 

υπηρεσιών υποστήριξης, έργα του Ειδικού Φορέα Δασών και του Πράσινου 

Ταμείου, καθώς και συνεχίσεις έργων του ΕΛΛΑΔΑ 2004, κ.α., ελέγχθηκαν από 

το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων και οι πληρωμές τους 

διεκπεραιώθηκαν από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, με άμεση 

εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και των φορέων εκτέλεσης των έργων, σε 

πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΠΚΜ και της ΑΔΜΘ.  
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Παράλληλα το ΠΤΑ ΚΜ συνέχισε και το 2011 την προσπάθεια χρηματοδότησης 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων που υποβοηθούν το έργο της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση έργων που έχουν 

εγκριθεί από την Ε.Ε. για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας του Στόχου 3, της νέας προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013, όπως το Programme MED, INTERREG IVC, Black Sea, 

LIFE+, Europe Innova, κλπ. Το ΠΤΑ ΚΜ έχει αναλάβει για λογαριασμό τους την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης των ευρωπαϊκών έργων όπως: τα έργα MEDLAB, RIMED 

και APICE του Προγράμματος MED, τα έργα INNOPOLIS και RENREN του 

Προγράμματος INTERREG IVC, το έργο ECO-SATELLITE του Προγράμματος 

BLACK-SEA, το έργο SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) του Προγράμματος LIFE+07, 

το έργο MOBIP του Προγράμματος Europe Innova, κ.α. Ταυτόχρονα, το 2011 το 

ΠΤΑ ΚΜ συμμετείχε ενεργά στην υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με την 

ΠΚΜ στις νέες προσκλήσεις των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 συνεχίστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η 

λειτουργία και η αξιοποίηση του  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το 

οποίο αναπτύχθηκε το 2008 στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για 

βελτίωση της λειτουργίας του ΠΤΑ ΚΜ και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, από τον ανεξάρτητο Φορέα 

Πιστοποίησης EUROCERT.  

 

Επίσης, το 2011, το ΠΤΑ ΚΜ συνεχίζει τη λειτουργία και αξιοποίηση του  

μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των φακέλων 

έργων, RDFCM Portal, καθώς και την εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος στο ΠΤΑ ΚΜ μέσα στο 2011 εισήλθαν 

συνολικά 794 φάκελοι έργων του ΠΔΕ για την οικονομική τους διαχείριση, ενώ ο 

αντίστοιχος αριθμός φακέλων το 2010 ανήλθε σε 1.383 φακέλους. 

 

Το ΠΤΑ ΚΜ, τα τελευταία χρόνια ήταν σταθερά στελεχωμένο από τον Διευθυντή 

και 12 αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους από την ΠΚΜ, σύμφωνα με 

αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Για το 2011 ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων από την ΠΚΜ και την 

ΑΔΜΘ ανήλθε σε 14 στελέχη, λόγω της άρτιας στελέχωσης και του Β’ Τμήματος 

που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των  ευρωπαϊκών έργων που δεν ήταν 

στελεχωμένο. Το προσωπικό του ΠΤΑ ΚΜ αποτελείται από 11 ΠΕ, εκ των 

οποίων 2 διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και 4 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 3 ΔΕ 

και 1 ΥΕ. Η εμπειρία και η εξειδίκευση που έχουν σήμερα όλα τα στελέχη του 

ΠΤΑ ΚΜ είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στη οικονομική διαχείριση 

προγραμμάτων, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή και επιτυχή 

οικονομική διαχείριση των έργων του ΕΣΠΑ.  

 

Η γενική απολογιστική εικόνα της δραστηριοποίησης του ΠΤΑ ΚΜ για το 2011 

χαρακτηρίζεται από την επιτυχή και απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων 

του, την ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις διαδικασία οικονομικής διαχείρισης 

των έργων, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα λειτουργίας και 

παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνεργασία με 

την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΚ ΚΜ, καθώς και όλες τις συνεργαζόμενες 

Διευθύνσεις της ΠΚΜ και της ΑΔΜΘ ήταν άριστη. 

 

Σήμερα, τόσο τα αρχεία και τα οικονομικά στοιχεία παρακολούθησης των 

έργων, όσο και τα στατιστικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 

είναι ικανά να καταδείξουν την πληρότητα της οργάνωσης των εμπλεκόμενων 

τμημάτων του Ταμείου και το υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καθώς επίσης βοηθούν και υποστηρίζουν το ΠΤΑ στην προσπάθεια 

του για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 164 του Ν.3852/10,  ο  Θεματικός 

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης εκτελεί χρέη Προέδρου   μίας εκ των Επιτροπών 

του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ανάπτυξης στην οποία δόθηκαν 

αρμοδιότητες με τις κάτωθι αποφάσεις : 

1.    την υπ’ αρ. 5/14-01-11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία συστήνεται η Επιτροπή και 

εκχωρούνται σε αυτήν αρμοδιότητές του σε θέματα Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης  

2. την υπ΄αριθμ. 128/12-05-11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την οποία εκχωρούνται στην Επιτροπή 

Ανάπτυξης αρμοδιότητές του που αφορούν εισηγήσεις της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμ. Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας και των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

εκτός της ΠΕ Θεσ/νίκης για ΕΠΟ Α1 και Α2 υποκατηγορίας της ΚΥΑ αριθμ. 

Η.Π.15393/2332/02.  

 

Κατόπιν τούτων ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Π.Κ.Μ. ασχολείται 

με θέματα που απορρέουν εκ των ανωτέρω αποφάσεων, των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία και εισηγείται στον 

αρμόδιο φορέα (Υπουργεία ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση ) προκειμένου να 

εκδοθεί η τελική απόφαση.  Συμβάλει καθοριστικά στο έργο της Επιτροπής ως 

Πρόεδρος αυτής εφαρμόζοντας τις διατάξεις των Νόμων ελέγχοντας τις μελέτες, 

δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και υπερβαίνοντας με κάθε ενδεδειγμένο  

τρόπο τους σκοπέλους της γραφειοκρατίας.   
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Από τη στιγμή που αποστέλλονται οι εισηγήσεις των Υπηρεσιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, συμπεριλαμβάνονται άμεσα στην ημερήσια διάταξη 

της επόμενης συνεδρίασης. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί και να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί  όσο αφορά την ταχύτητα 

διεκπεραίωσης των θεμάτων, την νομιμότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών 

και λειτουργώντας στα γενικότερα πλαίσια της χρηστής διοίκησης αλλά και της 

βιομηχανικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που βρισκόμαστε 

ως χώρα, συνεργάζεται καθημερινά με τους Αντιπερειφερειάρχες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων   προκειμένου να προωθούνται τα θέματα το δυνατόν 

συντομότερο και να επιλύονται άμεσα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. 

 

Μέσω της ανωτέρω συνεργασίας με τους Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ και 

καλώντας σε συσκέψεις τους υπηρεσιακούς παράγοντες (Προϊσταμένους 

Τμημάτων και Διευθύνσεων) των ΠΕ κατάφεραμε να αφουγκραστούμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες να συμβάλλονυμε  καθοριστικά 

δίνοντας λύσεις αλλά και να δώσουμε σε όλους πρότυπα εισηγήσεων 

προκειμένου να βοηθηθούν αλλά και  να λειτουργούν όλοι σε ομογενοποιημένα 

πλαίσια χωρίς μεγάλες αποκλείσεις μεταξύ τους.    

 

Κατά το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν 15 Συνεδριάσεις  

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ), σύμφωνα με το ΠΔ 133/2010 είναι γενικά 

αρμόδια για το συντονισμό και παρακολούθηση των εννέα (9) οργανικών 

μονάδων που υπάγονται σ΄ αυτήν . 

Συγκεκριμένα : 

Δύο (2) Διευθύνσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην 

ΠΚΜ: 
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1. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

2 Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  

Επτά (7) Διευθύνσεις Ανάπτυξης με έδρα και τοπική αρμοδιότητα στις αντίστοιχες 

Περιφερειακές Ενότητες: 

1. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ημαθίας 

2. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης 

3. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Κιλκίς 

4. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πέλλας 

5. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πιερίας 

6. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών  

7. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χαλκιδικής 

 

Τα πεπραγμένα για το έτος 2011 συγκεκριμένα επικεντρώνονται στα εξής: 

 

1. Κατάρτιση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 στο 

πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» με συμμετοχή στελεχών από τις τρεις Διευθύνσεις της, που έχουν 

έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

 

Στόχοι προγράμματος : 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ΠΚΜ 

 Βελτίωση των υπηρεσιών προσέλκυσης επενδύσεων και υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας 

 Ενίσχυση της απασχόλησης 

 Βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών του μητροπολιτικού κυρίως κέντρου 

της Περιφέρειας 

 

Έργα προγράμματος:  

Προτάθηκαν και εντάχθηκαν δέκα (10) έργα αναπτυξιακής πολιτικής με 

συνολικό προϋπολογισμό περίπου 4.000.000,00€ και προτεινόμενες πηγές 

χρηματοδότησης τον ΚΑΠ, το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας και τα Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα:  
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1. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής ΠΚΜ περιόδου 2012-2014  

2. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Newsletter 

3. Τουρισμός πόλης (city break) 

4. Προβολή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παραδοσιακών προϊόντων 

5. Οργάνωση Αναπτυξιακών Συνεδρίων στην  ΠΚΜ 

6. Σχέδιο Δράσης για την τόνωση της εξωστρέφειας  της ΠΚΜ &  

Δημιουργία 7 Ολοκληρωμένων Επενδυτικών σχεδίων (1 σε κάθε Π.Ε.) 

7. Καταγραφή και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων 

8. Διαχειριστική Επάρκεια των δύο Διευθύνσεων με περιφερειακή 

αρμοδιότητα για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

9. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους 

10. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

 

2. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής ΠΚΜ 

Πράξη ενταγμένη στο Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα στη Π.Κ.Μ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» με κωδικό 277792 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ), που με 

τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» στις 30-6-

2011, μεταφέρθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ με ΣΑΕΠ 

2010ΕΠ00880011 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 610.082,00€. Το έργο 

προκηρύχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης αλλά ο 

διαγωνισμός ακυρώθηκε στο 1ο στάδιο αξιολόγησης «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» καθώς απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές. 

 

Ανασυντάχθηκαν τα τεύχη προκήρυξης, εγκρίθηκαν από την Οικονομική 

Επιτροπή και επαναπροκηρύχθηκε από την Περιφέρεια ο σχετικός ανοιχτός 

διεθνής διαγωνισμός. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, προχώρησαν οι διαδικασίες 

αξιολόγησης μέχρι και το 2ο στάδιο των τεχνικών προσφορών και λόγω 

δικαστικών διενέξεων η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί στο έτος 2012. 
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την 

ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού με τον διακριτικό τίτλο 

RECULTIVATUR. Εχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg 

South East Europe, Transitional cooperation program, στον Άξονα 

προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τις περιοχές 

βιώσιμης ανάπτυξης και Περιοχή Παρέμβασης 4.3: Προώθηση της χρήσης των 

πολιτιστικών αξιών με σκοπό την ανάπτυξη, με προϋπολογισμό για την ΠΚΜ 

200.000€ και ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής 85%. 

 

Σε επίπεδο Διεύθυνσης 

 
Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά και γενικότερα της 

σωρείας των δυσχερειών που προέκυψαν από την εφαρμογή του Προγράμματος 

Καλλικράτη αλλά και γενικότερα της νέας δημοσιονομικής στρατηγικής της 

χώρας, όλες οι Διευθύνσεις ανταποκρίθηκαν με απόλυτη συνέπεια στο επίπεδο 

των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους.  

Στα συνημμένα Παραρτήματα Ι & ΙΙ παρουσιάζονται τα στοιχεία των ενεργειών 

και δράσεων που ολοκληρώθηκαν από τις οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης. 

Επιπλέον όλες οι Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων συμμετείχαν στην 

κατάρτιση του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014» σε 

τοπικό επίπεδο.  

Σε επίπεδο Τμήματος  

Τα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικών Διαδικασιών 

διεκπεραίωσαν: 

α) Όλες τις ενέργειες και δράσεις που έχουν καταγραφεί από τις Υπηρεσίες της 

Γενικής Διεύθυνσης και παρουσιάζονται στην παρούσα ανάλυση  

β) Όλες τις ενέργειες που αφορούν στα εσωτερικά και λειτουργικά θέματα των 

Υπηρεσιών αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί χωριστά. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Παράλληλα με τις συνήθεις αρμοδιότητες και τα πάγια καθήκοντα, 

διεκπεραιώθηκαν επιπλέον ειδικές ενέργειες :  

 

Ι. Στελέχη από όλα τα Τμήματα Τουρισμού της ΠΚΜ συμμετέχουν και 

υποστηρίζουν τόσο της κατά τόπου άτυπες Τουριστικές Επιτροπές των ΠΕ όσο 

και την Τουριστική Επιτροπή της ΠΚΜ. Στο πλαίσιο λειτουργίας της 

περιφερειακής επιτροπής , προγραμματίστηκαν πολλές ενέργειες τουριστικής 

προβολής με σημαντικότερη τη συμμετοχή μας στη δίμηνη έκθεση για τον Μέγα 

Αλέξανδρο, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου. 

 

ΙΙ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας 

    Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 

 Οργάνωση και προετοιμασία της 5ης Ημερίδας για τον τουρισμό της 

Π.Κ.Μ. στη Νάουσα, η οποία και διακρίθηκε ως η καλύτερη και από άποψη 

οργάνωσης όσο και περιεχομένου. 

 Οργάνωση επίσκεψης Γάλλων δημοσιογράφων του περιοδικού FIGARO 

και εκπροσώπων του Μουσείου του Λούβρου , ενόψει της έκθεσης για τον Μέγα 

Αλέξανδρο που είχε προγραμματισθεί στο προαναφερόμενο Μουσείο. Η 

ελληνική φιλοξενία, οι ξεναγήσεις, οι συναντήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα το 

τεύχος του Οκτωβρίου του 2011 του περιοδικού FIGARO να είναι όλο 

αφιερωμένο (113 σελίδες) στον Μέγα Αλέξανδρο και την περιοχή Ημαθίας, με 

ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην φιλοξενία τους. 

 Οργάνωση επίσκεψης και φιλοξενίας Γερμανικού τηλεοπτικού 

συνεργείου για τη δημιουργία αφιερώματος στην περιοχή. 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  

 Διενέργεια έρευνας – καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών των 

επιχειρήσεων επαρχίας Νάουσας Ν. Ημαθίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στους 

εργαζόμενους στο Τμήμα οι οποίοι και συνέταξαν το σχετικό ερωτηματολόγιο 

και φρόντισαν για την διανομή του στις επιχειρήσεις της περιοχής καθώς και 
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την συμπλήρωσή του από τους επιχειρηματίες. Στόχος όχι μόνον η καταγραφή 

των αναγκών σε στελεχιακό και μη δυναμικό των επιχειρήσεων αλλά και με την 

ολοκλήρωσή του η εξαγωγή συμπερασμάτων και η προώθησή τους στο 

Υπουργείο για την οργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση επιχειρησιακής οργάνωσης και 

λειτουργίας ΔΕΥΑ Νάουσας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Γ «Διαρθρωτική 

προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, 

εντός της οικονομικής κρίσης» από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.  

 Αποπληρωμή προγράμματος «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε 

πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους μετανάστες – 

παλινοστούντες – πρόσφυγες και ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας 

λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση  

 Οικονομική παρακολούθηση και υποστήριξη υποβληθέντων προς 

αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

ΙΙΙ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών  

Τμήμα Δια βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης  

 Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» στον Άξονα 3 – «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι 

Πόροι» εγκρίθηκε και υλοποιείται το έργο «ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με ακρωνύμιο «HuRMa» με επικεφαλής εταίρο την 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους 

τέσσερις εταίρους, με συνολικό προϋπολογισμό:621.970,00€. Το ποσοστό 

επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 85%. Ο προϋπολογισμός 

για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ανέρχεται στις 360.695,00€.  

 Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» στον Άξονα 3 – «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι 

Πόροι» εγκρίθηκε και υλοποιείται το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με ακρωνύμιο «Μαθησιακή Κοινότητα» με 



 25 

επικεφαλής εταίρο το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών και εταίρο 

- μεταξύ άλλων τεσσάρων - την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικό προϋπολογισμό: 988.516,00€. Το ποσοστό 

επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 85%. Ο προϋπολογισμός 

για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ανέρχεται στις 188.266,00€. 

 Στο Πρόγραμμα «Διεθνικής Συνεργασίας: Νοτιοανατολική Ευρώπη 

(SouthEast Europe SEE)» εγκρίθηκε και υλοποιείται το έργο με τίτλο: 

«ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.484.588,98€ ενώ 

ο προϋπολογισμός για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στις 141.000,00€. Η σχέση μεταξύ των 

εταίρων περιλαμβάνει έναν ισορροπημένο συνδυασμό δημοσίων διοικήσεων και 

οργανισμών που ελέγχουν την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας, την 

προστασία των υδάτινων συστημάτων, καθώς και τα επιστημονικά ιδρύματα τα 

οποία διαθέτουν την πιο προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη 

διαχείριση των υδάτων και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού 

 Χωροθέτηση θέσεων λαϊκών αγορών 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.Σ. Καλλικράτης και με πρωτοβουλία της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών αποφασίστηκε η εκ νέου οργάνωση του 

συστήματος διαχείρισης των λαϊκών αγορών για την Π.Ε. των Σερρών. Για την 

υλοποίηση του εγχειρήματος κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός ενός 

υπολογιστικού συστήματος αυτοματοποίησης που θα διαχειρίζεται τα δεδομένα 

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και συνεπώς της Π.Ε. για 

όλες τις λαϊκές της Π.Ε.. 

Θεωρήθηκε ότι η χρήση ενός συστήματος αυτοματοποίησης Η/Υ συμβάλλει 

στην ευκολότερη οργάνωση του αρχείου, στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και 

στη διαφάνεια των μεθόδων εφαρμογής. 

Το έργο ανατέθηκε σε δύο σπουδαστές του Τμήματος Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Η 

επιλογή σπουδαστών έγινε από το παραπάνω τμήμα, καθώς αυτό κρίνεται ως 
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το πλέον κατάλληλο όσον αφορά το απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο και 

επίπεδο γνώσεων για το συγκεκριμένο έργο. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των λαϊκών 

αγορών μεταφέρονται από τις πρώην Ν.Α. στους αντίστοιχους Δήμους εκτός 

από αυτή της τοποθέτησης πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία ανατίθεται στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.. 

Για την οργάνωση και διαχείριση της όλης κατάστασης σχεδιάζεται ηλεκτρονικό 

χαρτογραφικό σύστημα αυτοματοποίησης για το σύνολο της Π.Ε. Σερρών, το 

οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τοπογραφικό – χαρτογραφικό υπόβαθρο όλων 

των λαϊκών αγορών της Π.Ε. σε συνδυασμό με την αντίστοιχη βάση δεδομένων, 

όπου θα εμφανίζονται οι θέσεις της κάθε λαϊκής αγοράς, κατειλημμένες και 

κενές, οι ενοικιαστές τους και όλα τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία. 

Για την οργάνωση του έργου, η Π.Ε. Σερρών πραγματοποίησε σχετική σύσκεψη 

στις 7-12-2011 με εκπροσώπους των Δήμων και των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Π.Ε και συμφωνήθηκε η περαιτέρω 

συνεργασία, όποτε απαιτηθεί, για τη μεθόδευση και οργάνωση των 

απαραίτητων ενεργειών από όλες τις πλευρές. 

Η απαραίτητη καταγραφή για τη λαϊκή αγορά της πόλης των Σερρών έχει 

ολοκληρωθεί, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποίησης βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή για τη 

λαϊκή αγορά της πόλης εντός 1-2 μηνών. Αναμένονται οι απαραίτητες ενέργειες 

για την οργάνωση και καταγραφή των δεδομένων από τους υπόλοιπους Δήμους 

για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα. 

 

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων   

 

Στα πλαίσια  υλοποίησης του Ν 3852/2010 (σχετικά με την αρχιτεκτονική 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)  

του Ν3325 ( ΦΕΚ 68/Α/2005) και του Ν3982/2011 έθεσε ως στόχο και πέτυχε 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας 

και υλοποίηση των εθνικών κατευθύνσεων και του περιφερειακού 
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προγραμματισμού σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής, τον έλεγχο 

,παρακολούθηση και συντονισμό όλων των διοικητικών και τεχνικών θεμάτων 

και ζητημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων ,που αφορούν σε θέματα 

Ανάπτυξης ,ενέργειας και φυσικών Πόρων, για τη δημιουργία ενιαίας 

αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και επίλυση των προβλημάτων τους σε 

συνεργασία με την κεντρική διοίκηση σε θέματα ερμηνείας της κείμενης 

νομοθεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

πολίτη με την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βιομηχανικών - 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,  και  την εντατικοποίηση των ελέγχων σε 

ρυπογόνες μονάδες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων-λυμάτων ( 

βιομηχανίες-Δήμοι-ειδικά προστατευμένες περιοχές), και  συγκεκριμένα:  

 

- Η Υπηρεσία συμμετείχε  σε ημερίδες των επαγγελματικών φορέων-

επιμελητηρίων του ΣΕΒ, για ενημέρωση, μελέτη καθώς και υποβολή προτάσεων 

για Νομοθετική ρύθμιση σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης 

βιομηχανιών-βιοτεχνιών ( Ν3325/05και Ν3982/11 ) καθώς επίσης και 

επικοινωνία, συνεργασία με το βιομηχανικό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και κλαδικά επαγγελματικά σωματεία για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

- Επίσης η Υπηρεσία προέβη σε εντατικούς ελέγχους σε ρυπογόνες μονάδες 

και επέβαλλε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις, σε περίπτωση 

διαπίστωσης παραβάσεων. Συγκεκριμένα έχουν ελεγχθεί όλες οι βιομηχανίες-

βιοτεχνίες  στην περιοχή του Δέλτα Αξιού που διαθέτουν τα επεξεργασμένα 

υγρά απόβλητα στο Θερμαϊκό κόλπο. Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι του α και β 

εξαμήνου στην περιοχή της  Κορώνειας. Επίσης σε συνεργασία με φορείς (ΕΥΑΘ, 

ΟΤΑ) πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ειδικές μονάδες  όπως μονάδες καθαρισμού 

αποβλήτων, επεξεργασίας λυμάτων κλπ. για την αντιμετώπιση σοβαρών 

περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από την λειτουργία τους. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες  ενέργειες για 

αδειοδότηση μονάδων, επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δήμων του Ν 

Θεσσαλονίκης καθώς για  ενέργειες-εισηγήσεις-εγκρίσεις για Χυτά, ΣΜΑ και 
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ΚΔΑΥ για εφαρμογή του Περιφερειακού σχεδιασμού στη Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Επιπλέον η Υπηρεσία μας ανέλαβε τις εισηγήσεις όλων των δραστηριοτήτων 

κατάταξης Β3 που λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου 

να αδειοδοτηθούν Περιβαλλοντικά. 

- Επιπρόσθετα ανταποκρίθηκε άμεσα σε  καταγγελίες για έλεγχους  που 

αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας,, τροποποιήσεις εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων καθώς και ηχομετρήσεις σε καταστήματα και μεταποιητικές 

μονάδες.  

- Συμμετείχε κατά αποκλειστικότητα, στην επιτροπή εξετάσεων για τη 

χορήγηση επαγγελματικών αδειών (συνολικά 780 εξεταζόμενοι διαφόρων 

ειδικοτήτων) ενώ η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης 

 

- Η Υπηρεσία συμμετείχε σε ημερίδες στις Περιφερειακές Ενότητες 

,εντοπίστηκαν προβλήματα κυρίως σε μονάδες εντός ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ και 

προτίθεται να συμβάλλει στην επίλυση αυτών ,θέτοντας επιπρόσθετα 

τροποποίηση στον  Οργανισμό Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα 

αρμοδιότητας της.  

 

- Η Δ/νση Βιομηχανίας-Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  ολοκλήρωσε τους ελέγχους  

σε μελέτες ασφαλείας των μονάδων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO, από 

μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, της Δ/νσης 

Προστασίας Περιβάλλοντος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης, και του ΚΕ.ΠΕ.Κ (Κέντρο Πρόληψης 

Επαγγελματικού Κινδύνου) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.  

 

Πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια του Ν 3325/05 ( ΦΕΚ 68/Α/2005) και του 

Ν3982/11 η δραστηριότητα της Δ/νσης Βιομηχανίας-Ενέργειας & Φυσικών 

Πόρων  για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2011 –15 Δεκέμβριος  2011 έχει ως 

εξής: 
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1)Είκοσι Επτά (27) άδειες εγκατάστασης Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών συνολικής 

αξίας μηχανολογικού εξοπλισμού 27.661.767 ΕΥΡΩ και ισχύος επέκτασης 

2.598,592 ΚW, έξη (6) παρατάσεις αδείας  εγκατάστασης , οκτώ (8) 

τροποποιήσεις, τέσσερις (4) άδειες εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση, μια 

(1) για μηχανολογική, δώδεκα (12) για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και 

μια (1) άδεια εγκατάστασης λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων.     

2) Τριάντα οκτώ (38) άδειες λειτουργίας Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών συνολικής 

αξίας μηχανολογικού  εξοπλισμού 23.986.470,13 ΕΥΡΩ και ισχύος 69.998,485 

KW και πενήντα οκτώ (58) τροποποιήσεις αδείας  λειτουργίας. 

3) Είκοσι δυο (22) ενιαίες άδειες εγκατάστασης - λειτουργίας Βιομηχανιών – 

Βιοτεχνιών συνολικής αξίας   

 μηχανολογικού εξοπλισμού 2.287.132,06 ΕΥΡΩ και ισχύος 1.649,33 KW και 

δεκαέξι (16) τροποποιήσεις ενιαίας  άδειας εγκατάστασης – λειτουργίας 

4)Είκοσι επτά (27) διαπιστωτικές πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 

του άρθρου 10 του Ν.3325/05,  καθώς  και εκείνες του άρθρου 2 της Υ.Α. 

Φ15/οικ.7817/617/05 

5)Τέσσερις (4) Παρατάσεις προθεσμίας για Μεταφορά. 

6) Δυο (2) Προθεσμίες για μεταφορά.  

7)Δέκα εννέα (19)  αποφάσεις προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, μία (1) 

απόφαση Παράτασης τεχνικής ανασυγκρότησης και μία (1)  τροποποίηση 

Προθεσμίας  τεχνικής ανασυγκρότησης. 

8)Εκατό δεκατρείς  (113) ειδικές δηλώσεις  για απαλλαγή από υποχρέωση 

εφοδιασμού. 

9)Τριάντα επτά (37)  αποφάσεις Παύσης Λειτουργίας βιομηχανιών - βιοτεχνικών .  

10)Τρεις (3) Αποφάσεις ανάκλησης Άδειας Λειτουργίας  

11)Τέσσερις (4) ανακλήσεις Υπεύθυνης Δήλωσης Απαλλαγής από υποχρέωση 

εφοδιασμού.      

12)Σαράντα επτά  (47) απορρίψεις αιτήματος θεώρησης ειδικής δήλωσης  για 

απαλλαγή από υποχρέωση     

 εφοδιασμού     

13)Είκοσι πέντε (25)  ΠΠΑ (Πιστοποιητικά παραλαβής ατμολέβητα). 

14) Πενήντα (50)  ΠΥΔ (Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας). 
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15) Έχουν επιβληθεί  τριάντα εννέα (39)   πρόστιμα ποσού 70797,97 ευρώ και 

βεβαιώθηκαν Εκατό είκοσι έξη (126)  πρόστιμα  ποσού 141159,97 ευρώ 

16) Τρεις (3) Άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων και μια (1) ανανέωση 

άδειας  διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων 

17) Έξι (6) Άδειες διάθεσης Υγρών Αποβλήτων  

18)Είκοσι τρεις (23) Οριστικές άδειες διαχείρισης και διάθεσης Υγρών αποβλήτων 

και πέντε (5) Προσωρινές  άδειες διαχείρισης και διάθεσης Υγρών αποβλήτων  

19) Μια (1) Απαλλαγή από έκδοση άδειας διάθεσης λυμάτων 

20)Είκοσι (20) Εγκρίσεις Μελέτης Υγρών Αποβλήτων και τέσσερις (4) 

τροποποιητικές Μελέτες Υγρών Αποβλήτων  

21) Πέντε (5) Άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τέσσερις (4) 

Τροποποιήσεις αδειών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων    

22) Διακόσιες δεκαοχτώ (218) Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).  

23) Εκατό δεκατέσσερις (114) ανανεώσεις και τροποποιήσεις ΕΠΟ  

24) Πέντε (5) Απαλλαγές από Υποχρέωση έκδοσης νέας Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων 

25) Δύο (2) Απορριπτικές αιτήματος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

26) Πενήντα οκτώ διαβιβάσεις ΜΠΕ φακέλων.  

27) Εβδομήντα τέσσερις  (74) Αξιολογήσεις και Κατατάξεις      

 

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας –Ενέργειας & Φυσικών Πόρων στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση  του έργου της  έχοντας  σκοπό την Ανάπτυξη, τη σωστή εξυπηρέτηση 

του πολίτη-επενδυτή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, και τη βελτίωση 

προσέλκυσης επενδυτών στην Π.Κ.Μ.  διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το 

Περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.  
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Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 

       Τμήμα Τουρισμού 

 

 Σύνταξη και επιμέλεια ενιαίου εντύπου τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ. 

Πρόκειται για ένα δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) έντυπο 40 σελίδων στη σύνταξη 

του οποίου συνεργάστηκαν και Τμήματα Τουρισμού των Περιφερειακών 

Ενοτήτων. Το έντυπο ήταν έτοιμο και διανεμήθηκε στις Διεθνείς Εκθέσεις 

Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη και WORLD TRAVEL MARKET στο 

Λονδίνο το Νοέμβριο του 2011. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη αιρετή Περιφέρεια που εξέδωσε 

ενιαίο τουριστικό φυλλάδιο.  

 

 Κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τουριστικής προβολής της 

Π.Κ.Μ. για το έτος 2012.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, την εμπειρία των προηγούμενων ετών, 

τις προτάσεις των Π.Ε. και των εμπλεκόμενων στον τομέα του τουρισμού 

φορέων της Περιφέρειας, καθώς και δύο μελέτες ανάπτυξης τουριστικού 

προϊόντος, το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων 

προβολής όλων των γεωγραφικών περιοχών που παρουσιάζουν τουριστικό 

ενδιαφέρον, προκειμένου η Κεντρική Μακεδονία να καταστεί ανταγωνιστικός 

τουριστικός προορισμός με στόχο τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων.  

 

Οι δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

1 Συμμετοχή σε 17 Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού (η επιλογή της συμμετοχής 

στις εκθέσεις που προτείνονται έγινε βάσει του ενδιαφέροντος της τουριστικής 

αγοράς κάθε χώρας και της οδικής και αεροπορικής προσβασιμότητας.) 

2 Παραγωγή έντυπου υλικού στις γλώσσες των αγορών-στόχων, 

τουριστικού χάρτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφισών για όλες 

τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθούνται  

3 Παραγωγή ψηφιακού πληροφοριακού υλικού (DVD) που θα καλύπτει 

όλες τις μορφές τουρισμού με αναφορά σε πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία.  
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4 Δημιουργία δικτυακής πύλης (Portal), όπου θα διατίθεται ψηφιοποιημένο 

το υλικό των εντύπων και ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter).  

5 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου φωτογραφιών με ταξινόμηση ανά 

θεματικό άξονα και Περιφερειακή Ενότητα.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 
 
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και 
οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης της έδρας, 
με επισκέψεις σε όλες τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες των Π.Ε. συντόνισαν τη 
λειτουργία τους και έδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την επίλυση 
προβλημάτων τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.  
 
Πιο συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης της έδρας: 
 

• Δημιούργησαν βάσεις δεδομένων με συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις 
μεταποιητικές βιομηχανίες 

• Συγκέντρωσαν και κατέθεσαν προτάσεις για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. 

• Κατέγραψαν προγράμματα παροχής οικονομικών ενισχύσεων από 
Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και ελέγχθηκε η εφαρμογή τους  

• Κατέγραψαν τις  αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Π.Ε. με στόχο τη 
δημιουργία κοινών εντύπων και διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των 
γεωργών, κτηνοτρόφων, κτλ. 

• Συνέταξαν και δημοσιοποίησαν μηνιαία δελτία τύπου για διάφορους 
ποιοτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους νωπών – μεταποιημένων 
προϊόντων, ελέγχους επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής 
προέλευσης κτλ. 

• Οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. 
ασχολήθηκαν με την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων και τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν σε αυτές για διάφορα 
θέματα αρμοδιότητάς των, ένα μέρος των οποίων αποτυπώνεται 
παρακάτω κατά τομέα. 
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Τομέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
(αν όχι το σημαντικότερο) παραγωγό στη χώρα μας. Στον ευαίσθητο τομέα 
γεωργίας – κτηνοτροφίας μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκαν: 
 
 49180 ποιοτικοί έλεγχοι σε νωπά και μεταποιημένα 
 1333 δειγματοληψίες για φυτοφάρμακα, αφλατοξίνες κτλ. 
 289 έλεγχοι καταστημάτων εμπορίας φυτοφαρμάκων 
 Καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 11.572.940,89€ σε 1793 

δικαιούχους στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία»  
 Καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 3.069.803,95€ σε 83 δικαιούχους 

στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία»  
 Εκδόθηκαν και εξετάστηκαν 2808 απογραφικά δελτία σχεδίων 

βελτίωσης    
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση 1695969,75€ σε 38 δικαιούχους 

σχεδίων βελτίωσης    
 Χορηγήθηκαν 1666 βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη 
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση σε 128 δικαιούχους για επιδότηση 

επιτοκίου αγοράς γης  
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση σε 47 δικαιούχους για έκπτωση 

αμοιβής μηχανικού   
 Διενεργήθηκαν 378 έλεγχοι για την ποιοτική κατάταξη σφάγιων 

βοοειδών - χοιρινών  Εκδόθηκαν 284 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Χορηγήθηκαν 301 βεβαιώσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 
Το πλούσιο έργο του τμήματος περιλαμβάνει επίσης: 
 
 525 δειγματοληψίες σε εργοστάσια ζωοτροφών και έλεγχοι 

εγκαταστάσεων ζωοτροφών 
 718 εγγραφές κτηνοτροφικών μονάδων επιχειρήσεων ζωοτροφών  
 Απορρίφθηκαν 66tn φυτικών προϊόντων, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλα για 

ανθρώπινη κατανάλωση 
 Επεβλήθησαν πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν παράνομη 

διακίνηση, κατοχή κτλ. φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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 Εντάχθηκαν 905 μελισσοτρόφοι στα προγράμματα μελισσοκομίας για 
αντικατάσταση κυψελών και τεχνικής στήριξης  

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 839 Μελισσοκομικά βιβλιάρια 
 Καταχωρήθηκαν 2190 νέες εγγραφές και μεταβολές στο αμπελουργικό 

και ελαιοκομικό μητρώο   
 Εντάχθηκαν 138 δικαιούχοι στα προγράμματα οριστικής εγκατάλειψης 

και αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων 
 Καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία 1065 γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στο Πρόγραμμα Δικτύου γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (RICA) 

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 3464 δελτία ταξινόμησης και άδειες 
κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων 

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 3763 πτυχία οδήγησης οδηγών αγροτικών 
μηχανημάτων 

 Διεκπεραιώθηκαν 331 αιτήσεις δικαιούχων για ένταξη στον αγροτικό 
εξηλεκτρισμό  

 Διοργανώθηκαν 15 ημερίδες σε θέματα γεωργίας – κτηνοτροφίας  
 Εγκρίθηκαν 47792 αιτήσεις δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν 

διανομής τροφίμων (ρύζι, μακαρόνια, τυρί)   
 
Τομέας Κτηνιατρικής 
 
Στον τομέα της Κτηνιατρικής διενεργήθηκαν 101.264 φυματινισμοί, ελήφθησαν 
120.217 αιμοδείγματα για Βρουκέλλωση, Λεύκωση, Μελιταίο, Καταρροϊκό,  
Τρομώδη νόσο, Σαλμονέλα,, Δυτικό Νείλο, κτλ σε βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους  
άλογα και πουλερικά, και τέλος, έγιναν 225.377 εμβολιασμοί με REV 1 και RB 51. 
 
Επιπροσθέτως, από τις υπηρεσίες μας ελήφθησαν για εργαστηριακό έλεγχο: 
 
 15.351 δείγματα γάλακτος  
 5.521 δείγματα εγκεφάλων  
 4.147 δείγματα τροφίμων  
 Έγινε σπερματέγχυση σε 5.165 ζώα  
 Παρασχέθηκαν  υπηρεσίες περίθαλψης σε 1432 ασθενή ζώα  
 Διεξήχθησαν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες κρεοσκοπικοί έλεγχοι σε 

σφάγια ζώων και πτηνών στα  22 σφαγεία οπληφόρων και στα 8  
σφαγεία πουλερικών  
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 Ελήφθησαν  πάνω από 1.598 δείγματα οστράκων και θαλασσινού νερού, 
επιβαίνοντας σε πλωτά μέσα κάτω από αντίξοες συνθήκες, που ενίοτε 
άγγιζαν τα όρια απαγόρευσης απόπλου.  

 Χορηγήθηκαν 202.514 άδειες διακίνησης ζώων και πτηνών  
 Υπογράφηκαν 4.751 υγειονομικά πιστοποιητικά  
 Δόθηκαν 2.874  άδειες εισαγωγών  
 Επιθεωρήθηκαν 354  εγκαταστάσεις    
 Αδειοδοτήθηκαν 26 εγκαταστάσεις  
 Έγινε ανάκληση 11 αδειών σφαγείων κτλ. 
 Έγιναν κατασχέσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης  
 Εισπράχθηκαν για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών,  περίπου 

450  χιλιάδες ευρώ ανταποδοτικών κτηνιατρικών τελών 
 Εφαρμόστηκε ολόκληρο το πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων  
 Καταχωρήθηκαν 96 έμποροι στα μητρώα  
 Συνταχτήκαν αντίστοιχα  134  πρωτόκολλα επιθεώρησης  
 Χορηγήθηκαν  86 βεβαιώσεις καταλληλότητας  οχημάτων   
 Έγιναν 4  διαλέξεις και 2  ημερίδες    
 Έγινε παρακολούθηση 13 επιμορφωτικών σεμιναρίων στη Ελλάδα και  6  

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 96 υπαλλήλους των υπηρεσιών μας  
 Οργανώθηκαν 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων 
 Σφάχτηκαν ή θανατώθηκαν 2.212 βοοειδή και 3.547 αιγοπρόβατα και οι 

ιδιοκτήτες τους αποζημιώθηκαν  με 1.200.000€ περίπου    
 
Τομέας Αλιείας  
 
Στον τομέα αλιείας συντάχθηκαν εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για: 
 
 το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.Υ.)  
 την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Οστρακοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 

Θερμαϊκού Κόλπου 
 τη θέσπιση μέτρων για ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού 

(υλοποίηση του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος) 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, εκδόθηκαν σχετικές Αποφάσεις:  
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 Υπήρξε παρακολούθηση της λειτουργίας αλιευτικών λιμένων, αλιευτικών 
καταφυγίων και ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας και υποβλήθηκαν 
προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών τους (έργο Ιχθυόσκαλας 
ύψους 3,3 εκατ.€)  

 Παρελήφθησαν 122 αιτήσεις αλιέων ένταξης τους στο Μέτρο 1.1 
«Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» ΕΠΑΛ 2007-2013 και 
υλοποιήθηκαν 47 από τις παραπάνω διαλύσεις αλιευτικών σκαφών  

 Εξυπηρετήθηκαν αιτήματα 2.500 αλιέων που αφορούσαν μεταβιβάσεις 
κυριότητας σκαφών, αντικαταστάσεις σκαφών, αντικαταστάσεις 
μηχανών σκαφών, μετασκευές, εκπρόθεσμη ανανέωση αδειών αλιείας, 
χορήγησης αδειών αλιευτικών εργαλείων, χορήγησης ειδικής άδειας 
αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, χορήγηση ΑΜΑΣ σε νέα αλιευτικά 
σκάφη, εγκρίσεις μεταβολών στοιχείων επαγγελματικών σκαφών,  
έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ. Ι. Χ. ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου, 
θεώρηση εγγράφου καταγραφής οστράκων, από την Κτηνιατρική, άδειες 
πλανόδιου εμπορίου και λαϊκής αγοράς, επί μητρώων 1.800 
επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, 180 μονάδων 
υδατοκαλλιεργειών, 184 σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων και 50 
μονάδων επεξεργασίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων  

 Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων για την 
αλιεία και καλλιέργεια οστρακοειδών στον Θερμαϊκό Κόλπο» 

 Υπήρξε παρακολούθηση της λειτουργίας 29 μισθωμένων θυννείων, 22 
μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευμάτων  

 Υπήρξε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την υποβολή προτάσεων 
και την υλοποίηση προγραμμάτων LIFE και LEADER αλιείας  

 Καταγράφηκαν προβλήματα 154 μονάδων μυδοκαλλιέργειας και 
υποδομών τους (30 αποκελυφωτήρια οστράκων) σε συνεργασία με 
συναρμόδιες Υπηρεσίες 

 Δόθηκαν οδηγίες και τεχνική στήριξη σε υδατοκαλλιεργητές, ήτοι 
οστρακοκαλλιεργητές, κυπρινοκαλλιεργητές, πεστροφοκαλλιεργητές, 
καλλιεργητές σπιρουλίνας. 

 
Συμπληρωματικά, ελήφθησαν μέτρα διαχείρισης και προστασίας εσωτερικών 
υδάτων και πιο συγκεκριμένα:  
 
 Εκδόθηκαν Αποφάσεις απαγόρευσης αλιείας στην περίοδο 

αναπαραγωγής των ιχθύων 
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 Εκδόθηκε Απόφαση αναστολής της έγκρισης χορήγησης νέων αδειών 
αλιείας επαγγελματικών σκαφών στη λίμνη Βόλβη, με σκοπό τη μείωση 
της ασκούμενης αλιευτικής πίεσης για λόγους προστασίας των 
ιχθυαποθεμάτων και του αλιευτικού εισοδήματος 

 Έγινε εμπλουτισμός των λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης με γόνο ιχθύων  
 Έγινε εισήγηση για τη σκοπιμότητα της ανάγκης οριοθέτησης ζωνών 

άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά. 
 
Τομέας Πολιτικής Γης 
 
Στον τομέα πολιτικής γης εκδόθηκαν: 
 
 215 Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που αφορούν οικοπεδική 

αποκατάσταση, παραχώρηση αυθαίρετα κατεχομένων καθώς και 
ομόρων προς τις ιδιοκτησίες των αιτούντων κοινοχρήστων εκτάσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 1.754 τίτλοι κυριότητος που αφορούν παραχωρηθέντα οικόπεδα, 
αγροτεμάχια Οριστικών διανομών και Αναδασμών 

 3.530 αντίγραφα παλαιών-επιδοθέντων τίτλων κυριότητας 
 4.389 βεβαιώσεις που προβλέπονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

της Εποικιστικής Νομοθεσίας 
 1.300 Αποφάσεις Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών που αφορούν 

σημειώσεις μεταβολών-διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων 
διανομών-τίτλων κυριότητας-εκμισθώσεις κοινοχρήστων εκτάσεων-
αναπομπές αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων κ.λ.π. θέματα των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων 

 3.286 τοπογραφικά αποσπάσματα τεμαχίων αναδασμών-διανομών 
οικοπέδων και τεχνικά στοιχεία (ορόσημα-τριγωνομετρικά κ.λ.π.) 

 155 γνωμοδοτήσεις (με προηγούμενη αυτοψία και σύνταξη σχετικού 
τοπογραφικού) επί αιτημάτων για παραχώρηση εκτάσεων Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μ.Θ.  

 
Το έργο της διεύθυνσης επίσης συμπεριλαμβάνει: 
 
 Διαχειρίστηκαν 122 περιπτώσεις καταπατήσεων κοινοχρήστων 

εκτάσεων (διενέργεια αυτοψίας, αποτύπωση καταληφθεισών εκτάσεων - 
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έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής-αντίκρουση ανακοπών στα 
αρμόδια Δικαστήρια κ.λ.π.) 

 Διενεργήθηκαν 255 μικροεργασίες υπαίθρου σε διάφορα αγροκτήματα 
και Συνεταιρισμούς. (προσδιορισμοί ορίων, αντικαταστάσεις 
ακαταλλήλων τεμαχίων, ανταλλαγές, αυθαίρετες καταλήψεις και 
εργασίες σε εφαρμογή αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων - 
Περιφερειάρχη κ.λ.π.)  

 Διεκπεραιώθηκαν 400 περίπου περιπτώσεις ελέγχου εγγραφών Εθνικού 
Κτηματολογίου (χωρικές μεταβολές -πρόδηλα σφάλματα) 

 Εξετάστηκαν 50 περίπου αντικρούσεις προσφυγών που υποβλήθηκαν 
από πολίτες στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά διοικητικών πράξεων και 

 Εξυπηρετήθηκαν εκατοντάδες πολιτών, δικηγόρων, ιδιωτών μηχανικών, 
με την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, τεχνικών και άλλων, χωρίς 
να απαιτηθεί η υποβολή σχετικής αίτησης. 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 

 

Το 2011, με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

πραγματοποιήθηκε μια βαθιά τομή στη διοικητική δομή της χώρας μας. Η 

επαναθεμελίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του θεσμού της αιρετής 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της δημιουργίας Καλλικρατικών Δήμων 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταπολιτευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει 

ως στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για μια σύγχρονη, 

ισχυρή και αποκεντρωμένη δημόσια διοίκηση, εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα.  

 

Το εγχείρημα της εφαρμογής του «Καλλικράτη» είχε εξ’ ορισμού σοβαρές 

δυσκολίες, οι οποίες προσέλαβαν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω της 

πρωτόγνωρης συγκυρίας για τη χώρα μας. Κληθήκαμε να υλοποιήσουμε μια 

τεράστια μεταρρύθμιση μέσα σε πρωτοφανείς οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες. Στα προβλήματα που υπολογίζαμε ότι θα 

αντιμετωπίσουμε στα πρώτα στάδια εφαρμογής της νέας αρχιτεκτονικής της 

αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκαν επιπρόσθετα ζητήματα που δημιουργήθηκαν 

από κενά και παραλείψεις, καθώς και από τον ιδιαίτερα αργό ρυθμό υλοποίησης 

των άρθρων του «Καλλικράτη».  

 

Τρία είναι τα βασικά πεδία προβληματισμού: 

 

1ο πεδίο το Νομικό Πλαίσιο: 

Ακόμα και σήμερα εκκρεμεί η έκδοση διευκρινιστικών υπουργικών αποφάσεων 

και προεδρικών διαταγμάτων που θα απελευθέρωναν διατάξεις που 

προβλέπονται στο νόμο, αλλά προκύπτουν σοβαρές αγκυλώσεις και κενά κατά 

την εφαρμογή τους. Το γεγονός αυτό μάλιστα, δεν επιτρέπει να ξεκλειδώσουμε 

το πλαίσιο λειτουργίας των μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων που καθορίζονται 
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από τον Καλλικράτη για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ειδικότερα 

σε μια περίοδο που ανέκυψαν σημαντικά ζητήματα. Θέματα όπως η ευθύνη 

επικαιροποίησης και εκτέλεσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η 

προετοιμασία και υλοποίηση του σχεδιασμού των αστικών μεταφορών και 

συγκοινωνιών, αλλά και η λειτουργία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, ένα θέμα 

στο οποίο η ολιγωρία από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης έθεσε σε 

σοβαρό κίνδυνο ακόμα και τη δημόσια υγεία, θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν στο μητροπολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης.       

 

2ο πεδίο οι Αρμοδιότητες: 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η προετοιμασία για την εφαρμογή του 

«Καλλικράτη» ήταν ελλιπής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση 

αρμοδιοτήτων και επιπλοκές στα ζητήματα του χώρου ευθύνης και δράσης κάθε 

αρχής. Η μεταφορά υπηρεσιών από και προς τους δήμους, την περιφέρεια, την 

αποκεντρωμένη διοίκηση και τα υπουργεία έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη 

σημαντικές παράμετροι γεγονός που ακόμα και σήμερα δημιουργεί αρρυθμίες. 

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, καταγράφηκαν σημαντικές χρονικές 

καθυστερήσεις στην τελική διαμόρφωση του πεδίου δράσης των νέων δομών, 

με κορυφαίο παράδειγμα την απόδοση του συνόλου των αρμοδιοτήτων στη 

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως και σε όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες την 1η Ιουλίου 2011, με καθυστέρηση δηλαδή 7 μηνών από την 

επίσημη ανάληψη των καθηκόντων μας. 

 

3ο πεδίο το Οικονομικό: 

Οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην περιφερειακή διοίκηση, όχι μόνο 

δε συνοδεύτηκαν και από τους απαραίτητους αντίστοιχους πόρους, αλλά 

ταυτόχρονα καλούμαστε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, με 

ψαλιδισμένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 15%. Ουσιαστικά, 

διευρύνθηκε το πεδίο ευθύνης μας ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι διαθέσιμες 

πιστώσεις και κονδύλια. 
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Τα τρία αυτά πεδία προβληματισμού μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της περιόδου από την 1/1/2011 έως και σήμερα και δυστυχώς, 

διαφαίνεται ότι θα μας απασχολούν για καιρό ακόμα μέχρι να μετεξελιχθούν οι 

προθέσεις σε πραγματική, ισχυρή βούληση και να μεταβούμε ουσιαστικά και 

πρακτικά στη φάση εφαρμογής.  

 

Μέσα όμως σε αυτές τις συνθήκες, με περιορισμένα μέσα και πόρους και παρά 

τις καταγεγραμμένες ασάφειες του θεσμικού πλαισίου, εκλεγμένοι και 

υπηρεσιακά στελέχη στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καταβάλουμε 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας, να 

εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα 

του ενδιαφέροντός μας.  

 

Παρεμβαίνουμε σε συγκεκριμένους τομείς με κορυφαίο στόχο να αλλάξουμε την 

εικόνα, αλλά και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης: 

 

1ος τομέας ο Εξορθολογισμός Δαπανών και η Διαφάνεια: 

Επανακαθορίζουμε τις λειτουργικές, καθώς και όλες τις δαπάνες στη 

Μητροπολιτική  Ενότητα Θεσσαλονίκης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση και 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Αποκτούμε ισχυρό σύμμαχο στην 

προσπάθεια αυτή, μέσα από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών με έμφαση 

στον δραστικό περιορισμό του γραφειοκρατικού κόστους.    Προετοιμάζουμε 

την πιλοτική εφαρμογή συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης των 

δαπανών. Προχωράμε στον επαναπροσδιορισμό των ανταποδοτικών ώστε κάθε 

ευρώ που συλλέγεται και δαπανάται να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε 

κάθε μας απόφαση κυρίαρχος, αδιαπραγμάτευτος κανόνας είναι Διαφάνεια και 

η χρηστή διοίκηση. 

 

2ος τομέας η Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 

Ταχύτητα, ποιότητα, αξιοπιστία είναι το τρίπτυχο που υπηρετούμε με συνέπεια 

και ευθύνη. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν σήμερα στη χώρα μας και τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις 

αποδοχές του στελεχιακού μας δυναμικού, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε 
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να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Κύριος στόχος παραμένει ο 

δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών 

που εκτελούνται από τις Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. Διερευνήσαμε ήδη και προωθούμε τις πρώτες διαδικτυακές και 

αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές εφαρμογές ενημέρωσης των πολιτών, με 

τελικό στόχο την εισαγωγή διαδραστικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών. 

Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση 

πολίτη – υπηρεσιών. Διανύσαμε ένα μεγάλο διάστημα, απομένουν πολλά ακόμα 

να γίνουν στον τομέα αυτό.  

 

3ος τομέας η Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων του Στελεχιακού Δυναμικού: 

Ήδη στο νέο προϋπολογισμό προβλέπονται δράσεις κατάρτισης και 

επανακατάρτισης του στελεχιακού μας δυναμικού με συγκεκριμένη στόχευση 

αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ώστε να επιτύχουμε 

βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Παράλληλα, με τον 

επαναπροσδιορισμό του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, διαδικασία που 

βρίσκεται σε τελικό στάδιο, αποσαφηνίζονται και σχηματοποιούνται τα 

οριστικά πεδία ευθύνης των δομών και των υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή 

διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία μονάδων και 

προσωπικού. Με την ολοκλήρωσή της μπορούμε να περιορίσουμε, έως και να 

εξαλείψουμε τις αρρυθμίες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης περιόδου. 

 

4ος τομέας η διασφάλιση της θεσμικής λειτουργίας: 

Διαρκής μας στόχος είναι ο εντατικός και αξιόπιστος έλεγχος της αγοράς. Η 

προστασία των καταναλωτών. Η θωράκιση της δημόσιας υγείας. Η προστασία 

του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η πολιτική 

προστασία. Η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, καθώς και η διαμόρφωση 

ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των προσπαθειών των 

πολιτών που δοκιμάζονται σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης και δημοσιονομικής 

ασφυξίας. Με όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους, τους φορείς και τις 

κοινωνικές οργανώσεις, τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, με τα 

οποία από την πρώτη στιγμή δουλεύουμε εντατικά σε τομείς όπως μεταξύ 
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άλλων το περιβάλλον, αναπτύσσουμε συνέργειες με στόχο την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, την εφαρμογή 

στοχευμένων προγραμμάτων και την διεκδίκηση όσον απαιτούνται για να πάει 

ο τόπος μας μπροστά.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Μητροπολιτική Επιτροπή, που 

αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο και ασκεί τις αρμοδιότητες του 

Περιφερειακού Συμβουλίου στο επίπεδο της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. Στη Μητροπολιτική Επιτροπή εκπροσωπούνται όλες οι 

παρατάξεις με τη συμμετοχή 15 εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων και 

κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, προσκάλεσε μια πλειάδα θεσμικών 

φορέων και οργανώσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη 

Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας θέματα όπως μεταξύ άλλων, αστικές συγκοινωνίες, 

μεταφορές, έργα υποδομής, περιβαλλοντικά, αγροτικά. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό και αξίζει να επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι 

αποφάσεις που εκδόθηκαν, ήταν ομόφωνες παρά τις διαφορετικές πολιτικές και 

ιδεολογικές προσεγγίσεις των μελών της επιτροπής. Αυτό ακριβώς το πνεύμα 

συνεργασίας και συναντίληψης οικοδομούμε από την πρώτη στιγμή βάζοντας 

μπροστά τα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, που απαιτούν ευρύτατες 

συμπράξεις και κοινή δράση.     

 

Με τη δραστηριοποίησή μας στους τομείς που περιγράφηκαν διαμορφώνονται 

οι κύριοι πυλώνες της πολιτικής μας. Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσα από τη 

λειτουργία των 8 Διευθύνσεων και του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται 

στους απολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων, οι κεντρικές κατευθύνσεις 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων: 

Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια ώστε το προσωπικό, με ελάχιστους πόρους να 

ανταπεξέλθει στις πραγματικά τεράστιες απαιτήσεις, οι οποίες 

πολλαπλασιάστηκαν μετά και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αλλά και χώρων 

ευθύνης όπως το εθνικό οδικό δίκτυο, χωρίς να μεταφερθούν οι ανάλογες και 
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απολύτως απαραίτητες πιστώσεις. Παρά τα αντικειμενικά και σε αρκετές 

περιπτώσεις ανυπέρβλητα προβλήματα, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

κατάφερε να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με του εγκεκριμένους 

κατά 15% μειωμένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και να προχωρήσει 

σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις έργα που είχαν προγραμματιστεί, 

υπερασπιζόμενη την αξιοπιστία και τη λειτουργική συνέχεια κατά τη μετάβαση 

από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Διοίκηση. Παράλληλα, υπερβαίνοντας τα 

εμπόδια και τις σημαντικές ελλείψεις, καταφέραμε να κρατήσουμε κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα ανοιχτό το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε 

συνθήκες μάλιστα έντονων ή και σφοδρών χιονοπτώσεων, ενώ υπήρξε άμεση 

αντίδραση στις πλημμύρες στο Δήμο Βόλβης που έλαβαν χώρα στις 21/9/2011.  

Επίσης, μολονότι η επιφάνεια ευθύνης στο οδικό δίκτυο αυξήθηκε κατά περίπου 

1000 χιλιόμετρα και οι διαθέσιμοι πόροι ψαλιδίστηκαν, πραγματοποιούνται 

καθημερινά παρεμβάσεις συντήρησης.    
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Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 

 

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στην 

προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να διατηρηθεί το σύνολο του οδικού 

δικτύου ανοιχτό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και παράλληλα ανταποκρίθηκε 

άμεσα στις 21/9/2011, στις καταστροφές που προκλήθηκαν μετά τις πλημμύρες 

στο Δήμο Βόλβης. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ξεκινάει η 

απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους που επλήγησαν από τις 

καταστροφές του 2009 και του 2010. Τέλος, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας, 

μέσα από το συντονισμό και την εποπτεία όλων των φορέων που σχετίζονται με 

την αντιπυρική προστασία, δίνοντας πάντα έμφαση στην πρόληψη και το 

σχεδιασμό, κινήθηκε αποφασιστικά και με επιτυχία στην αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011.   

        

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού: 

 

Προετοιμάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν 498 αποφάσεις Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, που αποτελούν σημαντικό στάδιο στη διαδικασία 

ίδρυσης ή επέκτασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών 

ενεργειών. Πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών στο δυτικό μέτωπο του 

Θερμαϊκού και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες στην 

περιοχή, ενώ διαμορφώνονται και αναπτύσσονται μέτρα για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος με τελικό στόχο τον καθαρισμό και την ανάπλαση του 

μετώπου. Αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά η υπερσυγκέντρωση 

αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης με λήψη 

έκτακτων μέτρων και διαμόρφωση κατευθύνσεων προς τους Δήμους, την 

τροχαία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις βιομηχανίες που οδήγησαν σε πτώση 

των τιμών και δραστικό περιορισμό του φαινομένου.     

 



 47 

Πεπραγμένα Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  
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ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΕΣ)  

 

Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης: 

 

1ος άξονας ο έλεγχος της αγοράς: 

Αναπτύσσεται ο βηματισμός και εντατικοποιούνται σταδιακά οι έλεγχοι ώστε 

να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών και των καταναλωτών. 

Διερευνούνται άμεσα ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, ενώ συγκεκριμένα 

το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού διαβίβασε 139 μηνυτήριες αναφορές στην 

Εισαγγελία. Συνεχίζονται, στη βάση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου 

Μέτρων και Σταθμών οι αυστηροί έλεγχοι σε επιχειρήσεις, πρατήρια υγρών 

καυσίμων και βυτιοφόρα. 

 

2ος άξονας η απλοποίηση διαδικασιών και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας:   

Στην κορυφή της ατζέντας παραμένει η απλοποίηση των διαδικασιών που 

αφορούν στη λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων ή στην ίδρυση νέων. Με 

βάση την καθημερινή εμπειρία και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, 

διαμορφώνεται μια δέσμη προτάσεων που οδηγούν σε πρώτη φάση σε 
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ταχύτερες, απλούστερες διαδικασίες με μεσοπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία 

«υπηρεσιών μιας στάσης». Η υιοθέτησή τους από την κυβέρνηση και η ένταξή 

τους σε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο πρέπει να αποτελέσει το επόμενο βήμα. 

Για να προσελκύσουμε επενδύσεις, για να αναχαιτίσουμε τα λουκέτα και την 

ανεργία, για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας πρέπει η Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως και ολόκληρη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

να αποτελέσουν το πεδίο διαμόρφωσης «Ζώνης Ειδικών Κινήτρων», που θα 

περιλαμβάνει εξειδικευμένα φορολογικά και επενδυτικά μέτρα. Το 

υπογραμμίζουμε, το τονίζουμε, το διεκδικούμε. Πρέπει να το πετύχουμε. 

 

3ος άξονας η τουριστική ανάπτυξη:  

Μέσα από τις δομές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και μέσα 

από τη συμμετοχή στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης 

επενδύουμε στην εξωστρέφεια καθιστώντας την περιοχή μας γνωστή στο 

εξωτερικό ώστε να καθιερωθεί ως προορισμός, κυρίως στις αγορές στόχους, 

από τις οποίες προσδοκούμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών. Ήδη, 

μετά και την οργανωμένη και στοχευμένη παρουσία στις μεγαλύτερες 

τουριστικές εκθέσεις, τις συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, αλλά και τη 

σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με περισσότερες από 10 πόλεις στον 

κόσμο μέσω απευθείας πτήσεων, καταγράψαμε σημαντική άνοδο της 

τουριστικής κίνησης. Με νέο σήμα και ταυτότητα, συνεχίζουμε ακόμα πιο 

δυναμικά, ανοίγοντας νέους δρόμους και αγορές προωθώντας το τουριστικό μας 

προϊόν αποσκοπώντας στα οφέλη που απορρέουν για την οικονομία και την 

κοινωνίας μας. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  
 

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

ύψους 3.577.426 ευρώ που αφορά σε επιφάνεια 83 χιλιάδων στρεμμάτων. 

Συνεχίζονται με αυξητικό ρυθμό οι αυτοψίες και οι έλεγχοι, καθώς και η 

παρακολούθηση και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου από το Τμήμα 
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Κτηνιατρικής και Κτηνιατρικών Κέντρων. Με παρέμβαση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λύθηκε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί 

στην εξαγωγή οστρακοειδών εξ’ αιτίας της αναστολής λειτουργίας του Εθνικού 

Εργαστηρίου Αναφοράς Βιοτοξινών, λόγω έλλειψης προσωπικού και δόθηκε 

διέξοδος στους 800 απασχολούμενος στις οστρεοκαλλιέργειες στις περιοχές 

Χαλάστρας, Μηχανιώνας και Λουδία.  

 

Παράλληλα όμως, προχωρήσαμε σε μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η 

οποία ειδικά σήμερα που η ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται, έχει ως στόχο την 

ουσιαστική υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.  

 

Διανείμαμε σε 59 συλλόγους, μεταξύ των οποίων φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

συλλόγους πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, στις τέσσερις 

Μητροπόλεις και σε συλλόγους παλιννοστούντων, 25 τόνους γραβιέρας Κρήτης, 

400 τόνους ζυμαρικών, 300 τόνους ρυζιού, καθώς και 7 τόνους φέτας. 

Υπολογίζεται ότι με τη δράση αυτή σιτίστηκαν 27 χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη 

τη Θεσσαλονίκη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΤΟΥ ΕΠΑΑ & ΜΕΤΡΟ 2.1.4 ΤΟΥ 
ΠΑΑ 3.577.426,12 € 350 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗΣ-ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 181.178,62 € 80 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.054.111 € 24 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ 112.451,30 € 5 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 102.567,70 € 158 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 3.1 2 ΔΟΣΗ 95000 € 27 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΟΥ 
ΕΠΑΑ - ΑΥ 2000-06 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1547000 750.000 € 13 

Ν2520/97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ 

202.478 € 15 

24.821 € 4 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 180.936 € 29 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 87.985 € 11 

 

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας 

 

Προχωρά η επεξεργασία για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στη 

χορήγηση αδειών και βεβαιώσεων, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η συστηματική 

εκπαίδευση του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα πεδία και αντικείμενα της Διεύθυνσης ώστε τα αιτήματα των 

πολιτών να αντιμετωπίζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. 
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Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 

Οι ποιοτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας 

υγείας με απόλυτα αυστηρά, αξιόπιστα και αδιαπραγμάτευτα κριτήρια 

αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα. Το 2011 εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι 

στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος φτάνοντας τους 2877 σε 
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εταιρίες παροχής υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, παρασκευαστές, συσκευαστές, 

διανομείς και μεταφορείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι 

σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ιδρύματα, καθώς και σε σχολικά 

συγκροτήματα και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών που ξεπέρασαν τους 2412. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιήθηκε στη βάση Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Αιρετής Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Κεντρικής Μακεδονίας, 8 Δήμων της Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής Νομού 

Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α., είχε ως αποτέλεσμα τη 

δραστική μείωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου που προκαλεί ο ιός του 

Δυτικού Νείλου και την πλήρη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, για 

πρώτη φορά το Πρόγραμμα Καταπολέμησης περιλάμβανε νέες καινοτόμες 

δράσεις, καθώς και τη διενέργεια συστηματικού προγράμματος 

παρακολούθησης πληθυσμών των ακμαίων κουνουπιών και της 

δραστηριότητας του ιού του Δυτικού Νείλου. Δημιουργήθηκαν ουσιαστικά οι 

προϋποθέσεις για τη συνολικότερη βελτίωση των προγραμμάτων 

καταπολέμησης που εφαρμόζονται στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΠΟΤΕΛΡΣΜΑ
ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 314 584 14 14 5 931
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 27 53 2 1 83
ΕΛΛΕΙΠΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ
ΚΑ 7 18 3 3 6 37
ΚΛΕΙΣΤΟ 8 150 1 1 160
Φ.Υ.Ε.Θ. 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 312 312
Φ.Υ.Ε.Θ. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 23 23
ΚΑΘΑΡΟ 3 6 2 11
ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΟ 16 75 16 3 110
ΑΚΑΘΑΡΤΟ 1 28 10 2 41
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 29 195 5 229
ΜΗ 
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ 9 30 5 44
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 12 148 2 3 165
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 24 158 3 1 186
ΆΛΛΟ 51 472 3 19 545
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 501 2252 23 75 26 2877

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 
 

 



 54 

Στις δύο Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής και 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Καταβάλουμε διαρκή προσπάθεια για τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των 

πολιτών, με εμφανή τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα. Σήμερα η έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας οχημάτων δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες, σε πολλές περιπτώσεις 

μάλιστα πραγματοποιείται αυθημερόν. Οι άδειες οδήγησης, είτε πρόκειται για 

νέες, είτε για ανανεώσεις και αναθεωρήσεις, εκδίδονται σε μέσο διάστημα 15 

ημερών, όταν για την αντίστοιχη διαδικασία απαιτούνταν έως και μήνες. 

Παράλληλα, μειώθηκαν οι χρόνοι άδειας ίδρυσης, καθώς και άδειας λειτουργίας 

πρατηρίων, συνεργείων και σταθμών αυτοκινήτων και πραγματοποιούνται σε 

μέσο διάστημα ενός μηνός. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην εισαγωγή 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να επιτευχθούν 

αναβαθμισμένες, ταχύτερες και βεβαίως ακόμα πιο διαφανείς διαδικασίες σε 

όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Δρομολογείται η αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, όπως η διαχείριση 

του προγράμματος εξετάσεων και η συλλογή παραστατικών και εγγράφων για 

έκδοση αδειών. Τέλος, σπάσαμε το απόστημα που είχε δημιουργηθεί και 

διαλευκάναμε τη σκοτεινή υπόθεση με τα πλαστά διπλώματα, στέλνοντας το 

φάκελο στη δικαιοσύνη για να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους 

εμπλεκόμενους. 
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Σε συνδυασμό με το έργο που επιτελείται από τις Διευθύνσεις, επικεντρώνουμε 

την προσοχή και τις δυνάμεις μας σε τρεις κεντρικές κατευθύνσεις: 

 

1η κατεύθυνση η Εξωστρέφεια: 

Η συνεργασία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με φορείς είναι 

έντονη και διαρκής. Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφτηκαν τη Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν σε συσκέψεις επιστημονικά και 

επαγγελματικά επιμελητήρια, μέλη επιχειρηματικών και επενδυτικών φόρουμ 

από το εξωτερικό, αντιπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και 

αντιπροσωπείες βουλευτών από κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα 

συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και σε εκθέσεις Μουσείων όπως η 

παρουσίαση της Αρχαίας Μακεδονίας στο Λούβρο και παράλληλα 

διοργανώνουμε δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν ως κεντρικό στόχο την 

προσέλκυση επισκεπτών, καθώς και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν στην περιοχή μας. 

 

2η κατεύθυνση η Κοινωνική Αλληλεγγύη: 

Η δράση διανομής τροφίμων σε φορείς και συλλόγους που υποστηρίζουν 

ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και μια σειρά ακόμα δράσεων και 

πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως η διανομή παιχνιδιών σε 

παιδιά την περίοδο των Χριστουγέννων, η ενίσχυση του συλλόγου «Λάμψη» με 

τα έσοδα ειδικής φιλανθρωπικής παράστασης μετά από πρωτοβουλία της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είναι όχι απλά σημαντικές αλλά 

ιδιαίτερα επιβεβλημένες για τη στήριξη των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας. 

Δέσμευσή μας είναι ότι με όσα μέσα διαθέτουμε, μέσα από όλες τις συνεργασίες 

που μπορούμε να επιτύχουμε, αλλά και με όλα τα κοινωνικά, εθνικά και 

ευρωπαϊκά, προγράμματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε θα σταθούμε αρωγοί 

στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει το σύνολο της κοινωνίας σε 

αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό 

συμπράττουμε με φορείς στο πρόγραμμα «Τοπικών δράσεων κοινωνικής 

ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με στόχο να επανενταχθούν στην αγορά 

εργασίας άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 

μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. 
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Παράλληλα, στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», εγκρίθηκαν οι δράσεις 

που επιλέχθηκαν και προχωράμε στο επόμενο, τελικό στάδιο κατανομής των 

προβλεπόμενων θέσεων από τους πιστοποιημένους φορείς. 

 

 

3η κατεύθυνση η Διεκδίκηση:  

Διεκδικούμε, όλο αυτό το διάστημα, με στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις 

προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, μέτρα άλλα και έργα τα οποία 

έχει ανάγκη η περιοχή μας. Καταθέσαμε τις ενστάσεις μας για τα 

χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εργασιών στο Μετρό, τα οποία είναι 

αδύνατον να τηρηθούν και η παράτασή τους δημιουργεί επιπρόσθετα 

προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Καταγγείλαμε τον σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης 

και ζητήσαμε την άμεση επανασύνδεσή της με τα βαλκάνια και την 

Κωνσταντινούπολη. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να διατηρηθεί ακέραια η 383 

Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη και να μην προχωρήσει η 

μεταφορά της στην Αθήνα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τις 

απαιτούμενες δυνάμεις για την αντιπυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης και της 

βόρειας Ελλάδας. Πιέζουμε διαρκώς για να λυθεί το ζήτημα με το νομικό πλαίσιο 

και να μπει σε τροχιά υλοποίησης η Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία. Ανεξάρτητα 

όμως από το νομικό ζήτημα, μαζί με τους εμπλεκόμενους Δήμους και φορείς, 

έχουμε βάλει τις βάσεις με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για να 

προχωρήσει η Θαλάσσια Συγκοινωνία και να αξιοποιηθεί το θαλάσσιο μέτωπο 

της Θεσσαλονίκης.                  

 

Ο Απολογισμός του 2011 της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

κατατίθεται στη σημερινή ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του νόμου 3852/2010, αλλά κυρίως και όπως επιβάλλεται από τους 

κανόνες που διέπουν μια ευνομούμενη πολιτεία με σοβαρό σύστημα κεντρικής 

και περιφερειακής διοίκησης. Το έργο που επιτελείται είναι πολυεπίπεδο με 

τρεις βασικούς πυλώνες:  

• Τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τρίπτυχο 

ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. 
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• Την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και την επένδυση σε εξωστρεφείς ενέργειες όπως η 

τουριστική προβολή. 

• Την ουσιαστική στήριξη της κοινωνικής συνοχής με ανάπτυξη 

στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων. 

 

Δεν προσπαθούμε να πείσουμε ότι όλα λειτουργούν στον ικανοποιητικότερο 

βαθμό. Υπάρχουν ακόμα αρρυθμίες που προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Εκείνο 

που πρέπει όμως να αναδειχθεί είναι ότι όλοι, εκλεγμένοι και υπηρεσιακά 

στελέχη, καταθέτοντας καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό και το σύνολο των 

δυνάμεών μας, έχουμε την πραγματική, ισχυρή βούληση να πετύχουμε ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας. Τα εμπόδια, τα νομοθετικά 

κενά, οι αντικειμενικές δυσκολίες μας πεισμώνουν. Οι ανάγκες του κοινωνικού 

συνόλου μας καθιστούν πιο διεκδικητικούς απέναντι στην κυβέρνηση, πιο 

απαιτητικούς απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. 

 

Ξεκινήσαμε σε ένα νέο δρόμο και υπολείπονται ακόμα αρκετά βήματα για να 

φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Αλλάζουμε τη νοοτροπία, αλλάζουμε την 

εικόνα, αλλάζουμε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το διάστημα που 

έρχεται καλούμαστε να διανύσουμε ακόμα μεγαλύτερη διαδρομή, να 

αναπτύξουμε ακόμα ταχύτερο βηματισμό. Σε αυτό το σημείο, ο απολογισμός του 

πρώτου έτους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται. Οι 

βάσεις μπήκαν. Οι στόχοι είναι μπροστά. Τώρα είναι ώρα για δουλειά.            
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

 
Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του σχεδίου ‘Καλλικράτης’ και τη μετάβαση στην 

αιρετή Περιφέρεια, τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. Από τη μια η ελπίδα για το 

καλύτερο μέσω μιας νέας μεγάλης αυτοδιοικητικής δομής που ενώνει δυνάμεις 

και μεγιστοποιεί αποτελέσματα, από την άλλη η δυσχερής οικονομική 

κατάσταση της χώρας που επιβάλλει και φέρνει εκπτώσεις και υστερήσεις. Αν σ’ 

αυτό το σκηνικό, προσθέσεις και τον προβληματισμό από την ανθούσα και 

ευημερούσα γραφειοκρατία που ενισχύθηκε από τη μετάβαση, αλλά και τα κενά 

νομοθεσίας, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο εμείς δεν 

έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να εργαζόμαστε με σθένος και 

αποφασιστικότητα, να στοχεύουμε στα καλύτερα μέσα από τη θετική 

αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που θα εμφανίζεται μπροστά μας. Διότι 

έχουμε ευθύνη να πετύχουμε. Η αιρετή Περιφέρεια είναι ένα βήμα προς το μπρος 

για την περιφερειακή ανάπτυξη, οφείλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί, σταθερά, 

τολμηρά, αποφασιστικά. 

 

Παραθέτω σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε αυτό το πρώτο διάστημα: 

• Είχαμε θεαματικές μειώσεις στο προσωπικό της υπηρεσίας μας λόγω των 

αποσπάσεων στους δήμους και συνταξιοδοτήσεων αρκετών υπαλλήλων 

μας. 

• Το εναπομείναν μειωμένο προσωπικό κατέστη σε ορισμένες περιπτώσεις 

άπειρο λόγω των νέων αντικειμένων που επέφεραν οι συνενώσεις. 

• Είχαμε καθυστερήσεις λόγω νέων νομοθεσιών, αλλαγών, επικαλύψεων 

αρμοδιοτήτων, κενών νομοθεσίας, αύξησης γραφειοκρατίας. 

 

Παρά ταύτα, η προγενέστερη εμπειρία μου στη διοίκηση ως Νομάρχης Ημαθίας, 

βοήθησε τα μέγιστα ώστε να μετριαστεί η ένταση των εμφανιζόμενων 

προβλημάτων και να λυθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Την ίδια 

στιγμή, τα έργα της Ημαθίας συνεχίστηκαν να υλοποιούνται απρόσκοπτα ή να 
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εντάσσονται στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα προς 

υλοποίηση. Και φυσικά όλα αυτά χωρίς να εμφανιστεί ούτε μία δανειακή 

ανάγκη και χωρίς να υπάρξουν οικονομικά ανοίγματα στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας. 

Με οδηγό αυτή την εμπειρία και αποτελεσματικότητα θα συνεχίσουμε και 

στο μέλλον, ελπίζοντας να αρθούν οι αγκυλωμένες πρακτικές που κρατούν στην 

εφεδρεία πολιτικές και πολιτικούς, ώστε να ενεργοποιηθεί ο πλήρης πολιτικός 

μας μηχανισμός, να εμπνεύσει και να παραγάγει δυναμική για το καλό του τόπου 

και των πολιτών του. 

 

Το παραχθέν έργο και οι δραστηριότητες της Π.Ε. Ημαθίας ανά Δ/νση είναι οι 

κάτωθι :  

 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 

  

Το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας προέβει :  

Στην έκδοση ατομικών πράξεων προσωπικού Π.Ε. Ημαθίας , στην 

χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, στην σύνταξη Δελτίων 

Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης για την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων , 

στην έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων , στην υποβολή ηλεκτρονικά ΑΠΔ ΙΚΑ, 

στην καταχώρηση στη νέα εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού και μισθοδοσίας 

συμπληρωματικά στοιχεία και έγιναν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε να 

είναι ενήμερη η βάση με όλα τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των 

υπαλλήλων της Π.Ε. Ημαθίας ,επίσης ολοκληρώθηκε μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες η β΄ φάση απογραφής της υπηρεσίας μας ,διαδικασία εξαιρετικά 

χρονοβόρα λόγω τεχνικών προβλημάτων στις εφαρμογές της απογραφής. 

Καταχωρήθηκαν οι νέοι βαθμοί και τα νέα μισθολογικά κλιμάκια στην εφαρμογή 

διαχείρισης μισθοδοσίας και έγινε η προετοιμασία ώστε να είναι δυνατή  η 

καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με το νέο μισθολόγιο χωρίς 

προβλήματα  

  

Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης ασχολήθηκε με την :  

- Επεξεργασία  και σύνταξη προϋπολογισμού  2011 της ΠΕ Ημαθίας.   
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- Κατά την εκτέλεση του Π.Υ του 2011 έγιναν αναλήψεις σύμφωνα με το 

ΠΔ 113/2010, ύψους 15.670.348,57 € και αφού εγκρίθηκαν από την  ΥΔΕ 

αναρτήθηκαν στην Διαύγεια. Συγκεντρώθηκαν  και ελέχθησαν δικαιολογητικά 

δαπανών για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ύψους 11.156.696,87€ 

και έγιναν ανακλήσεις αναλήψεων ύψους 4.513.651,68€ οι οποίες  και 

αναρτήθηκαν στην διαύγεια. 

-Έγινε απογραφή   που αφορούσε την  καταγραφή δαπανών που είχε η  

υπηρεσία μας στις 31-12-2010 και δεν είχαν εξοφληθεί. 

- Συγκεντρώθηκαν δικαιολογητικά για έκδοση ΧΕΠ τα οποία και 

προωθηθήκαν  για ενταλματοποίηση στη ΥΔΕ.       

- Σε μηνιαία βάση συγκεντρώνονταν και  επεξεργάζονταν τα απαραίτητα  

στοιχεία για την σύνταξη του ισολογισμού. 

-  Έγιναν τροποποιήσεις του Π.Υ 2011 με ευθύνη του ΤΛΔ και σύμφωνα 

πάντα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας.   

- Συγκεντρώθηκαν και επεξεργάσθηκαν  όλα τα απαραίτητα στοιχεία  

προκειμένου να συνταχθεί και να αποσταλεί ο προϋπολογισμός του 2012 της 

Π.Ε   Ημαθίας. 

 

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011 διενήργησε την 

πληρωμή και την εξόφληση 1051 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής συνολικής 

αξίας 11.440.230,95 ευρώ. Επιπλέον, απέδωσε κρατήσεις συνολικής αξίας 

677.207,71 ευρώ. 

Ακόμη, ήταν υπεύθυνο για την είσπραξη εσόδων και των 

επιχορηγήσεων της Π.Ε. Ημαθίας συνολικής αξίας 11.381.071,34 ευρώ εκ των 

οποίων: 

1. από ΚΑΠ Δημ. Επενδύσεων 2.456.370,82 ευρώ (μείωση 

30%), 

2. από ΚΑΠ Λειτουργικών 1.597.739,99 ευρώ (μείωση 30%), 

3. από ΟΣΚ 177.083,67 ευρώ, 

4. από ΤΕΟ 88.029,08 ευρώ κλπ. 

Στην αρχή της χρονιάς στάλθηκαν απολογιστικά στοιχεία και έγινε ο 

απολογισμός και ισολογισμός οικονομικού έτους 2010. 
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Τηρήθηκε το φυσικό αρχείο των χρηματικών ενταλμάτων και τα παραστατικά 

και βιβλία, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής, με την 

βοήθεια του προγράμματος της OTS. 

Τέλος, ανοίχθηκαν νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί για την Π.Ε. Ημαθίας και 

διενεργήθηκαν οι απαραίτητες χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες. Το 

τμήμα πιστοποιήθηκε για την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας και Επίσης, γράφτηκε στην υπηρεσία τηλεειδοποιήσεων της ΑΤΕ 

για την δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης για το υπόλοιπο διαθεσίμων των 

τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ε. Ημαθίας. 

 

Στο  Τμήμα Προμηθειών  

 

-Υλοποιήθηκαν οι διαγωνισμοί γραφικής ύλης, καυσίμων και 

ειδών καθαριότητας, ο διαγωνισμός για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 

Σχολείου Βέροιας και ο διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών του σχολικού 

έτους 2010-2011, η διαδικασία των οποίων διενεργήθηκε μέσα στο 2010. 

-Υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και: α)των 

ΕΛΤΑ για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων Επιστολικού 

Ταχυδρομείου και Δεμάτων και για τη μίσθωση επτά γραμματοθυρίδων, β) της 

εταιρίας Acs για την παροχή ταχυμεταφορών και γ) δύο ιδιωτών για τη 

συντήρηση των ανελκυστήρων σε δύο κτίρια που μισθώνει η Π.Ε. Ημαθίας. 

-Θεσπίστηκε πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας. 

-Με την αριθ. 358/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 

έγινε τροποποίηση όλων των μισθωτηρίων συμφωνητικών για ακίνητα που 

μισθώνει η Π.Ε. Ημαθίας με μείωση ύψους 20%, που ζητήθηκε βάσει του άρθρου 

21 του Ν. 4002/2011, σύμφωνα με την οποία εξοικονομήθηκαν 118.459,53 €. 

Έπειτα έγινε μια τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης σχετικά με τα ονόματα 

και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μερικών ακινήτων. Τέλος έγινε μία 

συμπληρωματική μείωση 20 % πέντε ακινήτων. 

-Έγιναν κάποιες λύσεις μισθωμάτων, λόγω κατάργησης των 

υπηρεσιών.  

-Έγιναν λύσεις μισθωμένων σχολικών κτιρίων, που βάσει του 

Καλλικράτη μεταφέρθηκαν στους Δήμους.     
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-Έγιναν διακηρύξεις για κάποιες μισθώσεις, στις οποίες έχει λήξει 

η 12ετία.  

-Έγινε απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Π.Ε. 

Ημαθίας. 

-Έγινε διαδικασία έγκρισης προμήθειας υλικού και παροχής 

υπηρεσιών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας, της Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκ/σης 

και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. 

-Ορίστηκαν οι εξής επιτροπές: α) επιτροπή καταλληλότητας, β) 

επιτροπή για τακτικούς διαγωνισμούς, γ) επιτροπή για πρόχειρο διαγωνισμό. 

-Έγινε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό επιτροπών παραλαβής 

προμηθειών και επιτροπής για απευθείας ανάθεση. 

 

Το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Δ/κου-Οικ/κου της Π.Ε. Ημαθίας, μέσα στο 

έτος 2011 εφάρμοσε στο ακέραιο το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που του έχει 

ανατεθεί, σύμφωνα με τον οργανισμό της Π.Κ.Μ.. 

-Αναλυτικά το ανωτέρω τμήμα, πρωτοκόλλησε 4.131 έγγραφα, τα 

οποία χρέωσε κατά τμήμα, διακίνησε, διεκπεραίωσε και έκλεισε τα 4.131 

νούμερα πρωτοκόλλου από την εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

-Πρωτοκόλλησε 47 έγγραφα εμπιστευτικά. 

-Χορήγησε την σφραγίδα της Χάγης σε όσα έγγραφα  της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ζητήθηκε. 

-Επικύρωσε αντίγραφα, φωτοαντίγραφα υπηρεσιακών εγγράφων 

καθώς επίσης και πολιτών και βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής σε όσα 

αιτήματα είχε. 

-Ενημέρωσε και απάντησε σε όλα τα θέματα σχετικά με 

αλλοδαπούς  του  τέως τμήματος Απασχόλησης της τέως Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης  καθώς επίσης και οποιονδήποτε ερωτημάτων σε σχέση με τα 

διαβατήρια έκδοσης μέχρι το τέλος του έτους 2005. 

-Εξέδωσε 30 προσωρινές άδειες  εργασίας αλλοδαπών αιτούντων 

άσυλο ή αναγνώρισης ως πρόσφυγες, βάσει των π.δ.220/07 και 

189/98. 
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Διεύθυνση Ανάπτυξης  

 

Τμήμα Χορήγησης αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

 

        Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες 

Χορηγήθηκαν 115 άδειες  σε βιομηχανίες , βιοτεχνίες εργαστηρίων κατόπιν 

αυτοψιών από τις οποίες : 

Περιβάλλον  

• Έκδοση τριάντα τριών (33) αποφάσεων ΑΕΠΟ 

• Έκδοση εβδομήντα τριών (73) αποφάσεων τροποποίησης-ανανέωσης 

ΑΕΠΟ 

• Έκδοση τεσσάρων (4) αποφάσεων διαχείρισης αποβλήτων, διάθεσης 

υγρών αποβλήτων κ.λ.π. 

• Σαράντα τέσσερις (44) έλεγχοι τήρησης ΜΠΕ με αυτοψίες στις 

εγκαταστάσεις 

• Σαράντα (40) έλεγχοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων βιολογικών 

καθαρισμών με αυτοψίες στις εγκαταστάσεις και λήψη δειγμάτων (αριθμός 

αναλυθέντων δειγμάτων 86)   

Λατομεία  

• Διεκπεραιώθηκε η διαδικασία 13 αιτήσεων  

 

Τμήμα Επαγγέλματος  

Εξεδόθησαν εκατόν εξήντα τέσσερις (164) επαγγελματικές άδειες αφού 

ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες των εξετάσεων κ.λ.π. που επίσης 

διεκπεραιώθηκαν με ευθύνη του Τμήματος. 

 

Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού  

Εμπόριο 

 

Στα τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 

διενεργούνταν οι παρακάτω έλεγχοι ρουτίνας : 

α. Τιμοληψίες :  
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β.  Έλεγχο στις αυτογραφικές ταινίες θερμοϋγρογράφων των ψυκτικών θαλάμων 

(κάθε μήνα)  

 ανώνυμες εταιρείες  

Το τμήμα ανταποκρίθηκε στα πάγια καθήκοντα τα σχετικά με τη λειτουργία των 

ανωνύμων εταιρειών, που είναι τα κάτωθι  Τήρηση του  μητρώου  των  ανωνύμων 

εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, όπου  έχουν καταχωρηθεί  

τριακόσιες εβδομήντα έξι (376) εταιρείες, : συνεχής ενημέρωση . 

- Έλεγχος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ. Ν. 2190/20 με τους ισολογισμούς των εταιρειών δηλαδή διοικητικά συμβούλια , 

εκθέσεις ελεγκτών Έλεγχος  των  αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που 

υποβάλλονται , κάθε έτος, σχετικά  με την έγκριση των ισολογισμών του 

προηγούμενου έτους 

Τουρισμός  

Το τμήμα ανταποκρίθηκε στα πάγια καθήκοντα τα σχετικά με τον τουρισμό, όπως: 

α. Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής διαβούλευσης για τον Τουρισμό της Π.Ε. 

Ημαθίας 

β. Υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος της τουριστικής προβολής της Π.Ε. 

γ. Συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΤ και άλλες Υπηρεσίες και φορείς για την προώθηση 

των θεμάτων του τουρισμού. 

δ. Διάθεση εντύπων και διαφημιστικού υλικού σε φορείς ( ξενοδοχεία, τουριστικά 

γραφεία , 

ε. Συμμετοχή στις εργασίες των τεσσάρων Περιφερειακών Ημερίδων σε έδρες των 

Νομών της Κ.Μ. για την Τουριστική Χάρτα  της Κεντρικής Μακεδονίας 

ζ. Συμμετοχή σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης για την τουριστική 

ανάπτυξη και τουριστική προβολή της Π.Ε. Ημαθίας. 

 

 Τμήμα Δια Βίου Μάθησης  

α. Αποφάσεις έγκρισης 35 εκπαιδευτικών εκδρομών  

β. Αποφάσεις συγκρότησης Α/θμιων και Β/θμιων συμβουλίων Θεάτρων – 

κινηματογράφων  

γ. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ρύθμισης φορτοεκφορτώσεων ξηράς 

Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νάουσας 

δ. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής εργασίας  
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ε. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

στ. Αποφάσεις συγκρότησης ΤΔΕ ΙΚΑ Αλεξάνδρειας , Βέροιας, Νάουσας  

ζ. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας σχολών χορού.  

 

Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (ΚΕΚ)  

α. Διενέργεια έρευνας – καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων 

επαρχίας Νάουσας Ν. Ημαθίας .  

β. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση επιχειρησιακής οργάνωσης και 

λειτουργίας ΔΕΥΑ Νάουσας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Γ «Διαρθρωτική 

προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν  20-49 άτομα , 

εντός της οικονομικής κρίσης» από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.  

γ. Αποπληρωμή προγράμματος « Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα 

κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους μετανάστες – παλινοστούντες – 

πρόσφυγες και ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους 

οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην 

κοινωνική τους ενσωμάτωση  

δ. Οικονομική παρακολούθηση και υποστήριξη υποβληθέντων προς αξιολόγηση 

προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  

 

Η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ημαθίας παρόλα που το έτος 2011 ήτανε έτος 

αλλαγών οι οποίες επέφεραν νέα δεδομένα στα οποία έπρεπε να προσαρμοσθούμε 

άμεσα χωρίς μεταβατική περίοδο. 

Υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό το Πρόγραμμα Έργων που ψηφίσθηκε, 

ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκαν έργα που ήτανε συνεχιζόμενα και έργα για τα 

οποία είχε κλείσει το φυσικό αντικείμενο , δημοπρατήθηκαν έργα διαφόρων 

προϋπολογισμών με σημαντικότερα τα κάτωθι:   
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Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών  

Στην ανωτέρω Δ/νση πραγματοποιηθήκαν οι κάτωθι αρμοδιότητες όπως φαίνεται 

στον συνημμένο πίνακα :  

 
Πλήθος εγγράφων που πρωτοκολλήθηκαν στη Δνση Μετ/ρων και ΚΤΕΟ ΠΕ Ημαθίας  27203 

Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
πλήθος 
εγγράφων/διαδικασιών   

1 Μεταβιβάσεις οχημάτων  4529 

2 Νέα καταχώρηση οχημάτων  1507 

3 Νέες εκδοθείσες άδειες οδήγησης 1322 

4 Αριθμός αντικαταστάσεων αδειών οδήγησης, αναθεωρήσεων  6160 

5 Αριθμός νέων αδειών οδήγησης  1260 

ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ 

Βελτίωση δρόμου Σ.Σ. Νάουσας - Νάουσα 

Κατασκευή γέφυρας σε αρδευτική τάφρο από Αγ. Γεώργιο προς Ειρηνούπολη 

Συντήρηση Οδικού Δικτύου (έτους 2011) / Απολογιστικά δια Αναδόχου 

Αγροτικός δρόμος Φυτειά – Αρκοχώρι 
Συντήρηση Οδικού Δικτύου/Προμήθεια Αλατιού (2011) 

Προμήθεια χρωμάτων (2010)/Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 

Ανακατασκευή Γυμνασίου Μελίκης 

Ανέγερση Νηπιαγωγείου Γιαννακοχωρίου 

Ανακατασκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου 

Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων 

Ασφαλτόστρωση οδού από Διαβατό προς Κουλούρα 

Τοίχος αντιστήριξης δρόμου Σελίου προς Νεκροταφεία 

Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης  τμήματος δρόμου Νάουσα - Τρία Πέντε Πηγάδια 

Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης επαρχιακού δρόμου Βέροια - Κυψέλη. 

Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου από διασταύρωση δρόμου Βέροιας Βεργίνας προς Δάσκιο 

Ανέγερση 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας  
Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων 
Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας 
Αποπεράτωση του συνεδριακού & εκθεσιακού κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δ. Αλεξάνδρειας 
Ανακατασκευή και Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος, Δήμου Πλατέος Ν. Ημαθίας 
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6 Αριθμός αδειας ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντηρ. αυτ/των  11 

7 Αριθμός αδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων   14 

8 Αριθμός αδειας ίδρυσης σταθμού αυτ/των  1 

9 Αριθμός αδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρ. αυτ/των  20 

10 Αριθμός αδειας λειτουργίαςπρατηρίου υγρών καυσίμων   36 

11 Αριθμός άδειας λειτουργίας σταθμού αυτ/των 5 

12 αφαιρέσεις, απόδοση και γνησιότητα αδειών οδήγησης 200 

13 Άδειες οδικού μεταφορέα (χοηγήσεις, ανανεώσεις, αντικ/ση, ανάκληση) 78 

14 cop document 8 

15 χορήγηση καρτών καυσαερίων  70 

16 Αντικαταστάσεις πινακίδων  320 

17 χορήγηση βιβλιαρίων μεταβολών  123 

18 χορήγηση βεβαίωσης αντιρυπαντικής τεχνολογίας  16 

19 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας όλων των οχημάτων  205 

20 αλλαγή χρώματος και κινητήρα όλων των οχημάτων  45 

21 ανανέωση άδειας λόγω υγραεροκίνησης 328 

22 Χορήγηση και ανανέωση δελτίων στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες 26 

23 επιστροφή δικαιολγητικών από ακινησία και παραλαβή Δ.Ο.Υ. 1110 

24 αποστολή φακέλων και πινακίδων και φακέλων υπ. οδηγών  250 

25 αποστολή αφαιρεθέντων στοιχείων από ΜΚΕ και πρόστιμα  35 

26 οριστική διαγραφή όλων των οχημάτων  2228 

27 ανανέωση άδειας ΕΔΧ ΤΑΧΙ 65 

28 Ανανέωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών  19 

29 διαβίβαση βεβαίωσης ABS  36 

30 Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας  110 

31 βεβαίωση συμμετοχών εκπαιδευτών εξετάσεων υπ. οδηγών  45 

32 θεώρηση βιβλίου μητρώου θεωρητ. Εκπσης υπ. οδηγών  25 

33 έκδοση και ανανέωση cb  15 

34 παραλαβή και καταχώρηση κατασχετήριων εκθέσεων αυτ/των  40 

35 άρση παρακράτησης κυριότητας όλων των οχημάτων  375 

36 αποχαρακτηρισμοί οχημάτων  46 

37 αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες/φορείς 550 

38 χορήγηση οικονομικού κινήτρου αγοράς  15 

39 διάφορα έγγραφα περί ΚΤΕΛ 20 

40 αριθμός αποφάσεων συγκρότησης ΜΚΕ ελέγχου οχημάτων  161 

41 Κατάθεση προγράμματος θεωρητικής εξέτασης υπ. οδηγών  600 

42 απαντητικά έγγραφα για διάφορες διοικητικές διαδικασίες της Υπηρεσίας 590 

43 οίκοθεν ενέργειες σε αιτήματα πολιτών και άλλων Υπηρεσιών  1548 

44 ADR (χορήγηση πιστ/κων) 90 



 69 

45 Έλεγχος οχημάτων ΕΙΧ - ΕΔΧ από ΚΤΕΟ 407 

46 Έλεγχος οχημάτων Φορτηγών, Λεωφορείων, βυτιοφ από ΚΤΕΟ 971 

47 Ειδικοί έλεγχοι οχημάτων  37 

48 Διασκευές οχημάτων  8 

49 Χορήγηση Καρτών καυσαερίων από ΚΤΕΟ 62 

50 Διοικητικές διαδικασίες σχετικά με άλλα θέματα επικοινωνίων  48 

51 Χορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος  23 

52 αριθμός επιτροπών εξέτασης υπ. οδηγών  3569 

 

 

 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  

 

Όσον αφορά τα πεπραγμένα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής 

μέριμνας ειδικότερα το 

 

Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων  

 

Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει σε δραστηριότητες που αφορούν : την έκδοση 

αδειών ασκήσεων επαγγέλματος ιατρικών και συναφών ειδικοτήτων , την 

έκδοση αδειών λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, 

διαιτολογικών μονάδων, ινστιτούτων αισθητικής, φαρμακείων κλπ. , τον έλεγχο 

των μηνιαίων συνταγών του ΟΓΑ ανά φαρμακείο, τις χορηγήσεις αδειών 

σκοπιμότητας και ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών και κέντρων αποθεραπείας – 

αποκατάστασης, την θεώρηση βιβλιαρίων υγείας, την διενέργεια αντιφυματικού 

αγώνα , την παραγγελιά εμβολίων , την οργάνωση αντιγρυπικού εμβολιασμού, 

την αγωγή υγείας ταξιδιωτών εξωτερικού κλπ.  

 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  

 

Το  ανωτέρω τμήμα ασχολήθηκε με πλήθος υγειονομιών ελέγχων που αφορά το 

κάπνισμα , με δειγματοληψίες ποσίμου ύδατος , υγειονομικούς ελέγχους 

καταστημάτων , βεβαιώσεις άδειες μουσικών οργάνων – ηχομετρήσεις , 
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εγκρίσεις μελετών διάθεσης λημμάτων, ψεκασμοί για κουνούπια , ελεγχους 

πτηνοτροφικών κλπ εγκαταστάσεων  

 

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

 

Στο γραφείο ψυχολόγου υλοποιήθηκε η ψυχολογική υποστήριξη και ο 

θεραπευτικός χειρισμός 128 υποθέσεων που αφορούσαν άτομα και οικογένειες 

και συνεχίστηκε η παρακολούθηση 1080 καταγεγραμμένων περιστατικών 

προηγουμένων περιστατικών , έγιναν 384 συνεδρίες με στόχο την ψυχολογική 

υποστήριξη των παραπάνω περιστατικών , επίσης πραγματοποιηθήκαν 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις , πραγματογνωμοσύνες , εκτιμήσεις και 

εφαρμογές που αφορούν συμβουλευτικά θέματα όπως και ποικίλες άλλες 

δραστηριότητες (ημερίδες , κοινωνικά προγράμματα  κλπ)  

Όσο αναφορά το Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών διεξήγαγε έρευνες με 

εισαγγελική εντολή για μελέτες διαβίωσης ανηλίκων , προγραμμάτων 

κοινωνικής πρόνοιας και εφημερίας , παιδικών κατασκηνώσεων 

,λουτροθεραπείας , εποπτεία εράνων ,και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων 

που αφορά τον πολιτισμό και τον αθλητισμό . 

 

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής  

 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Κτηνιατρικής για το έτος 2011 έχει ως εξής :  

 

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  

 

Παρακολούθηση προγράμματος νέων αγροτών , έλεγχος των αιτήσεων των 

δικαιούχων για το πρόγραμμα δωρεών τροφίμων σε απόρους 3000 αιτήσεις , 

παραλαβή επενδύσεων και έλεγχος γεωργικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων , 

προστασία ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών , πληρωμές του έργου Μέτρα για 

Νέους Αγρότες, σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, γνωμοδοτήσεις 

ΝΕΧΩΠ, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας  γεωργοκτηνοτροφικών 
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εγκαταστάσεων, προγράμματα μελισσοκομίας, έλεγχοι (ζωοτροφών , ζώων , 

κρεοπωλείων κλπ) εκτιμήσεις , εκδόσεις βεβαιώσεων κλπ. 

 

Τμήμα Ποιοτικού και  Φυτουγειονομικού Ελέγχου  

 

Κυριότερη δραστηριότητα του ανωτέρω τμήματος ήταν ο ποιοτικός και 

φυτουγειονομικός έλεγχος αντιστοίχων πιστοποιητικών των εξαγομένων 

κυρίως και των εισαγομένων αντιστοίχως προϊόντων περίπου 9000 έλεγχοι, η 

τήρηση του προγράμματος αναγγελειών εξαγωγών 27151 καταχωρήσεις , 

δειγματοληψίες νωπών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων που προορίζονται για 

τη Ρωσική Ομοσπονδία 2950 δειγματοληψίες καθώς και λοιποί εξειδικευμένοι 

συναφείς έλεγχοι και δειγματοληψίες (παθογόνων , λυματολάσπης , σακχάρων 

κ.λ.π) .  

 

Τμήμα Κτηνιατρικής 

 

Ασχολήθηκε κυρίως με το κτηνιατρικό και υγειονομικό έλεγχο (κρεοσκοπία) του 

Βιομηχανικού Σφαγείου Βεροίας ,με την λειτουργία επιτροπών για χορήγηση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κρέατος και γάλακτος και των εγκαταστάσεων 

διαχείρισης γεωργικών προϊόντων. Με εκδόσεις αδειών μεταφοράς και 

βεβαιώσεων καταλληλότητας οχημάτων για την μεταφορά ζώων και ζωικών 

υποπροϊόντων και των αντιστοίχων ελέγχων κατά την μεταφορά τους. Με τον 

έλεγχο του κυνοκομείου  του Δήμου Βέροιας. 

 

Σημαντική εκτός των άλλων δραστηριοτήτων υπήρξε η Εφαρμογή 

προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου όπως το πρόγραμμα 

φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λέυκωσης των βοοειδών (2930 

φυματινισμοί, 2640 αιμοληψίες )και το πρόγραμμα μελιταίου πυρετού 

αιγοπροβάτων και βοοειδών (9466 εμβολιασμοί Αιγοπροβάτων , 227 

εμβολιασμοί Βοοειδών).Τέλος με εκδόσεις πιστοποιητικών διακίνησης ζώντων 

ζώων (650 πιστοποιητικά ) και με εφαρμογές προγραμμάτων που αφορούν την 

εξάλειψη Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών το Εθνικό 

Πρόγραμμα Ελέγχου Καταλοίπων(178 Δειγματοληψίες) και με Εισηγήσεις 
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επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά εφαρμογή της ισχύουσας Εθνικής και 

Κοινοτικής Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.  

 

Τμήμα Αλιείας  

 

Όσων αφορά τον τομέα της θαλάσσιας  αλιείας η κύρια ενασχόληση του εν λόγω 

τμήματος επικεντρώθηκε στην παροχή επιστημονικών τεχνικών οδηγιών σε 

υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιεργειών – οστρακοκαλλιεργειών  (40 

μονάδες).Σε ελέγχους των ανωτέρων καλλιεργειών και ειδικότερα των 

μυδοκαλλιεργειών  και τον έλεγχο της παράνομης αλιείας ,την τήρηση μητρώου 

επαγγελματιών και σκαφών(34) και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

Σημαντική ήταν επίσης η ενασχόληση του εν λόγω τμήματος που αφορούν  την 

αλιεία των εσωτερικών υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας . 

 

 

Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού. 

 

Ασχολήθηκε με την προσωρινή καλλιέργεια περιόδου 2010-2011 (  καθορισμός 

όρων, συγκέντρωση αιτήσεων, συγκρότηση ομάδων εργασίας, έλεγχος, σύνταξη 

πρακτικού, υποβολή ενστάσεων- δεν εκδόθηκαν αποφάσεις λόγω 

καταπατήσεων που διαπιστώθηκαν-δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία) (περίπου 

1200 αιτήσεις). τις χορηγήσεις αποσπασμάτων (87) ,βεβαιώσεων 

αναδασμού(65), βεβαιώσεων ή πληροφοριακών εγγράφων για ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τεμαχίων - οικοπέδων(45).     Εκθέσεις αυτοψίας για καταπάτηση 

εκτάσεων του Δημοσίου(14 εκθέσεις για 87 τεμάχια του Δημοσίου), την  

αποστολή σε όσους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις παραχώρησης κατεχομένων 

εκτάσεων με Ν.3147/03 για εγκατάλειψη αυτών και κατάθεση σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης (79), και υποβολή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή 

Δικαστικό Γραφείο απόψεων επί προσφύγων ή αγωγών (33), υποβολή 

στοιχείων στο δικαστικό γραφείο για άσκηση αγωγών ως προς τις εγγραφές 

του Εθνικού Κτηματολογίου (29), έκδοση τίτλων κυριότητας και μετεγγραφή 

τους στα αντίστοιχα βιβλία (60) , εκδόσεις βεβαιωτικών καταστάσεων οφειλών 
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κληρούχων προς Α.Τ.Ε. και Δ.Ο.Υ από παραχωρήσεις εκτάσεων, αλληλογραφία 

με υποθηκοφυλακεία του Νομού , εξυπηρέτηση κοινού ,διάφορες βεβαιώσεις.   

 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  

 

Το ανωτέρω τμήμα προέβη κατά το έτος 2011 στην έκδοση 95 αποφάσεων ΕΠΟ, 

στην απαλλαγή από διαδικασία ΕΠΟ 19 υποθέσεων, στην εκπόνηση 12 

εισηγήσεων Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατηγορίας Α1 και Α2 , 

στην έκδοση 8 γνωμοδοτήσεων για μελέτες χειρισμού πτηνοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων , σε 6 εισηγήσεις για έκδοση αδειών έργων αξιοποίησης υδάτινων 

πόρων , σε 22 αποφάσεις , εισηγήσεις των Τμημάτων Περιφερειακής Εμβέλειας , 

σε 9 εισηγήσεις  επιβολής προστίμων αξίας 230,000.00 ευρώ και  στην έκδοση 

10 αποφάσεων επιβολής προστίμων  συνολικού ποσού 242,750.00 ευρώ . 

Οι υπάλληλοι του τμήματος συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές ΄όπως 

επιτροπή διάθεσης λημμάτων , επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών  στην Α/θμια επιτροπή σταυλισμού 

και σε άλλες.  

 

Τμήμα Πληροφορικής  

 

Το ανωτέρω τμήμα προέβη στην υποστήριξη 250 υπολογιστών σε 5 κτίρια της 

Π.Ε. , στην υποστήριξη – επέκταση , μετετγκατάσταση τοπικών δικτύων 

δεδεομένων και φωνής , στην εκπαίδευση χρηστών , στην υποστήριξη 

εφαρμογών backoffice  και λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ , στην κατάρτιση 

προδιαγραφών για προμήθειες υλικού . 

  

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συγκρότησε και συγκάλεσε για συζήτηση 

ουσίας δυο φορές το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) και 

συνεργάστηκε με όλες τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους που αυτό περιλαμβάνει 

, στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών και φυσικών φαινόμενων στην 
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Περιφερειακή Ενότητα. Θέματα συζήτησης προς αντιμετώπιση ήτανε  οι 

πυρκαγιές στο Βέρμιο , στα Πιέρια και σε παλιές χωματερές ΧΑΔΑ , οι πλημμύρες  

σε οικισμούς και ρέματα κανάλια επί της επαρχιακής οδού Βέροιας – Νάουσας 

,οι χιονοπτώσεις και παγετοί στα ορεινά αλλά και στα πεδινά. 

 



 75 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 
 

Δύο περίπου χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου 3852/2010 (πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» και 15 μήνες μετά την εφαρμογή του, αποδεικνύεται -σε μεγάλο 

βαθμό- η προχειρότητα σχεδίασης και υλοποίησής του, η οποία περιλάμβανε 

πλήθος αστοχιών και παραλείψεων. 

 

Περίτρανη απόδειξη η προτεινόμενη τροποποίηση του 1/3 των άρθρων του 

Νόμου στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ετοιμάζεται να 

κατατεθεί στη Βουλή. Μεγάλες καθυστερήσεις υπήρξαν, επίσης, στην υπογραφή 

των Προεδρικών Προγραμμάτων και στην ψήφιση των αναγκαίων 

νομοθετημάτων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του 

προγράμματος. 

 

Πολλά τα προβλήματα, λίγες οι λύσεις… 

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα... 

Πολλά «μεγάλα λόγια» παρέμειναν «μεγάλα λόγια»... 

Ποια είναι η ανεξάρτητη Περιφέρεια, όταν σχεδόν για όλες μας τις αποφάσεις 

χρειάζεται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; 

Ποια είναι η οικονομικά αυτοδύναμη Περιφέρεια, όταν συνεχίζουμε να είμαστε 

επαίτες των δικαιούμενων εσόδων μας; 

Ποια είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας -μέσω των μεγάλων έργων του Ε.Σ.Π.Α., 

όταν το «μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας» το διαχειρίζεται η κεντρική 

Κυβέρνηση; 

Ποιος είναι ο «μικρός πρωθυπουργός» και ποιοι είναι οι «μικροί βουλευτές», 

όταν ο λόγος μας μετράει μόνο εντός της αίθουσας στην οποία συνεδριάζουμε; 

 

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία -θέλω να προσέξετε ότι για μία και μοναδική 

φορά χρησιμοποιώ τη λέξη «συγκυρία» και όχι «κρίση»- μας οδήγησε στην 

μεγάλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ που βιώνουμε όλοι μας, ως αποτέλεσμα της χρόνιας 



 76 

ηθικής, θεσμικής, πολιτικής κρίσης και αν θέλετε ακόμη και της κρίσης της 

εθνικής μας ταυτότητας! 

 

Οι Ελληνικές οικογένειες ακροβατούν στα όρια της ανοχής και της αντοχής τους. 

Οι Ελληνικές οικογένειες -στην πλειοψηφία τους, που έχουν πληγεί και από την 

ανεργία- ζουν στα όρια της φτώχιας ή και κάτω από αυτά. Οι Ελληνικές 

οικογένειες καταχρεωμένες, από τις Τράπεζες (δάνεια και λοιπά) αλλά και από 

το Ελληνικό Δημόσιο (έκτακτες εισφορές, τέλη, «χαράτσια» κ.α.), οδηγούνται 

στην εξαθλίωση και στο οικονομικό & κοινωνικό αδιέξοδο. 

 

Αλλά, ας μη τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ και 15 μήνες, προσπαθούμε «με νύχια 

και με δόντια» να κρατηθούμε ζωντανοί. Προσπαθούμε ενωμένοι -

Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι (πλειοψηφίας-

μειοψηφίας) σε πνεύμα σύμπνοιας και ομοφωνίας- να δυναμώσουμε τη φωνή 

μας και να την κάνουμε να ακουστεί. 

 

Προσπαθούμε με φιλότιμες προσπάθειες -τόσο ως αιρετά συλλογικά όργανα, 

όσο και με το στελεχιακό μας δυναμικό- να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακό 

σχεδιασμό, να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη στον τόπο του -αποκεντρωμένα, να 

στηρίξουμε την περιφέρεια -ειδικά σε μία παραμεθόρια και «ευαίσθητη» 

περιοχή όπως η δική μας. 

 

Θέλουμε τα συλλογικά μας όργανα να γίνουν ουσιαστικά κέντρα λήψης 

αποφάσεων, με ενδυναμωμένους θεσμούς, που θα φέρνουν τους πολίτες κοντά 

μας. Άλλωστε, οι πόρτες μας είναι και θα είναι πάντα ανοιχτές για τους πολίτες. 

Καλούμαστε καθημερινά να διαδραματίσουμε ένα νέο και συνάμα ισχυρό ρόλο 

στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής προστασίας. 

 

Διεκδικούμε έναν άλλο τρόπο διοίκησης, αποκεντρωμένο με ισχυρή και 

ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση-Περιφέρεια.  Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους 

στόχους και ενδεχομένως και τον ρόλο μας. Μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες στις 

Περιφέρειες, χωρίς όμως την προβλεπόμενη μεταφορά των αναγκαίων πόρων. Η 

τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μειώθηκε 
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δραματικά -παρά τις Υπουργικές υποσχέσεις, οι επιχορηγήσεις από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των 

τελευταίων 20 χρόνων, τα αποκλειστικά δικά μας έσοδα έχουν περιοριστεί στο 

ελάχιστο, τα λεγόμενα «χρηματοδοτικά εργαλεία» που έπρεπε να έχουμε στα 

χέρια μας για την πολυπόθητη ανάπτυξη, δυστυχώς δεν τα έχουμε στο βαθμό 

που απαιτείται. 

 

Τα έσοδά μας μειώθηκαν συνολικά κατά 23,28%. 

Μειώσαμε τα λειτουργικά μας έξοδα, σχεδόν μηδενίσαμε τις περιττές 

δαπάνες, προσπαθούμε να παράξουμε έργο με τις ελάχιστες διαθέσιμες 

πιστώσεις, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε στα δίκαια αιτήματα των 

συμπολιτών μας, που χρειάζονται την στήριξή μας. 

Τα έξοδά μας μειώθηκαν συνολικά κατά 43,61%.  

Παρά τη μείωση του προσωπικού μας -λόγω μετατάξεων, 

συνταξιοδοτήσεων, «πρόωρων αποχωρήσεων»- παρά τη μείωση των 

λειτουργικών μας εξόδων, προσπαθούμε να κρατήσουμε τον «πήχη ψηλά» στην 

παροχή υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην αναπτυξιακή 

προοπτική και αυτό φαίνεται από τα απολογιστικά στοιχεία που θα σας 

παραθέσω παρακάτω. 

 

Και όμως, καθημερινά προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατόν, για το εφικτό 

αποτέλεσμα που θα ανακουφίσει τις τοπικές μας κοινωνίες. Στόχος μας ήταν και 

είναι να χρησιμοποιήσουμε την συσσωρευμένη γνώση, την εμπειρία και τα 

εργαλεία σχεδιασμού & υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, χωρίς την 

«παραδοσιακή» γραφειοκρατία, την απουσία πολιτικής  αλλά και τις 

επιχορηγήσεις χωρίς σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα με γνώμονα 

την επιτάχυνση του αναπτυξιακού μας έργου. 

 

Κύριο και καίριο πρόβλημα, αυτό της ανεργίας, το οποίο μέρα με τη μέρα παίρνει 

μεγαλύτερες διαστάσεις. Το άλλοτε πολυπληθές εργατικό και υπαλληλικό 

προσωπικό των βιομηχανιών και βιοτεχνιών της ενότητάς μας έχει μειωθεί κατά 

50%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Θλιβερό είναι 

το γεγονός της μεταφοράς της έδρας κάποιων επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες 
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(Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία), για τη μείωση του λειτουργικού και 

φορολογικού τους κόστους. 

 

Πρέπει άμεσα να βρούμε τρόπους για την καταπολέμηση της ανεργίας και την 

ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών που έχουν πληγεί -υλοποιώντας 

δράσεις που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς 

απαιτούνται συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες. Πρέπει άμεσα να 

στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να δώσουμε κίνητρα στους μικρομεσαίους 

επαγγελματίες, να ενισχύσουμε τις τοπικές αγορές -πριν η κατάσταση γίνει «μη 

αναστρέψιμη». 

 

Άλλο μεγάλο πρόβλημα: ο πρωτογενής μας τομέας ψυχορραγεί. Παρά τη 

διαφαινόμενη μεταστροφή νέων ανθρώπων στην γεωργία και στην 

κτηνοτροφία, τα παραγωγικά αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα έξοδα 

αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται. Η πώληση της όποιας παραγωγής δεν 

διασφαλίζεται. Οι τιμές πώλησης, πολλές φορές δεν καλύπτουν το κόστος 

παραγωγής. Ακόμη και οι κοινοτικές ενισχύσεις καθυστερούν ή καταβάλλονται 

μειωμένες. 

 

Δεν υπάρχει στήριξη από την κεντρική Κυβέρνηση, γιατί τα «σχέδια» 

παραμένουν…σχέδια. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας οδηγούνται σε 

μαρασμό.  Η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» (εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 

ήπιες δράσεις για το περιβάλλον, βιολογική γεωργία κ.α.) έχει κολλήσει στα 

γρανάζια της γραφειοκρατίας των Υπουργείων. Πάνω από 240 φάκελοι για την 

εγκατάσταση -στην Π.Ε.Κιλκίς- επαγγελματικών και αγροτικών φωτοβολταϊκών 

πάρκων έχουν προετοιμαστεί, αλλά η έγκρισή τους καθυστερεί για χρονικό 

διάστημα άνω των 15 μηνών, χωρίς δική μας ευθύνη.  

 

Όπως είναι φυσικό, όταν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας 

παρουσιάζουν προβλήματα -και μάλιστα τόσο σοβαρά- δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει ανάπτυξη και στον τριτογενή τομέα. Η μείωση των οικογενειακών και 

επιχειρηματικών εισοδημάτων έχει επηρεάσει καθοριστικά και τον τομέα των 
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υπηρεσιών. Άλλος ένας κύριος λόγος είναι οι πολλές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και καθυστερήσεις, που δρουν ανασταλτικά στις όποιες επενδύσεις.  

 

Στη σημερινή κοινωνική κρίση, δεν είναι τόσο τα μικρά ή μεγάλα έργα υποδομής 

που θα ανακουφίσουν τους πολίτες και την κοινωνία. Μπορούν να διευκολύνουν 

την ζωή τους, αλλά δεν θα λύσουν το κύριο πρόβλημά τους, που είναι η 

εξασφάλιση και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμα και συμβολικής σημασίας 

δομές ή δράσεις, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο ή το «παράγω τοπικά, 

καταναλώνω τοπικά», μπορεί να ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας, έχουμε 

όμως χρέος να κάνουμε τις υπερβάσεις μας σε όλους τους τομείς και πάντα στο 

μέτρο του δυνατού. 

 

Πρέπει να οδηγηθούμε σταδιακά σε αλλαγές -όχι μόνο στην υπηρεσιακή μας 

δομή, αλλά και στη συμπεριφορά και στην νοοτροπία μας, που πολλές φορές 

είναι καθοριστικές.  Για αυτό το λόγο, σαν Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και σε 

συνεργασία με τους εμπλεκόμενους τοπικούς μας φορείς (επιμελητήριο, 

εμπορικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, εργατικό κέντρο, αναπτυξιακή εταιρεία 

κ.α.) περνάμε σταδιακά στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του 

«προϊόντος» μας. 

 

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον, που ευνοεί τη δημιουργία 

δικτύων συνεργασίας, με την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, 

προωθώντας τα τοπικά μας προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με τον τρόπο ζωής 

και τον πολιτισμό μας. Η επιτυχία του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας 

συμπεριλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 

περιβαλλοντική προστασία και προϋποθέτει πρωτοβουλίες και δράσεις, που 

συνδυάζουν τη σύγχρονη πολιτική των νέων ιδεών και το όραμα για το τι και το 

πώς θέλουμε την Ενότητά μας και το ρόλο, που αυτή μπορεί να διαδραματίσει 

σ΄αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καθώς και στα επόμενα χρόνια -

ενταγμένη πάντοτε στον ιστό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν 

σαν Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ οικονομικού έτους 2011 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Ταμειακό υπόλοιπο 2010 3.383.543,15  3.383.543,16 

Χρήση 2011 9.230.316,41 7.364.324,62 5.249.534,94 

ΣΥΝΟΛΟ 12.613.859,56 7.364.324,62 5.249.324,62 

 

Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια του 2011 και παρά την αναμενόμενη γραφειοκρατική 

δυσκαμψία (εγκρίσεις νομιμότητας, προσυμβατικοί έλεγχοι, εξουσιοδοτήσεις 

υπογραφών, κ.α.) που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος 

«Καλλικράτης», το έργο που παρήγαγε η συγκεκριμένη Δνση θεωρείται 

σημαντικό. 

●Δημοπρατήθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησαν οι εργασίες 

κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Νέας Σάντας-κόμβος Ασσήρου, έργο 

συνολικού προϋπολογισμού 58.000.000 ευρώ ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. 

●Εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. και αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης από 

την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του οδικού έργου «κόμβος Μαυρονερίου-

είσοδος πόλης Κιλκίς», συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ. 

●Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση της μελέτης του οδικού έργου «κόμβος 

Μεταλλικού-Δοϊράνη», παρά τα προβλήματα χρηματοδότησής του από το Π.Δ.Ε. 

(Υπουργείο Υποδομών). 

●Εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. -αλλά καθυστερεί λόγω ενδογενών 

προβλημάτων της ΕΡΓΟΣΕ- η 2η φάση κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής 

γραμμής Πολυκάστρου-Ειδομένης (υποδομή, ηλεκτροκίνηση, περίφραξη), 

συνολικού προϋπολογισμού 95.000.000 ευρώ. 

●Συνεχίστηκε η κατασκευή του έργου «οίκος ευγηρίας-θεραπευτήριο 

χρόνιων παθήσεων Κιλκίς», με διαμορφωμένο προϋπολογισμό 3.584.421 ευρώ 

από το Π.Δ.Ε. Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί 1.966.256 ευρώ. 

●Εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. και ολοκληρώθηκε η ωρίμανση του έργου 

«κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης Κιλκίς», προϋπολογισμού 

968.332 ευρώ. 
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●Δημοπρατήθηκαν 3 απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης του οδικού 

δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε.Κιλκίς: 

-συντήρηση οδού Κιλκίς-Πολυκάστρου-Γουμένισσας, προϋπολογισμού 

580.000 ευρώ 

-συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Κιλκίς, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ 

-ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού Κιλκίς, προϋπολογισμού 

600.000 ευρώ. 

●Συνεχίστηκε η εκπόνηση της μελέτης «αναπαλαίωση & επανάχρηση του 

διατηρητέου κτιρίου της παλιάς Νομαρχίας», διαμορφωμένου προϋπολογισμού 

376.437 ευρώ από τους Κ.Α.Π. Μέχρι σήμερα απορροφήθηκαν 245.350 ευρώ. Θα 

επιδιωχθεί η ένταξη κατασκευής του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 

●Υλοποιήθηκε η κατασκευή της οδού σύνδεσης των νέων 

εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κιλκίς με την Ε.Ο.Κιλκίς-Πολυκάστρου, συνολικού 

προϋπολογισμού 154.000 ευρώ από τους Κ.Α.Π. Το συμβατικό αντικείμενο 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 74.487 ευρώ και απορροφήθηκαν 72.042 ευρώ. 

●Αποπληρώθηκαν -από τους Κ.Α.Π.- οφειλές Π.Ο.Ε. ύψους 498.290 ευρώ 

από συμβασιοποιημένα και εκτελεσθέντα έργα. 

 

Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

1.ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

●Διακινήθηκαν 5.700 εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα (με βάση την 

καταχώρησή τους στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο). 

●Διακινήθηκε όλη η απλή και συστημένη αλληλογραφία των υπηρεσιών 

της Π.Ε. 

-Ανάρτηση εγγράφων-αποφάσεων στο διαδίκτυο («Διαύγεια») 

-Ανάρτηση εγγράφων-αποφάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων 

●Επικυρώθηκαν έγγραφα (φωτοαντίγραφα) πολιτών. 

●Επισημειώθηκαν 69 έγγραφα με την «σφραγίδα της Χάγης». 

●Πραγματοποιήθηκε η απογραφή, επικαιροποίηση, καταχώρηση, 

επιβεβαίωση, ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου. 



 82 

●Πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός και η επιτήρηση των 

υπηρεσιών παροχής καθαριότητας. 

●Πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός και η επιτήρηση των εκτός 

έδρας υπηρεσιακών μετακινήσεων (οχήματα, οδηγοί). 

 

2.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

●Υποστηρίχθηκε όλη η διαδικασία της υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων (κατατάξεις, μετατάξεις, τοποθετήσεις, παραιτήσεις, 

συνταξιοδοτήσεις). 

-Έκδοση αποφάσεων 

-Καταχώρηση αποφάσεων στο πρόγραμμα Μητρώου OTS 

-Αποστολή αποφάσεων για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Εθνικό 

Τυπογραφείο) 

-Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών 

-Εκθέσεις αξιολόγησης 

-Υπεύθυνες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

-Συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Π.Ι.Ν.Ε.Π. 

-Ανάρτηση εγγράφων-αποφάσεων στο διαδίκτυο («Διαύγεια») 

●Πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες  αναζητήσεις πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων, εγγράφων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών. 

●Μισθοδοτήθηκαν 185 μόνιμοι υπάλληλοι, 17 Ι.Δ.Α.Χ. και 35 

μεταταγέντες σε Ο.Τ.Α. 

-Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών & παρακράτησης φόρου 

-Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών φορολογικής χρήσης 

 

3.ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

●Εκδόθηκαν 252 Γραμμάτια Είσπραξης, συνολικού ποσού 12.614.220,76 

ευρώ. 

●Εκδόθηκαν 1.126 Εντάλματα Πληρωμής, συνολικού ποσού 7.202.314,82 

ευρώ. 

●Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών (παλιοί-νέοι λογαριασμοί, 

μεταφορές από π.Ν.Α.Κιλκίς προς Π.Ε.Κιλκίς/Π.Κ.Μ.). 
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4.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

●Παρατάθηκαν οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών. 

●Πραγματοποιήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 

γραφικής ύλης. 

●Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 

& θέρμανσης. 

 

5.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

●Συντάχθηκαν οι προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών 2011 & 2012. 

●Συντάχθηκε ο απολογισμός-ισολογισμός του οικονομικού έτους 2010 

(π.Ν.Α.Κιλκίς). 

●Συντάχθηκε και ολοκληρώθηκε η απογραφή των οικονομικών και 

περιουσιακών στοιχείων. 

●Εκδόθηκαν 880 αποφάσεις αναλήψεων και 324 ανακλήσεων. 

●Καταχωρήθηκαν 1.193 παραστατικά δαπανών-τιμολογίων. 

●Καταχωρήθηκαν 1.185 Εντάλματα Πληρωμής. 

●Παρακολουθήθηκαν και πληρώθηκαν 71 έργα. 

 

Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

●Χορηγήθηκαν 200 βεβαιώσεις αρμοδιότητας του Γραφείου. 

●Πραγματοποιήθηκαν 96 διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι. 

●Πραγματοποιήθηκαν 123 έλεγχοι εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας στα οινοποιεία της Π.Ε. 

●Πραγματοποιήθηκαν 67 έλεγχοι αμπελουργικών προγραμμάτων. 

●Επεξεργάστηκαν 172 στοιχεία αγροτικών εκμεταλλεύσεων του δικτύου 

λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης (RICA). 

●Πραγματοποιήθηκαν 6 δειγματοληψίες υπολειμματικότητας 

φαρμάκων. 

●Πραγματοποιήθηκαν 16 εγγραφές παραγωγών στο φυτοϋγειονομικό 

μητρώο. 
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●Πραγματοποιήθηκαν 94 επισκοπήσεις ελέγχου εντόμων. 

●Πραγματοποιήθηκαν 21 γεωργικές προειδοποιήσεις για τις 

καλλιέργειες βαμβακιού. 

●Πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι προγραμμάτων οικονομικών 

αποζημιώσεων κτηνοτρόφων. 

 

2.ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

●Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αγροπεριβαλλοντικές πληρωμές 

-Βιολογικής γεωργίας, 416 δικαιούχοι, 3.231.829,46 ευρώ 

-Βιολογικής κτηνοτροφίας, 5 δικαιούχοι, 123.881,27 ευρώ 

-Δοϊράνης, 25 δικαιούχοι, 109.505,12 ευρώ 

●Πραγματοποιήθηκαν 57 επιτόπιοι έλεγχοι προγραμμάτων 

μελισσοκομίας (+έκδοση & θεώρηση μελισσοκομικών βιβλιαρίων). 

●Πραγματοποιήθηκαν 28 επιτόπιοι έλεγχοι κτηνοτροφικών μονάδων και 

σφαγείων. 

-Εκδόθηκαν 129 βεβαιώσεις και εισπράχθηκαν τα σχετικά παράβολα 

«ελληνικής εκτροφής άνω των 5μηνών) 

●Πραγματοποιήθηκαν 114 επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας κυκλοφορίας 

ζωοτροφών. 

●Διεκπεραιώθηκαν 549 διαδικασίες (δηλώσεις, βεβαιώσεις, μεταβολές 

κ.α.) από/προς αμπελοκαλλεργητές.  

●Διεκπεραιώθηκαν 95 διαδικασίες (δηλώσεις, εγγραφές, βεβαιώσεις, 

μεταβολές κ.α.) από/προς οινοποιούς.  

 

3.(πρώην) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

●Χορηγήθηκαν 189 βεβαιώσεις-γνωματεύσεις αρμοδιότητας του 

Γραφείου. 

 

4.ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

●Χορηγήθηκαν 28 βεβαιώσεις αρμοδιότητας του Γραφείου. 

●Εμπλουτίστηκε η λίμνη Δοϊράνη με 30.000 ιχθύδια γόνου κοινού 

κυπρίνου. 
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●Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι υδάτων στην λίμνη Δοϊράνη, στον ποταμό 

Αξιό και στα ορεινά ύδατα περιοχής Π.Ε.Κιλκίς. 

 

5.ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

●Χορηγήθηκαν 1.885 βεβαιώσεις αρμοδιότητας του τμήματος. 

●Πραγματοποιήθηκαν 1.883 εσωτερικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι 

έλεγχοι αρμοδιό-τητας του τμήματος. 

●Παρελήφθησαν 25 σχέδια βελτίωσης. 

●Πραγματοποιήθηκαν 1.300 συμβάσεις καλλιέργειας ενεργειακών 

φυτών. 

●Πραγματοποιήθηκαν 17.000 έλεγχοι δικαιολογητικών δωρεάν διανομής 

τροφίμων. 

●Πραγματοποιήθηκαν 15.000 έλεγχοι ποιοτικών ενισχύσεων (άρθ.18). 

●Παρακολουθήθηκαν και πληρώθηκαν 71 έργα. 

 

6.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

●Πραγματοποιήθηκαν 29.580 εμβολιασμοί προγράμματος μελιταίου 

πυρετού. 

●Πραγματοποιήθηκαν 31.206 αιμοληψίες, δειγματοληψίες ζώων και 

πτηνών. 

●Πραγματοποιήθηκαν 298 έλεγχοι για την προστασία ζώων και πτηνών. 

●Χορηγήθηκαν 727 άδειες και βεβαιώσεις αρμοδιότητας του τμήματος. 

●Πραγματοποιήθηκαν 37 αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις. 

●Ελέχθηκαν 131.900 σφαγές ζώων. 

●Πληρώθηκαν 410.090,00 ευρώ αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους. 

 

7.ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 

●Σε εξέλιξη εκούσιος αναδασμός 22.000 στρεμμάτων στον οικισμό Αγίου 

Πέτρου. 

●Σε εξέλιξη επέκταση ρυμοτομικής μελέτης 220 στρεμμάτων στον 

οικισμό Μελανθίου. 
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●Σε εξέλιξη συμπληρωματική διανομή 1.600 στρεμμάτων στον οικισμό 

Γαλλικού. 

●Σε εξέλιξη διαχωρισμός οικοπέδων έκτασης 145 στρεμμάτων στον 

οικισμό Ποταμιάς. 

●Περατώθηκαν οι διαδικασίες μικροεργασιών (αντικαταστάσεις, 

παραχωρήσεις, ανταλλαγές) 1.500 στρεμμάτων σε διάφορους συνοικισμούς της 

Π.Ε. 

 

 

Δ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

1.ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 

●Εκδόθηκαν (συνολικά) 53 άδειες, πιστοποιητικά, απαλλακτικά 

αρμοδιότητας του τμήματος. 

●Εγκρίθηκαν 42 μελέτες περιβαλλοντικών όρων. 

●Πραγματοποιήθηκαν 81 αυτοψίες και διεκπεραιώθηκαν 2 καταγγελίες. 

●Επιβλήθηκε (εισήγηση-απόφαση) ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.040 

ευρώ. 

 

2.ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

●Πραγματοποιήθηκαν 12 εξετάσεις και χορηγήθηκαν 123 άδειες 

τεχνικών επαγγελμάτων.  

 

3.ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

●Εγκρίθηκαν 38 πολυήμερες σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές. 

 

4.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

●Συμμετείχαμε σε 2 τουριστικές εκθέσεις (εσωτερικού/εξωτερικού). 

●Πραγματοποιήθηκαν 3 παραγωγές έντυπου και ψηφιακού υλικού 

τουριστικής προβολής, ύψους 10.000 ευρώ. 
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5.ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

●Χορηγήθηκε μία άδεια εργασίας σε πολιτικό πρόσφυγα. 

●Επιβλήθηκαν (εισήγηση-απόφαση) 4 πρόστιμα σε επιχειρήσεις ύψους 

1.200 ευρώ. 

 

6.ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

●Διεκπεραιώθηκαν 437 θέματα ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης κ.α. Α.Ε. 

●Χορηγήθηκαν 146 βεβαιώσεις και στάλθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 226 

δημοσιεύσεις (θέματα Α.Ε.). 

●Πραγματοποιήθηκαν 26 εκθέσεις ελέγχου πιστοποίησης. 

●Χορηγήθηκαν 290 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου & λαϊκών 

αγορών (έκδοση, συπλήρωση, τροποποίηση κ.α.). 

●Θεωρήθηκαν 41 βιβλία διακίνησης υγρών καυσίμων. 

●Πραγματοποιήθηκαν 835 περιοδικοί έλεγχοι μέτρων και σταθμών. 

●Πραγματοποιήθηκαν 8 (14 δείγματα) αγορανομικοί έλεγχοι. 

●Επιβλήθηκαν (εισήγηση-απόφαση) 2 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.000 

ευρώ. 

 

 

Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

1.ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

●Πραγματοποιήθηκαν 369 υγειονομικοί έλεγχοι αρμοδιότητας του 

τμήματος. 

●Πραγματοποιήθηκαν 14 δειγματοληψίες αρμοδιότητας του τμήματος. 

●Χορηγήθηκαν 113 πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου. 

●Εγκρίθηκαν 52 μελέτες & άδειες διάθεσης λυμάτων. 

●Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 1.142 ατομικά βιβλιάρια υγείας 

εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

●Οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών & 

μεταμοσχευμένων είναι 113 (27 νέες περιπτώσεις το 2011). 
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2.ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

●Εκδόθηκαν 76 επαγγελματικές άδειες (ιατροί, φαρμακοποιοί κ.α.) 

αρμοδιότητας του τμήματος. 

●Χορηγήθηκαν 52 βεβαιώσεις & πιστοποιητικά αρμοδιότητας του 

τμήματος. 

●Ελέγχθηκαν 840 συνταγές του Ο.Γ.Α. 

●Σφραγίστηκαν και θεωρήθηκαν 300 συνταγολόγια ναρκωτικών 

φαρμάκων. 

 

3.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

●Πραγματοποιήθηκαν 20 εκθέσεις κοινωνικής έρευνας και παρέχεται 

συμβουλευτική στήριξη σε 96 περιπτώσεις. 

●Διεκπεραιώθηκαν 6 υιοθεσίες. 

●Εκδόθηκαν 16 νέα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ και ανανεώθηκαν 300. 

●Εξυπηρετήθηκαν 104 ηλικιωμένοι του προγράμματος λουτροθεραπείας. 

●Χορηγήθηκαν, θεωρήθηκαν, τροποποιήθηκαν 38 πιστοποιητικά, βιβλία 

& βεβαιώσεις αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

 

ΣΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

●Χορηγήθηκαν 13.456 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. 

●Εκδόθηκαν 2.850 νέες άδειες οδήγησης. 

●Αντικαταστάθηκαν και θεωρήθηκαν 6.014 άδειες οδήγησης. 

●Εγκρίθηκαν & χορηγήθηκαν 47 άδειες λειτουργίας αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης. 

●Πραγματοποιήθηκαν 5.438 τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων στο Κ.Τ.Ε.Ο. 

Κιλκίς και εισπράχθηκε το ποσό των 313.466 ευρώ. 
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Ζ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

●Εκδόθηκαν 84 αποφάσεις Ε.Π.Ο. και απαλλάχθηκαν από τη σχετική 

διαδικασία 14 περιπτώσεις. 

●Πραγματοποιήθηκαν 13 εισηγήσεις επί μελετών περιβαλλοντικών 

περιπτώσεων κατηγορίας Α1 & Α2. 

●Χορηγήθηκαν 26 γνωμοδοτήσεις για μελέτες πτηνοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων. 

●Εκδόθηκαν 3 άδειες έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

●Επιβλήθηκαν (εισήγηση-απόφαση) 3 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.800 

ευρώ. 

 

Η.ΤΜΗΜΑ (αυτοτελές) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

●Συστήθηκε και πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Κιλκίς, για την αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών και για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών 

φαινομένων (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός).  

●Εκδηλώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία 17 δασικές πυρκαγιές, 

μικρής έκτασης και χωρίς αξιόλογες ζημίες.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη  
 

Η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

συνέπεσε χρονικά με τον ξέσπασμα και την εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης. 

Μίας οικονομικής κρίσης η οποία φαίνεται να μετεξελίσσεται σε κοινωνική κι 

έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αξιολογούν τα πολιτικά 

πρόσωπα και το έργο τους.  

 

Η σημερινή παρουσίαση του Απολογισμού της Περιφέρειας αποτελεί ίσως την 

καλύτερη ευκαιρία ώστε να δούμε ψύχραιμα το παρελθόν, να το συγκρίνουμε με 

τα αιτήματα των πολιτών και τις τρέχουσες εξελίξεις και να σχεδιάσουμε με 

όραμα και τόλμη το μέλλον.   

       

Πριν από την αναλυτική παρουσίαση των έργων και δράσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για το 2011, θεωρώ σκόπιμο να γίνουν μερικές 

σημαντικές επισημάνσεις.   

 

Αναλαμβάνοντας την πολιτική ηγεσία, πρώτο μέλημά μας ήταν η ανάπτυξη της 

κατάλληλης οργανωτικής δομής ως προϋπόθεση για την αρτιότητα του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής υλοποίησής του. Στο 

πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών σ’ ένα πιο 

ευέλικτο σχήμα με λιγότερες Διευθύνσεις και ορθολογική κατανομή των 

Τμημάτων με βάση τον Πρότυπο Οργανισμό που ήμασταν υποχρεωμένοι να 

τηρήσουμε. Κριτήριο στις επιλογές μας ήταν τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα ενώ όλες οι τοποθετήσεις έγιναν με διαφάνεια και αξιοκρατία.   

 

Επόμενος τομέας στον οποίο δώσαμε μεγάλη έμφαση ήταν το «κλείσιμο» των 

οικονομικών εκκρεμοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας. Μέσα στη χρονιά που 

πέρασε καταφέραμε και εξοφλήσαμε όλες τις οφειλές προηγούμενων χρόνων 

και επίσης προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών στο 
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πνεύμα της εθνικής προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα, 

καταφέραμε να “περιορίσουμε” τα εκταμιευμένα χρήματα -δηλαδή αυτά που 

συνολικά πληρώθηκαν από τον φορολογούμενο πολίτη- πάνω από 57%, σε 

σχέση με αυτά που μας επέτρεπε ο ήδη μειωμένος προϋπολογισμός του 2011. 

Εστιάζοντας στις λειτουργικές δαπάνες, καταφέραμε να εξοικονομήσουμε 

(μειώσουμε) περισσότερα από 650.000 ευρώ το 2011, σε σχέση με ότι 

ξοδεύτηκε το 2010. Και αυτό χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα και ποσότητα 

του παραγόμενου έργου. Το επιτύχαμε λειτουργώντας με πνεύμα οικονομίας και 

αξιοποιώντας καλύτερα τις διαθέσιμες υποδομές και μέσα. Ενδεικτικά αναφέρω 

ότι η μείωση της δαπάνης για τηλεφωνικές επικοινωνίες έφτασε στο 40%, 

αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΗΣ.  

 

Στην ίδια κατεύθυνση οργανώσαμε ένα ανεξάρτητο Τμήμα Πληροφορικής το 

οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών και, επίσης, την καλύτερη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Ήδη τις πρώτες ημέρες του 2011 

πραγματοποιήσαμε τις πρώτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ των υπηρεσιών σε 

επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Περιφέρειας και, σε εικονικό 

περιβάλλον, επιλύσαμε τα πρώτα οργανωτικά προβλήματα που είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε. Δεδομένου του περιορισμού χρόνου και έκτασης της 

παρουσίασης του απολογισμού, έχει γίνει επιλογή των πιο σημαντικών 

στοιχείων ενώ περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.   

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης αποτέλεσε την «ατμομηχανή» στο συντονισμό και 

οργάνωση δράσεων με συμβολή στην τοπική κοινωνική και οικονομική 

ευημερία και με στόχο την ενίσχυση των τοπικών εισοδημάτων, την 

αναζωογόνηση της αγοράς και τη δημιουργία προοπτικής για προσέλκυση και 

ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

εκδόθηκαν 17 νέες άδειες εγκατάστασης Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και 51 

ακόμη άδειες λειτουργίας ενώ δόθηκαν επίσης 555 άδειες επαγγέλματος, παρά 

την οικονομική ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας που ταλανίζει την τοπική 

αγορά. Σημαντικό ήταν ακόμη το έργο της Διεύθυνσης στον τομέα των 
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αγορανομικών ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων 

(ελέγχθηκαν περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις). Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, 

μέσω των έμπειρων στελεχών της και σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη 

και τους Συμβούλους του, συμμετείχε επίσης με πολλές δράσεις στο 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας. Πρόκειται 

για μία επιτυχία της Περιφέρειας η οποία κατάφερε από τον πρώτο χρόνο να 

δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μίας ενιαίας 

και ισχυρής ταυτότητας τουριστικής προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό.   

 

Η αγροτική οικονομία αποτελεί την παραγωγική βάση του τοπικού οικονομικού 

συστήματος. Το εισόδημα των αγροτών κινεί ουσιαστικά το σύνολο της τοπικής 

αγοράς αφού η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας χαρακτηρίζεται από το μέγεθος 

της αγροτικής της παραγωγής (παράγει το 17% του Εθνικού Αγροτικού 

Προϊόντος). Το έργο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας 

περιλαμβάνει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δράσεων σε πολλούς διαφορετικούς 

τομείς όπως η ευζωία του ζωικού κεφαλαίου, οι κτηνιατρικοί έλεγχοι, η 

επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα, η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τροφίμων, η ενίσχυση των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων 

αγροτών, τα σχέδια βελτίωσης των καλλιεργειών, η προώθηση αδειών 

εγκαταστάσεων για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς σε αγροτεμάχια, η εφαρμογή 

του προγράμματος προστασίας από νιτρορύπανση, το πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών, η σύνταξη μελετών (το «καλάθι» της Περιφέρειας 

Κεντρικής, Μακεδονίας), οι ενημερώσεις και ηεκπαίδευση αγροτών, ο αγροτικός 

εξηλεκτρισμός, η υποστήριξη της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών για 

την προστασία του αγροτικού φυσικού περιβάλλοντος, η προώθηση 

αποζημιώσεων από θεομηνίες σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, η αποστολή παιδιών 

αγροτών σε κατασκηνώσεις, η έκδοση νέων τίτλων κυριότητας και η 

συμπλήρωση του κτηματολογίου, ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος (15.537 έλεγχοι 

σε νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα), οι έλεγχοι ποιότητας (600), η 

συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κ.ά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση 
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της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων σ’ όλα τα στάδια της παραγωγής, 

διακίνησης και προώθησης, στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας (δόθηκαν 

ενισχύσεις της τάξης των 250.000ευρώ), όπως και στην ενίσχυση της 

μελισσοτροφίας (δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκομικών 

εκμεταλλεύσεων, αντικατάσταση κυψελών, τεχνική στήριξη και εκπαίδευση).  

 

Στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής χρήσης 

φυσικών πόρων, νερού και ενέργειας δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση μέσα από τη 

δραστηριοποίηση του οικείου Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Το 

Τμήμα προώθησε την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για 134 έργα και 

δραστηριότητες και ακόμη πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό ελέγχων 

καταγγελιών για περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το Κλιμάκιο 

Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος στο οποίο συμμετέχουν στελέχη από 

συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, το 2011, πραγματοποίησε 

περισσότερους από 160 ελέγχους και αυτοψίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

σε συστήματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και στους υδάτινους 

αποδέκτες. Για όλες τις περιπτώσεις που εντοπίστηκε μη συμμόρφωση με την 

κείμενη νομοθεσία προωθήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

και προστίμων (η διαδικασία βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αξιολόγησης των 

ενστάσεων). Παράλληλα, μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκαν έργα 

απορρύπανσης και καθαρισμού τμημάτων της κοίτης του Λουδία (στο ύψος του 

Κωπηλατοδρομίου) και της Τάφρου-66 (στο ύψος της Γέφυρας Αρσενίου).  

Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθούν μεγαλύτερα έργα ανάδειξης, 

περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησής τους.  

 

Στον τομέα της Προστασίας και Ανάδειξης της τοπικής Βιοποικιλότητας και 

Φυσικών Οικοσυστημάτων προωθήθηκε η εκπόνηση της Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη λίμνη Βεγορίτιδα. Παράλληλα, κατατέθηκε 

πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών και 

οικοτουριστικών υποδομών της λίμνης.      
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Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας την προηγούμενη χρονιά υπήρξε έντονη 

κινητικότητα λόγω αρκετών έκτακτων φαινομένων (χαλαζοπτώσεις, δασική 

πυρκαγιά κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Έδεσσας-Σκύδρας, 

πλημμύρες) και της έντονης χιονόπτωσης που φέτος έπληξε το σύνολο της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (ορεινή και πεδινή περιοχή). Παρά τις 

αυξημένες αρμοδιότητες, λόγω εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτη», ο 

τοπικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκε με πολύ καλά 

αποτελέσματα. Υπήρξε άριστη συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος 

ήταν παρών σε όλα τα επεισόδια με τον Περιφερειάρχη, τον Αναπληρωτή 

Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους επικεφαλείς των συναρμόδιων 

υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη, 

τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της 

υπηρεσίας με την καλύτερη εσωτερική οργάνωση, την εκπόνηση 

επιχειρησιακών σχεδίων, την επιμόρφωση των στελεχών και την 

πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου ενημερωτικών εκδηλώσεων. Μεγαλύτερο 

επίτευγμα στον τομέα της πολιτικής προστασίας ήταν το ότι καταφέραμε και 

διατηρήσαμε ανοικτό το σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων χιονοπτώσεων.  

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Μεταφορών 

δώσαμε έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Με τη συνδρομή των στελεχών 

καταφέραμε και μειώσαμε σημαντικά το χρόνο εξυπηρέτησης σε όλα τα είδη 

των αιτημάτων που φτάνουν στην υπηρεσία. Οι άδειες οδήγησης και οι 

ανανεώσεις δίνονται τις περισσότερες φορές αυθημερόν. Ένα σημαντικό έργο 

της Διεύθυνσης ήταν η ολοκλήρωση του νέου Κέντρου Εξέτασης και 

Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (πίστα) στην Κρύα Βρύση το οποίο 

κατασκευάστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για την εξέταση οδηγών 

αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τετρακύκλων. Το κόστος του έργου έφτασε 

στο 1,3 εκατομ. ευρώ και πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο 2012 σε 

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.   

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού διαχειρίστηκε με επιτυχία την 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής 



 95 

της δημόσιας διοίκησης και την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Τα προβλήματα που επιλύθηκαν ήταν πολλά με τελευταίο την εφαρμογή του 

Νέου Μισθολογίου ενώ σημαντικό έργο ήταν και η απογραφή των δημοσίων 

υπαλλήλων. Οι συνολικές δαπάνες που πληρώθηκαν από την ταμειακή υπηρεσία 

για το 2011 έφτασαν τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα 4,8 

εκατομμύρια ήταν πληρωμές έργων. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο 

διαχειριστήκαμε για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και την 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφερειακή 

Ενότητα Πέλλας και σε σχέση με ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

Το έργο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ήταν επίσης 

πολυδιάστατο. Τα στελέχη της υπηρεσίας ανέλαβαν την πραγματοποίηση 

εκατοντάδων υγειονομικών ελέγχων και προώθησαν τις διαδικασίες 

αδειοδότησης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η 

υπηρεσία πραγματοποίησε 50 επιδημιολογικές έρευνες λοιμωδών νοσημάτων 

και εκτεταμένο πρόγραμμα εμβολιασμών σε όλη την επικράτεια. Στον τομέα της 

κοινωνικής μέριμνας δόθηκαν επιδόματα και κοινωνικές ενισχύσεις σε μεγάλο 

αριθμό δικαιούχων.  

 

Η Περιφερειακή Ενότητα αποτελεί βασικό εταίρο του Κέντρου Πρόληψης 

«Όραμα» στο οποίο Πρόεδρος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης. Το Κέντρο Πρόληψης, 

την προηγούμενη χρονιά, υλοποίησε μεγάλο αριθμό δράσεων ενημέρωσης, 

εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συγκροτήθηκαν 

και εκπαιδεύτηκαν 30 περίπου ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, 

εθελοντών, ηλικιωμένων και άλλων ειδικών κοινωνικών ομάδων, 

πραγματοποιήθηκαν ανοικτές ομιλίες και ενημερώσεις σε επίκαιρα θέματα τις 

οποίες παρακολούθησαν πάνω από 1200 άτομα και ακόμη πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες από 300 συνεδρίες συμβουλευτικής με 270 οφελούμενους.    

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ωρίμασε 

εντός του 2011 συνολικά 9 έργα και ενέταξε στο ΕΣΠΑ ακόμη ένα έργο τον 

Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Ο προϋπολογισμός των παραπάνω έργων 
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ανέρχεται σε 25,5 εκατομ. ευρώ. Αναλυτικά τα έργα που είναι ενταγμένα στο 

ΕΣΠΑ είναι:  

 
Α/Α Τίτλος έργου Προϋπολογισμός (ευρώ) 

1 Νέο τριώροφο κτίριο Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας 4,7 εκατομ.  

2 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση-Ανάπλαση ΧΑΔΑ (28 χώροι) 4,5 εκατομ.  

3 Διευθέτηση τμήματος ρέματος Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας 600χιλ.  

4 Διευθέτηση τμήματος ρέματος Πολυκάρπης, Δήμου Αλμωπίας 800χιλ.  

5 Αντοπλημμυρική Προστασίας Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου και 
Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας 

1,7 εκατομ. 

6 Αντιπλημμυρική Προστασία Γιαννιτσών (Τσιναρλί) 3,2 εκατομ.  

7 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών 3,2 εκατομ.  

8 2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας 3,0 εκατομ.  

9 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας 800 χιλ.  

10 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση-Ανάπλαση ΙΙΙης Ομάδας ΧΑΔΑ (6 Χώροι, 
επίκειται η δημοπράτηση των οριστικών μελετών) 

3,0 εκατομ.  

ΣΥΝΟΛΟ 25,5 εκατομ. ευρώ 

  

Ακόμη, εντός του 2011 η υπηρεσία κατασκεύασε 113 μικρά και μεγάλα έργα 

υποδομών με συνολική δαπάνη γύρω στα 3 εκατομ. ευρώ.  Επίσης, το 9ο 

Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας έχει αποκτήσει μελετητική ωριμότητα για ένταξη 

στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3,5 εκατομ. ευρώ. Για την αντιπλημμυρική 

θωράκιση της Αλμωπίας, εντός του 2011, ξεκίνησε η εκπόνηση μελετών για τη 

διευθέτηση χειμάρρων με σκοπό την ένταξη αντίστοιχων έργων στο ΕΣΠΑ και 

προϋπολογισμό 11 εκατομ. ευρώ.   

 

Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και 

Δικτύων αλλά και την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, καθώς και με 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας προωθήσαμε την ολοκλήρωση 

των νέων οδικών τμημάτων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας-

Γιαννιτσών-Έδεσσας-Όρια Π.Ε. με Φλώρινα. Συγκεκριμένα, η κατάσταση των 

έργων έχει ως εξής:     
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Α/Α Οδικό Τμήμα Προϋπολογισμός (ευρώ) 
1 Παράκαμψη Χαλκηδόνας (μήκος 5,5χλμ. Νέα χάραξη) – Επίκειται 

συμπλήρωση των Τεχνικών Μελετών 
115 εκατομ.  

2 Αποπεράτωση Τμήματος Παραλίμνης (μήκος 6χλμ.) – Περαίωση τέλος 
Μαΐου 2012  

5,9 εκατομ.  

3 Παράκαμψη Γιαννιτσών (μήκος 8χλμ., Νέα χάραξη) – Επίκειται 
συμπλήρωση των τεχνικών μελετών  

110 εκατομ.  

4 Μαυροβούνι-Αρχή παράκαμψης Έδεσσας (μήκος 9,4χλμ.) – Υπολείπονται 
οι οριστικές μελέτες των Τεχνικών Έργων εκτός της σύραγγας 
Μαυροβουνίου η οποία έχει εκπονηθεί 

90 εκατομ.  

5 Πέρας Νότιας παράκαμψης Έδεσσας-Ψηλή Βρύση-Άγρας (μήκος 3,5χλμ.) – 
Η μελέτη του Τμήματος είναι σε εξέλιξη  

Ο προϋπολογισμός θα 
προκύψει από την 
ολοκλήρωση της μελέτης 

6 Άγρας-Βρυττά (μήκος 7χλμ.) –Ολοκληρώνεται τέλος του 2012, 
χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους   

7,5 εκατομ.  

 ΣΥΝΟΛΟ 328,4 εκατομ. 
   

 

Η κάθετη διασύνδεση της Πέλλας με την Εγνατία Οδό αποτελεί πάγιο αίτημα της 

τοπικής κοινωνίας. Στον Νέο Εθνικό Οδικό Άξονα Έδεσσα-Νάουσα-Βέροια-

Κάθετος στην Εγνατία έχει υπάρξει πρόοδος. Συγκεκριμένα, το τμήμα που 

αφορά την Πέλλα, Κοπανός-Διασταύρωση με Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-

Έδεσσας(Σεβαστιανά), μήκους 14,5χλμ., έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες 

μελέτες που αφορούν το έργο και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις.  Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 110 εκατομ. ευρώ. Επίσης, 

προωθήσαμε την οδική σύνδεση των Χιονοδρομικών της Περιφέρειας μέσω της 

κατασκευής του δρόμου Άνω-Κάτω Γραμματικό-Χιονοδρομικό Κέντρο Τρία-

Πέντε Πηγάδια, μήκους 16 χλμ. Το έργο έχει αποκτήσει μελετητική ωριμότητα 

και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 4,5 εκατομ. ευρώ.   

 

Μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τους πρώτους μήνες του 2011 

προωθήσαμε το μεγάλο υδραυλικό έργο κατασκευής φράγματος πολλαπλών 

χρήσεων στον Αλμωπαίο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 80 εκατομ. ευρώ. Μέχρι 

στιγμής, έχει ολοκληρωθεί η αναγνωριστική Μελέτη και έχει προκηρυχθεί η 

προμελέτη και οριστική μελέτη του φράγματος. Επίσης, προωθήσαμε την 

κατασκευή ενός δεύτερου φράγματος (ταμιευτήρα για άρδευση) στη 

Γραμμόσκα. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με προϋπολογισμό 2,8 εκατομ. ευρώ. Υπάρχει 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τροποποίηση της Μελέτης.     
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Μία σημαντική ακόμη πρόταση που καταθέσαμε στο ΥΠΕΚΑ αφορά την 

αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Π.Ε. Πέλλας (Σωσσάνδρας του Δήμου 

Αλμωπίας και Λουδία-Γαλατάδων-Καρυώτισσας-Κρύας Βρύσης του Δήμου 

Πέλλας). Ακόμη, στο ίδιο Υπουργείο κατατέθηκε πρόταση για την εκπόνηση ενός 

σημαντικού έργου απορρύπανσης εδάφους και υπόγειων υδροφορέων χώρων 

απόσυρσης οπωροκηπευτικών.  

 

Στο επίκεντρο της Αναπτυξιακής μας πολιτικής βρέθηκε η αξιοποίηση των 

εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας-Καιμακτσαλάν. Μέσα στο 

2011 επιτύχαμε τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που ήταν ένα 

χρονίζον πρόβλημα. Ακόμη, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια τη διαδικασία 

παραχώρησης των εγκαταστάσεων σε προσωρινό διαχειριστή και βρισκόμαστε 

σε συνεννόηση με την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου για την παραχώρηση 

στην Περιφέρεια της έκτασης για 50 χρόνια και εξεύρεση Στρατηγικού 

Επενδυτή.     

 

Με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση νέων εισοδημάτων, υποβάλλαμε πρόταση 

στο μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλλιεία» για τον 

εμπλουτισμό με νέα είδη σε υφιστάμενες ή νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών και 

επίσης στις λίμνες Βεγορίτιδα και Άγρα. Ακόμη, υποβάλλαμε πρόταση για την 

παραγωγική αξιοποίηση του Ιχθυογεννητικού Σταθμού στην Έδεσσα.  

 

 

Με την Αναπτυξιακή Πέλλας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας επικεφαλής 

είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, προετοιμάστηκαν και υλοποιήθηκαν ένας μεγάλος 

αριθμός δράσεων και πρωτοβουλιών, οι περισσότερες με συγχρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας LEADER έχει προυπολογισμό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ και μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 13 έργα τα οποία αναμένεται να 

αναζωογονήσουν σημαντικά την τοπική οικονομία. Ακόμη, υποβλήθηκε 

πρόταση προυπολογισμού 2 εκατομ. ευρώ για την ενίσχυση ιδιωτικών 

επενδύσεων στον Άξονα 3 του Ο.Π.Α.Α.Χ. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
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στην περιοχή και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προωθείται η υλοποίηση 

Προγραμμάτων Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων 

κοινωφελούς εργασίας.  

 

 

Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι πρωτίστως αναπτυξιακός. Στην 

κατεύθυνση αυτή και με στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων 

της κρίσης στην τοπική αγορά, εκπονήσαμε ένα ειδικό στρατηγικό σχέδιο για 

την ενίσχυση της πραγματικής τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της μελέτης 

έγινε επεξεργασία γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων και 

τα συμπεράσματα και οι αναπτυξιακές της προτάσεις που περιλαμβάνουν 

ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις πρόκειται να παρουσιαστούν σύντομα.   

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας προγραμματισμού 

είχαμε τακτική συνεργασία με τους βουλευτές, τους Δημάρχους και όλους τους 

τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Πραγματοποιήσαμε μεγάλο αριθμό ειδικών 

συναντήσεων και ενημερωτικών ημερίδων. Σε πολλές περιπτώσεις καταφέραμε 

τη σημαντική μείωση του χρόνου ένταξης και ολοκλήρωσης αναπτυξιακών 

έργων και δράσεων και σε άλλες περιπτώσεις ξεπεράσαμε προβλήματα.  

 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί η καλή συνεργασία που είχαμε τους 

προηγούμενους μήνες με την ηγεσία και τα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε σημαντικά ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε συνολικά και να αναζητήσουμε από κοινού τις καλύτερες 

δυνατές λύσεις. Όλοι μαζί είχαμε μία σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια και 

ανάπτυξη μίας νέας φιλοσοφίας για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Η συνέργεια και η εξωστρέφεια έγιναν η 

σημαία μας σ’ όλες τις δημόσιες παρουσιάσεις και δράσεις που υλοποιήσαμε στο 

εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας.  Θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για 

κατάλληλη προβολή του έργου που υλοποιήσαμε και πλήρη αξιοποίηση των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στους Απολογισμούς που συντάξαμε.  
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 
 

Η ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αρχές του 

2011 συμπίπτει όχι μόνο με την έναρξη εφαρμογής της νέας αρχιτεκτονικής της 

στην Αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» αλλά και 

με μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για όλη την χώρα.  

 

Ο Καλλικράτης από τη μια αναβάθμισε το ρόλο των Περιφερειών ως αιρετών 

αυτοδιοικητικών μονάδων, αποδίδοντας τες πολλές  πρόσθετες αρμοδιότητες 

και αναδεικνύοντάς τες ως κύριους φορείς  αναπτυξιακού προγραμματισμού, 

μέσω των οποίων θα υλοποιείται η ανάπτυξη της Περιφέρειας σε επίπεδο: 

κοινωνικό, υποδομών, περιβαλλοντικό, οικονομικό. 

 

Από την άλλη όμως, στην αρχή της εφαρμογής του, δημιούργησε και 

προβλήματα λειτουργίας και γραφειοκρατίας, ασάφειας στις διατάξεις και 

παραλείψεων, τα οποία τείνουν να ξεπεραστούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις 

και ενέργειες μας. Μέσα σ’ αυτά τα δύσκολα για το ξεκίνημα κάθε 

Αυτοδιοικητικής Αρχής δεδομένα, η Π.Ε. Πιερίας ανταποκρίθηκε σε όλους τους 

στόχους που η ΠΚΜ που είχε θέσει απέναντι στους πολίτες και αφορούν στην : 

• Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 

• Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

• Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως οργανισμού 

και η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της και 

τέλος στην 

• Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας ως οργανισμού. 

  

Και στα πλαίσια των αναπτυξιακών αξόνων για την  

• Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

• Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 
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• Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας και Μέτρων για Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμό και Αθλητισμό 

• Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων ως 

Οργανισμών. 

 

Πρωτογενής Τομέας: Αγροτική Ανάπτυξη και Κτηνιατρική  

 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

παραγωγής εισοδήματος στην Π.Ε. Πιερίας. Η γεωργία κυριαρχείται από 

μικρές εκμεταλλεύσεις και τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται 

είναι τα ακτινίδια, τα κεράσια, καπνός, βαμβάκι, οπωροκηπευτικά, κάστανα, 

κ.α. Η Αντιπεριφέρεια Πιερίας μέσα στα πλαίσια της συντονισμένης 

προσπάθειας που καταβάλει να βελτιώσει, να αναδείξει να ενισχύσει και να 

προωθήσει τα αγροτικά προϊόντα της, κατά το 2011 έχει: 

• συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό την εκπόνηση μελετών 

για τις αναπτυξιακές προοπτικές και την καθιέρωση πολλών προϊόντων 

της (κεράσια Ράχης – Κολινδρού, τσάι Ολύμπου, κ.α) ως Προϊόντα 

Γεωγραφικής Ένδειξης. 

• έδωσε έμφαση στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των νέων αγροτών και 

διοργάνωσε ημερίδας για την  κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020, ενώ 

έχει προβλέψει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό την οργάνωση 

Πανελληνίου Συνεδρίου για τους νέους αγρότες. 

• Παράλληλα η Π.Ε. Πιερίας σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στα πλαίσια προώθησης της γεωργίας, 

της πρόληψης και προστασίας των αγροτικών προϊόντων, διοργάνωσε 

τις παρακάτω  ημερίδες: 

- “Βακτήριο ακτινιδιάς: περιγραφή – συμπτώματα – πρόληψη”, 6 

Φεβρουαρίου, συνεδριακός χώρος Ε.Α.Σ. Πιερίας 

- “Ταυτοποίηση και μέτρα πρόληψης του βακτηρίου στην ακτινιδιά”, 

7 Μαϊου, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Πιερίας 

- “Εναλλακτικές καλλιέργειες στην Πιερία: Το Ιπποφαές”, 3 
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Οκτωβρίου, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Πιερίας 

- “Παρουσίαση του νέου προγράμματος μίσθωσης γεωργικής και 

κτηνοτροφικής γης”, 7 Νοεμβρίου, Αίθουσα Περιφερειακού 

Συμβουλίου Π.Ε. Πιερίας 

• Ενώ για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων συμμετείχε στις 

παρακάτω δράσεις 

- 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού, 21-23 Οκτωβρίου, 

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα 

- 3ο Φεστιβάλ Μελιού, 2-4 Δεκεμβρίου, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας,  

Αθήνα 

- 9η Γιορτή του Αγρότη, 17-18 Σεπτεμβρίου, Γήπεδο Καρίτσας 

• Βαρύτητα δόθηκε και στην κτηνοτροφία και την Αλιεία τομείς που 

στην Πιερία παρουσιάζουν ανάπτυξη. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ το 2011 

δύο λιμενικών έργων που αφορούν στην πόντιση δύο τεχνητών 

υφάλων στις θαλάσσιες περιοχές Κίτρους και Λιτοχώρου αναμένεται 

να ενδυναμώσουν την παραγωγή και τους αλιείς ενώ θα έχουν 

ευνοϊκά αποτελέσματα και στον εμπλουτισμό της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας. 

• Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών στην 

περιοχή του Μακρυγιάλου καθώς παράγεται το 30% της Ελληνικής 

παραγωγής μυδιών. Η Αντιπεριφέρεια έχει εντάξει στον 

επιχειρησιακό της σχεδιασμό την εκπόνηση μελέτης για την 

καθιέρωση των μυδιών Πιερίας ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης. 

Στη φάση ολοκλήρωσης ήταν η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. στη θαλάσσια 

περιοχή της Β. Πιερίας. 

• Παράλληλα, η υλοποίηση από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας δυο 

μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικά της Κατερίνης και 

των Ρυακίων) που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη θα βελτιώσουν πολύ 

τις συνθήκες άρδευσης και την αύξηση της παραγωγής στο Νομό. 
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Τομέας Τεχνικών Έργων 

 

Σημαντικός είναι και ο απολογισμός της Π.Ε., Πιερίας στον Τομέα των Τεχνικών 

Έργων  όπου κατά το 2011:  

Α) για τα έργα του Προγράμματος Έργων και Μελετών της Π.Ε. Πιερίας 

χρηματοδοτούμενου από ΚΑΠ, ιδίους Πόρους, Τόκους και Ο.Σ.Κ. 

αναφέρεται ότι: 

- ήταν σε εξέλιξη συνολικά 46 συνεχιζόμενα έργα και 6 μελέτες ενώ 

εισήχθησαν 40 νέα έργα και 4 νέες μελέτες. Ένα μεγάλο μέρος των 

έργων αφορούν σε συγκοινωνιακά έργα, υλοποιήθηκαν όμως και 

έργα αγροτικής ανάπτυξης (αγροτική οδοποϊία, εγγειοβελτιωτικά), 

υποδομές εκπαίδευσης και αθλητισμού, έργα λιμενικά, προστασίας 

του περιβάλλοντος, ανάπτυξης του τουρισμού, ασφάλειας και 

προστασίας της δημόσιας υγείας, κ.α. 

- Αποπερατώθηκαν 18 τεχνικά έργα συμβατικού προϋπολογισμού 

6.500.000 ευρώ. 

- Υπεγράφησαν συνολικά 4 συμβάσεις συνολικού ύψους 814.500 ευρώ. 

- Ενώ οι συνολικές πληρωμές κατά το 2011 ανήλθαν σε 2.250.000 ευρώ 

περίπου. 

 

Β) ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα που αφορούν στην ανάπτυξη και 

βελτίωση του αγροτικού τομέα, στην αλιεία, στην εκπαίδευση, στην 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, στον τουρισμό και στα 

λιμενικά έργα. Το 2011: 

1. Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 3 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 

2.174.227 ευρώ. Τα έργα αυτά είναι: 

«Η κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του 

Κίτρους» (πρ/σμού: 1.059.596 ευρώ) 
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«Η κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του 

Λιτοχώρου» (πρ/σμού: 982.767 ευρώ) 

Η «Σύνταξη ειδικού σχεδίου διαχείρισης της περιοχής Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου» (πρ/σμού 131.864,73 ευρώ) 

2. Διεξήχθησαν 5 διαγωνισμοί δημοπρασίας έργων ενταγμένων στο 

ΕΣΠΑ  

- Η ανέγερση του Λυκείου της Κονταριώτισσας  

- Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δ.Δ. Λιβαδίου 

- Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Λιβαδίου 

- Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου Κίτρους 

- Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου 

3. υπεγράφησαν 2 νέες συμβάσεις συνολικού ύψους 2.876.458 ευρώ 

και συγκεκριμένα: 

- «Η ανέγερση του Λυκείου της Κονταριώτισσας» ύψους 2.767.418 

ευρώ 

- «Σύνταξη ειδικού σχεδίου διαχείρισης της περιοχής Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου» ύψους 109.040 ευρώ 

4. Αποπερατώθηκαν τα παρακάτω έργα του ΕΣΠΑ και του Γ’ ΚΠΣ: 

- Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 

αποβλήτων (ΧΑΕΕΑ) Νομού Πιερίας, πρ/σμού 130.778 ευρώ 

(ΕΣΠΑ). 

- Ανακαίνιση εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης συνδέσμου 

κοινοτήτων Ν.Πιερίας (Γ’ ΚΠΣ, συνολικού ύψους πληρωμών 

5.476.848 ευρώ) 

- Τουριστικό Αγκυροβόλιο Πλαταμώνα (Γ’ ΚΠΣ, πρ/σμού 2.320.000 

ευρώ). 
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Γ) Σε πλήρη εξέλιξη ήταν τα παρακάτω έργα του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 (Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής): 

- Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Ρυακίων 

πρ/σμού 1.440.000 ευρώ. 

- Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Δ. 

Κατερίνης, Ν. Πιερίας, συμβατικού πρ/σμού 10.003.529,15 ευρώ  

   τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της αγροτικής 

παραγωγής, της άρδευσης και της ορθολογικής χρήσης του νερού 

 

Δ) Υποβλήθηκε μία πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου «Έργα 

διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χειμάρρου Μορνιώτικου, ανάντη 

Χ.Θ. 14+000», πρ/σμού 8.216.027 ευρώ, στα πλαίσια του Π.Α.Α., κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης του Υ.ΠΕ.Κ.Α.. 

 

Τομέας Τουρισμός – Πολιτισμός 

 

Ο τουρισμός αποτελεί για την Πιερία τον κυριότερο πυλώνα ανάπτυξης. Ο 

πολιτισμός, η ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και η γεωγραφική θέση της Π. 

Ενότητας αποτελούν τα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής της στρατηγικής σε σχέση με 

τον τουρισμό και την προβολή του. Ήδη η περιοχή έχει αναδειχθεί ως ένας 

σημαντικός πόλος έλξης τουρισμού (κυρίως θερινού και παραθαλάσσιου) στο 

χάρτη της Περιφέρειας.  

 

Στα όρια της Ενότητας βρίσκονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (ο 

αρχαιολογικός χώρος του Δίου, των Λειβήθρων, της Πύδνας,  το κάστρο του 

Πλαταμώνα), σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί (Παλαιός Παντελεήμονας, 

Παλαιοί Πόροι, Παλαιά Σκοτίνα, Παλαιά Λεπτοκαρυά, κ.α.), ενώ και το φυσικό 

της περιβάλλον αποτελεί ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτημα που μέχρι τώρα 
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είχε επωφεληθεί μόνο από αποσπασματικές προσπάθειες ανάπτυξης και 

προβολής. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ε. Πιερίας έχει θέσει σαν αναπτυξιακό στόχο τη 

λειτουργική σύμπραξη της τουριστικής ανάπτυξης με το περιβάλλον, την 

πολιτιστική, ιστορική και λαογραφική κληρονομιά, έχοντας πάντα ως γνώμονα 

την αρχή της αειφορίας και αποτέλεσμα την ανάπτυξη και άλλων μορφών 

τουρισμού (θρησκευτικού, εναλλακτικού, αγροτουρισμού, πολιτιστικού, κ.α.) 

και την ενίσχυση του ρεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

• Στο πλαίσιο αυτών των στόχων η Π.Ε. Πιερίας κατά το 2011 συμμετείχε 

σε κλαδικές εκθέσεις για τον τουρισμό σε εξωτερικό και Ελλάδα 

• Έχει συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και έχει 

δημιουργήσει μια δεξαμενή έργων και μελετών για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς (π.χ. τη δημιουργία 

Μυθολογικού, ιστορικού, Θεματικού Πάρκου στην περιοχή του Ολύμπου, 

την ανάδειξη των Αλυκών Κίτρους ως προορισμό θεραπευτικού και 

ιαματικού τουρισμού, την ανάδειξη των παραδοσιακών της οικισμών). 

• Έχει συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό την εκπόνηση 

μελέτης για τη μετατροπή των λιμενικών της υποδομών σε τουριστικές 

μαρίνες. 

• Έχει εντάξει στο πρόγραμμα της την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού 

και βελτίωσης πολιτιστικών υποδομών ενώ προβλέπεται στον 

επιχειρησιακό της σχεδιασμό η αναπαλαίωση παλαιών παραδοσιακών 

κτιρίων και η κατά περίπτωση μετατροπή τους σε πολιτιστικούς χώρους. 

• Συμμετείχε στη διαμόρφωση πρότασης στα πλαίσια σχετικής 

πρόσκλησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  για τη δημιουργία 

«Δικτυακής Τουριστικής Πύλης» που υποβλήθηκε από την ΠΚΜ. 

• Έχει παράξει και διαδώσει πληροφοριακό υλικό (χάρτες, αφίσες, 

τουριστικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς οδηγούς, και άλλο έντυπο υλικό) 
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με σκοπό να προσφέρουν στο δυνητικό επισκέπτη όλες τις πληροφορίες, 

τις δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις που του προσφέρει η περιοχή. 

• Έχει προτείνει στα πλαίσια της πρότασης: «Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, στην Π.Ε. Πιερίας», μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 2007-2013»,  την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Στήριξης 

του Τουρισμού για τη μεταφορά νέων ιδεών και γνώσης προώθησης του 

τουριστικού προϊόντος.  

• Έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους αρμοδίους τοπικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού (π.χ.  

γαστρονομικού). 

 

Τομέας Περιβάλλον 

 

Το φυσικό περιβάλλον της Πιερίας αναδεικνύεται ως ένα από τα βασικά 

στρατηγικά πλεονεκτήματα του Νομού,. Στα διοικητικά όρια του Νομού 

βρίσκονται το όρος Όλυμπος, τα Πιέρια όρη και το όρος Τίταρος τα οποία έχουν 

συμπεριληφθεί στον επιστημονικό κατάλογο «Φύση 2000» (Natura 2000) και 

έχουν εμβληματικό ιστορικό χαρακτήρα για ολόκληρη την Ελλάδα με πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα ενώ υπάρχουν και σημαντικοί υδροβιότοποι όπως αυτοί 

των Αλυκών Κίτρους και του Αλιάκμονα – έλους Αγαθούπολης.  

 

Η Π.Ε. Πιερίας στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

ανάδειξης του ως μια άλλη δυνατότητα εναλλακτικού τουρισμού (ορεινού, 

αγροτουρισμού, οικοτουρισμού κ.α.) : 

1. έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη και έχει καταθέσει σχέδιο στα 

πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Προεδρικού 

Διατάγματος για το «Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του Όρους 

Όλυμπος ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, 

χρήσεων, όρων και περιορισμών». Στα πλαίσια αυτά έχει οργανώσει 

σειρά ανοιχτών συσκέψεων  με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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2. έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και εκπονεί τη μελέτη για το «Σχέδιο Διαχείρισης 

του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» ενώ έχει διοργανώσει διαβουλεύσεις και 

ημερίδες για να εκφραστούν οι αρμόδιοι φορείς. 

3. έχει εντάξει έργα και μελέτες  τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ όσο και στο 

Πρόγραμμα Έργων και Μελετών της Π.Ε. Πιερίας που αφορούν στη 

διαχείριση των λυμάτων, στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη 

του περιβάλλοντος, καθώς και την εκπόνηση μελετών για την προστασία 

των ακτών της Πιερίας από τη θαλάσσια διάβρωση. 

4. έχει εντάξει στον επιχειρησιακό της προγραμματισμό έργα ανάδειξης του 

φυσικού αλλά και δομημένου περιβάλλοντος με προτεινόμενες 

αναπλάσεις χώρων. 

5. υποβάλει πρόταση για τη βέλτιστη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων 

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος LIFE+, σε συνεργασία με 

ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς. 

6. έχει υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα: «Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, στην Π.Ε. Πιερίας», μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 2007-2013»,  με δράσεις για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος καθώς και δράσεις αναδάσωσης των καμένων περιοχών. 

7. έχει κινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης για την εκμετάλλευση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση – ψύξη δημόσιων 

εγκαταστάσεων και την υποβολή σχετικής πρότασης για 

χρηματοδότηση. 

8. έχει ολοκληρώσει έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος (όπως το 

κλείσιμο των ΧΑΔΑ). 
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Τομέας Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

 

Παρότι με βάση το Ν. 3258/2010 οι Περιφέρειες δεν έχουν αρμοδιότητα στην 

ανέγερση σχολικών κτιρίων, τα αιτήματα των Δήμων για την ανέγερση ή 

βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης είναι πολλά. Η Αντιπεριφέρεια Πιερίας 

πιστεύοντας ότι η Παιδεία είναι ευθύνη πρώτης προτεραιότητας προς τους 

πολίτες και ότι ο Αθλητισμός συνδιαμορφώνει την προσωπικότητα και 

συμπληρώνει την εκπαίδευση της νέας γενιάς, ανταποκρίνεται στο μέγιστο 

δυνατό στα αιτήματα και έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Έργων και Μελετών του 

2011 νέα έργα βελτίωσης και ανέγερσης σχολικών κτιρίων, καθώς και έργα 

εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ έχει προβλέψει στον 

επιχειρησιακό της σχεδιασμό για την τριετία 2012-2014, πιστώσεις και σ’ αυτό 

τον τομέα. 

 

Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, μεγαλύτερη βαρύτητα έχει δοθεί, σε 

σχέση με προηγούμενα χρόνια, στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, με τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση του πλέγματος κοινωνικών 

δράσεων και υποδομών. Συγκεκριμένα: 

• υλοποίησε έργα προστασίας της δημόσιας υγείας με τις συστηματικές 

αναλύσεις του πόσιμου και μη ύδατος 

• υλοποίησε προγράμματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών 

• υλοποίησε έργα και έχει συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό 

επιπλέον δράσεις για τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών των 

ερασιτεχνικών ομάδων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Υλοποίησε δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών φορέων (όπως η Μέριμνα 

Παιδιού Κατερίνης) ενώ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την 

ολοκλήρωση των αναγκαίων κτιριακών υποδομών του. 
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• Έχει συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό δράσεις 

ανακούφισης των ευαίσθητων οικονομικά ομάδων της Πιερίας (π.χ. 

ίδρυση κοινωνικού ιατρείου, κτλ) που θα αρχίσουν να υλοποιούνται το 

2012. 

• Στα πλαίσια της πρότασης που έχει υποβάλει  στο Πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» και στο πρόγραμμα: 

«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» έχει συμπεριλάβει δράσεις για 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε δραστηριότητες υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, παραγωγής και τυποποίησης ζωϊκών και αγροτικών 

προϊόντων.  

 

Τομέας Ανάπτυξης – Δευτερογενής Τομέας 

 

Έμφαση δίνεται και στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς αποτελεί ένα 

σημαντικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Η Π.Ε. Πιερίας, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες που οδηγούν πολλές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στο κλείσιμο και το χώρο σε μια άνευ προηγουμένου συρρίκνωση, 

έχει αναλάβει δράσεις όπως: 

• Την ένταξη στον Επιχειρησιακό της Σχεδιασμό τη δημιουργία 

παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Πιερίας. Το έργο θα 

υλοποιηθεί το 2012  και θα μετρά, σε ετήσια βάση, από το ποσοστό 

ανεργίας μέχρι και τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται ανά 

περίοδο και περιοχή. 

• Καταβάλει κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση έργων υποδομής για την 

επιχειρηματική δράση (εισηγείται τη δημιουργία Εμπορευματικού 

Σταθμού στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, τον εκσυχγρονισμό και τη 

δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων, κ.α.) 
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Η Π.Ε. Πιερίας στα πλαίσια του προγράμματος: «Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, στην Π.Ε. Πιερίας», υπέβαλε πρόταση στοχεύοντας στη δημιουργία 

125 συνολικά θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 

περιλαμβάνοντας δράσεις που αφορούν στη συντήρηση των συγκοινωνιακών 

έργων, στο περιβάλλον, στον τουρισμό – πολιτισμό, στην Υγεία και Κοινωνική 

Αλληλεγγύη. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται το 2012. 

 

Πεπραγμένα των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Πιερίας 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η Π.Ε. Πιερίας να προσφέρει 

στους πολίτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι υπηρεσιακές μονάδες της στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους έχουν πράξει τα μέγιστα ώστε οι υποθέσεις 

των πολιτών αλλά και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης να διασφαλίζονται 

με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Κατά το 2011 έχει πραγματοποιηθεί ένας πολύ 

μεγάλος αριθμός ελέγχων, δειγματοληψιών, αυτοψιών κ.α. ενώ έχει εκδοθεί ένας 

μεγάλος αριθμός αποφάσεων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αδειών, 

που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία και ποιότητα τροφής, επικουρούν τους 

παραγωγούς και διασφαλίζουν ευνοϊκές και ομαλές συνθήκες παραγωγής και 

κατανάλωσης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, διασφαλίζουν 

συνθήκες ορθής υγειονομικής πρακτικής, ορθής λειτουργίας του εμπορίου, 

ευνοϊκές συνθήκες επένδυσης, ορθές κυκλοφοριακές πρακτικές και συνθήκες, 

σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Οι απολογισμοί των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας 

και το ουσιαστικό, πολύπλευρο και αποτελεσματικό έργο που παρήχθη από 

τους υπαλλήλους της σε συνεργασία με την αιρετή Διοίκηση της 

Αντιπεριφέρειας Πιερίας και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα των πεπραγμένων τους.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 
 

Στην προσπάθειά μας για όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 

παραγωγικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της  Περιφερειακής μας Ενότητας, 

εστιάσαμε την προσοχή μας σε τέσσερες κατευθύνσεις: 

 

α) Την επικοινωνία και συνεργασία με την κοινωνία για την συγκέντρωση 

προτάσεων 

και από κοινού προγραμματισμό δράσεων. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήσαμε 

επιτροπές για την μεταποίηση, το εμπόριο, την γεωργία, την κτηνοτροφία, τον 

πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική πρόνοια. Στις εν λόγω επιτροπές 

συμμετέχουν κατά κύριο λόγο, πέραν των υπηρεσιακών παραγόντων, 

εκπρόσωποι των κατά  περίπτωση επαγγελματικών, συνδικαλιστικών ή 

κοινωνικών φορέων. 

 

β) Την εντατικοποίηση των κάθε μορφής ελέγχων, που εκ της νομοθεσίας 

αποτελούν 

υποχρέωση της Περιφέρειας. Το έργο που έγινε φαίνεται στην συνοπτική 

παρουσίαση που θα ακολουθήσει 

 

γ) Την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με την μείωση του 

απαι-τούμενου χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα, ερωτήσεις, καταγγελίες 

κ.λ.π. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι με συνεχή παρακολούθηση των 

εκκρεμοτήτων φθάσαμε σήμερα στο σημείο να μην υπάρχουν εκκρεμείς 

υποθέσεις πολιτών πέραν των 40 ημερών πλην των περιπτώσεων α) των 

ελλιπών δικαιολογητικών που ζητήθηκαν αλλά δεν προσκομίσθηκαν ακόμη από 

τους ενδιαφερόμενους, β) της αναμονής γνωμοδότησης άλλων υπηρεσιών ή γ) 

την από περιοριστικούς όρους προκύπτουσα λίστα αναμονής (π.χ. για 

ειδικότητα ιατρού)  
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δ) Την εξασφάλιση της ωριμότητας έργων και την επιδίωξη ένταξής τους σε 

Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  

Στο πρόγραμμα Α. Μπαλτατζής εντάχθηκε η Α΄ φάση του 5ου αρδευτικού 

δικτύου της Φυλλίδας προϋπολογισμού 19.000.000 €, προτάθηκαν παράλληλα 

έργα τριών αναδασμών 3.556.000 € και πέντε αναδασμοί 4.519.000 € 

Στο ΕΣΠΑ εκτελέσθηκαν σε 4 ενταγμένα έργα εργασίες 4.626.170 €,  

εντάχθηκαν τρία έργα νέα έργα 3.081.073 € και προτάθηκαν άλλα τέσσερα 

αντιπλημμυρικά 7.413.470 €. 

Στο ΕΠΠΕΡΑΑ προτάθηκαν δύο έργα αποχέτευσης 12.200.000 € 

Στο ΚΑΠΕ υποβλήθηκε ένα έργο 1.065.854 €  

 

Ο απολογισμός του έργου της Π.Ε. Σερρών κατά Δ/νση και Τμήμα έχει ως 

ακολούθως    

 

1. Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού: 

Το τμήμα προσωπικού και μισθοδοσίας διεκπεραίωσε το έργο του σε 43 τομείς 

δράσεων όπως αναφέρονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε. 

Το τμήμα προμηθειών διεξήγαγε δύο τακτικούς και τέσσερες πρόχειρους 

διαγωνισμούς και ετοίμασε 47 παρατάσεις συμβάσεων. 

Το τμήμα λογιστικού και διαχείρισης ξεκίνησε με την απογραφή συνέταξε τον 

απολογισμό του 2010, τον προϋπολογισμό του 2011 και τα μηνιαία δελτία 

απολογισμού, εξέδωσε 995 χρηματικά εντάλματα πληρωμής ύψους 

13.571.100,23 € και 876 γραμμάτια είσπραξης συνολικού ποσού 14.946.533,60 

€ 

Στο τμήμα γραμματείας πρωτοκολλήθηκαν 5.730 έγγραφα και απεστάλησαν 

31.770 φάκελοι αλληλογραφίας, τηρήθηκαν βιβλία και ενημερώθηκαν φάκελοι 

761 συλλόγων και σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας, συστήθηκε γραφείο 

κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μετά την μείωση του αριθμού τους και 

τον περιορισμό των διατιθέμενων καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών 

μέσω προγραμματισμού των κινήσεων . 

 

 

 2.   Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών  
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Στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης πρωτοκολλήθηκαν 23.038 έγγραφα. 

Το τμήμα χορήγησης αδειών εξέδωσε 2.850 νέες άδειες οδήγησης, διεκπεραίωσε 

6.014 αναθεωρήσεις, απώλειες ή μετατροπές, εξέδωσε 127 πει εμπορευμάτων 

και 52 επιβατών, διεκπεραίωσε 51 μεταφορές φακέλων, διέθεσε 28.800 κάρτες 

καυσαερίων και διεξήγαγε 38 δειγματοληπτικούς ελέγχους συστήματος 

SCHENGEN. Όλες οι παραπάνω αδειοδοτήσεις γίνονται αυθημερόν. Εξέδωσε 

επίσης άδειες ίδρυσης 19 συνεργείων αυτοκινήτων, 8 πρατηρίων καυσίμων και 

2 σταθμών αυτοκινήτων με μέσο απαιτούμενο χρόνο 5 μέρες και άδειες 

λειτουργίας 20 συνεργείων αυτοκινήτων, 19 πρατηρίων καυσίμων και 4 

σταθμών αυτοκινήτων με μέσο απαιτούμενο χρόνο 3 μέρες 

Στο ΚΤΕΟ έγιναν συνολικά 5534 έλεγχοι οχημάτων και εισπράχθηκαν 315.181 € 

Παράλληλα έγιναν 1200 έλεγχοι πεδίου και βεβαιώθηκαν 70 παραβάσεις. Το 

ΚΤΕΟ λειτουργεί με 10 υπαλλήλους με συνολικό κόστος λειτουργίας 

(μισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες) περίπου 220.000€,  άρα είναι βιώσιμο 

 

 3.   Δ/νση   Υγείας 

Εκδόθηκαν 54 άδειες άσκησης ιατρικού και 85 παραϊατρικού επαγγέλματος 

Από το τμήμα υγειονομικού ελέγχου διενεργήθηκαν 1.381 έλεγχοι 

επαγγελματικών χώρων, εκδόθηκαν 1215 και ανανεώθηκαν 1.500 βιβλιάρια 

υγείας, εγκρίθηκαν 252 μελέτες διαχείρισης αποβλήτων, ελέγχθηκαν τα κυλικεία 

και τα συστήματα ύδρευσης- αποχέτευσης όλων των σχολείων της Περ. 

Ενότητας. 

Από το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης διεκπεραιώθηκε η αλληλογραφία για 

χορήγηση επιδόματος σε 350 νεφροπαθείς και 35 μεταμοσχευμένους, έγιναν 52 

κοινωνικές έρευνες για εισαγωγές σε ιδρύματα και 16 για υιοθεσίες, εκδόθηκαν 

ή θεωρήθηκαν 424 δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ, εγκρίθηκαν 342 συμμετοχές σε 

προγράμματα λουτροθεραπείας. Συστήθηκαν γραφεία πολιτισμού, αθλητισμού 

και κοινωνικής πρόνοιας για τον συντονισμό της δράσης των αντιστοίχων 

συλλόγων και σωματείων της Π.Ε. ή την συνδιοργάνωση σημαντικών 

εκδηλώσεων. Συμμετείχαμε στην διοργάνωση 40 πολιτιστικών εκδηλώσεων, 3 

αθλητικών διοργανώσεων και 6 δράσεων κοινωνικής πρόνοιας. Συντάχθηκε 

καλαντάρι πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό αφ΄ ενός τον συντονισμό και 

αφ΄ ετέρου την προβολή τους. 
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4. Δ/νση Ανάπτυξης 

α) Το τμήμα ενέργειας και φυσικών πόρων εξέδωσε 10 άδειες εγκατάστασης, 15 

άδειες λειτουργίας και 40 απαλλακτικά έκδοσης αδειών, διενέργησε 140 

αυτοψίες, ενημέρωσε το σύστημα OΠΣNA με καταχώρηση φακέλων 200 

εργαστηρίων και 40 βιομηχανιών, ενέκρινε περιβαλλοντικούς όρους 43 έργων 

και γνωμοδότησε για 11 

β) Το τμήμα επαγγελμάτων εξέδωσε 186 και θεώρησε 150 επαγγελματικές 

άδειες, ενημέρωσε το σύστημα OΠΣNA με την καταχώρηση 700 επαγγελματικών 

αδειών 

γ) Στο τμήμα εμπορίου – τουρισμού 

γα) Από το γραφείο εμπορίου έγιναν 261 δειγματοληψίες και έλεγχοι. 

Χορηγήθηκαν 374 άδειες παραγωγών που καταχωρήθηκαν στο σύστημα 

OΠΣNA. Πραγματο-ποιήθηκαν έλεγχοι σε 2.763 ζυγούς, γεφυροπλάστιγγες και 

αντλίες υγρών καυσίμων. Ξεκίνησε η προετοιμασία διαχείρισης των λαϊκών 

αγορών με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό χαρτογραφικό σύστημα για την 

απλούστευση της διαδικασίας 

γβ) Το γραφείο ανωνύμων εταιρειών δέχθηκε 932 εισερχόμενα που 

διεκπεραιώθηκαν στο σύνολό τους με την παραγωγή περίπου 2.500 εγγράφων.  

γγ) Το τμήμα δια βίου μάθησης–παιδείας-απασχόλησης διαχειρίζεται την 

συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στα προγράμματα «ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» και «Διεθνική Συνεργασία-Νοτιοανατολική Ευρώπη» με ύψος 

συμμετοχής 490.000 € 

Επίσης συνέταξε και παρακολουθεί τα προγράμματα έργων, που αφορούν την 

Π.Ε. και το αντίστοιχο τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης. 

δ) Το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης πρωτοκόλλησε συνολικά 5020 

εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα 

 

5. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

α)  Από το τμήμα Κτηνιατρικής εφαρμόσθηκαν 9 προγράμματα εξυγίανσης του 

ζωικού κεφαλαίου, ελέγχθηκαν  98.360 κτήνη και 2.016.976 ορνιθοειδή, έγινε 

έλεγχος τροφίμων σε 831 επιχειρήσεις και χορηγήθηκαν 224 υγειονομικά 

πιστοποιητικά για εξαγωγές. 
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β)  Το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής παρέσχε επιστημονική υποστήριξη 

στις καλλιέργειες βαμβακιού, καπνού, βιομηχανικής ντομάτας, τεύτλων, 

ενεργειακών φυτών. 

Συνέλλεξε στοιχεία αποθεμάτων πατάτας και ρυζιού και στοιχεία για 

αποζημιώσεις λόγω θεομηνιών και πλημμυρών..   

Διεκπεραίωσε 283 αιτήσεις πληρωμής βιολογικής γεωργίας, περίπου 1000 

αιτήσεις παρελθόντων ετών για ένταξη στο ελαιοκομικό μητρώο και 450 

δηλώσεις συγκομιδής αμπέλου.  

Έλεγξε 72 αιτήσεις αγροτικών αποθηκών και 90 αιτήσεις για το αμπελουργικό 

μητρώο  

Για τα γεωργικά μηχανήματα έγιναν 185 έλεγχοι, εκδόθηκαν 165 άδειες 

οδήγησης, 186 άδειες κυκλοφορίας και εκδόθηκαν 355 βεβαιώσεις για σχέδια 

βελτίωσης.  

Στο εδαφολογικό μας εργαστήριο έγιναν 250 εδαφολογικές αναλύσεις. 

Υποστηρίχθηκαν η σηροτροφία, τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και 

απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών. Έγιναν 93 μελισσοκομικοί έλεγχοι.  

Έγιναν 31 έλεγχοι ζωοτροφών με δειγματοληψία και 12 διοικητικοί 

επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας.  

Χορηγήθηκαν 184 βεβαιώσεις κατοχής ζωικού κεφαλαίου και 75 γνωματεύσεις 

για εκποίηση ενοικίαση ή παραχώρηση έκτασης για κτηνοτροφική 

εγκατάσταση. Εκδόθηκαν 113 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων. Χορηγήθηκαν 56 βεβαιώσεις για εξαίρεση από κατεδάφιση και 

13 γνωμοδοτήσεις για παρέκκλιση σε πτηνοκτηνοτροφικά κτίσματα.  

Για το Ευρωπαίκό πρόγραμμα ΕΠΑΑΑΥ ελέγχθηκαν οι φάκελοι πληρωμής 69 

δικαιούχων και έγιναν 101 έλεγχοι. Για το μέτρο «Εκσυγχρονισμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ, που προκηρύχθηκε εντός του 2011, εκδόθηκαν 603 

απογραφικά, θεωρήθηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια εγκαταστάσεων και 

χορηγήθηκαν δικαιολογητικά στους ενδιαφερόμενους για να υποβληθούν 

τελικά 478 φάκελοι. Έγινε καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων 305 

εκμεταλλεύσεων ενταγμένων στο πρόγραμμα RICA  

Εκδόθηκαν 504 βεβαιώσεις αγρότη ή νέου αγρότη, ελέγχθηκαν 36 μελέτες 

δανεισμού για αγορά χωραφιών, έγιναν 40 αυτοψίες για ελέγχους 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 70 για αγροτικό εξηλεκτρισμό 
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Τα περιφερειακά γραφεία έλεγξαν 297 αιτήσεις για έκδοση αδειών λαϊκών 

αγορών, 88 για χαρακτηρισμό εκτάσεων υψηλής-χαμηλής παραγωγικότητας και 

1358 για έκδοση βεβαιώσεων υπαιθρίου εμπορίου,  εκμίσθωσης γης,  

καταλληλότητας για γεωργική χρήση, για αγροτικό αυτοκίνητο ή για ανανέωση 

άδειας γεώτρησης 

γ)  Στο τμήμα ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου 

γα)  το γραφείο ποιοτικού ελέγχου νωπών προϊόντων έλεγξε 8 συσκευαστήρια, 

11 εμπόρους χονδρικής και 17 λιανικής πώλησης, 35 λιανοπωλητές-

παραγωγούς, 70 μεταφορείς και έστειλε στο εργαστήριο 48 δείγματα νωπών 

προϊόντων 

γβ) το γραφείο γεωργικών βιομηχανιών έλεγξε 7 νέες επιχειρήσεις και 6 

συσκευαστήρια ελαιολάδου, εξέδωσε πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου σε 238 

φορτία εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και 15 εισαγωγής. Πήρε 41 δείγματα 

για εργαστηριακό έλεγχο. 

 γγ)  το γραφείο καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών έκανε εργαστηριακούς 

ελέγχους σε 95 δείγματα, καθόρισε αρουραιόπληκτες περιοχές, παρακολούθησε 

παγίδες ελέγχου πληθυσμού εντόμων, παρακολούθησε τα μετεωρολογικά 

δεδομένα του σταθμού Μεσολακκιάς και εξέδωσε εποχιακά δελτία τύπου για 

φυτοπροστασία 

γδ)   το γραφείο φυτοπροστατευτικών προϊόντων έλεγξε 31 καταστήματα, 20 

χρήστες, 5 συσκευασίες, εξέδωσε 10 άδειες εμπορίας και ανανέωσε18 

γε)   το γραφείο φυτοϋγειονομικού ελέγχου έλεγξε 434 εισαγόμενα ή εξαγόμενα 

φορτία φυτών, πήρε 118 δείγματα και παρακολούθησε 33 παγίδες εντόμων. 

δ)  Το τμήμα τοπογραφίας επικοισμού και αναδασμού εξέδωσε 4.000 τίτλους 

ιδιοκτησίας, χορήγησε 2.888 βεβαιώσεις, εξέδωσε 99 αποφάσεις επιτροπής 

απαλλοτριώσεων, πήρε 6 αποφάσεις μίσθωσης ακινήτων, 27 εκμίσθωσης 

δημοτικών εκτάσεων, 50 προσωρινών διανομών. Τέλος έδωσε 120 απαντήσεις 

στο δικαστικό γραφείο Σερρών και 5 εκθέσεις στα δικαστήρια. 

 

6. Δ/νση Τεχνικών Εργων 

  Ολοκληρώθηκαν 56 έργα (από τα οποία 37 συγκοινωνιακά, 6 

εγγειοβελτιωτικά, 6 συντήρησης κτιρίων) και αποπληρώθηκαν υποχρεώσεις της 
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Ν.Α. για 10 έργα σχολικών κτιρίων . Η συνολική καταβληθείσα δαπάνη ανήλθε 

στο ποσό των 7.490.000 (από τα οποία; 777.000  για τα σχολικά κτίρια) 

Εκπονήθηκαν από την υπηρεσία 22 μελέτες (16 συγκοινωνιακές, 1 

αντιπλημμυρική, 1 εγγειοβελτιωτική, 3 κτιριακές) από τις οποίες 

δημοπρατήθηκαν οι τέσσερες . Μία συγκοινωνιακή μελέτη ανατέθηκε σε ιδιώτη. 

 

7. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Εκδόθηκαν 122 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων  και 51 

απαλλαγής 

Συντάχθηκαν 26 εισηγήσεις για περιβαλλοντικές μελέτες Α΄ κατηγορίας, 41 

γνωμοδοτήσεις για χειρισμό πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 37 

γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων 

Εκδόθηκαν 3 αποφάσεις επιβολής προστίμου, 11 για αποκατάσταση  ΧΑΔΑ 

Χορηγήθηκαν 2 άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

8. Τμήμα  Πληροφορικής  

Ασχολήθηκε με:  

την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών, servers και 

δικτυακού εξοπλισμού 

την συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

την σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων 

την υποστήριξη του εγκατεστημένου λογισμικού 

την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των προγραμμάτων 

τον προσδιορισμό των αναγκών, προμήθεια και τήρηση αποθήκης αναλωσίμων 

ειδών, υπολογιστών, εκτυπωτών και ανταλλακτικών 

την συντήρηση και ενημέρωση της διαδικτυακής πύλης, την παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

την παρακολούθηση και υποστήριξη του ΟΠΣΝΑ    
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη 

 
Το 2011 ήταν όπως όλοι γνωρίζουμε μία ιδιαίτερη χρονιά για την τοπική 

Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού λόγω της εφαρμογής του Ν 3852/10 γνωστό και 

ως «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση συμπλήρωσε ήδη 15 μήνες 

λειτουργίας μέσα σε συνθήκες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές, 

πρωτόγνωρες για τη χώρα μας και ιδιαίτερα οδυνηρές για πολίτες αλλά και 

θεσμούς όπως η Αυτοδιοίκηση. Η νέα κατάσταση πραγμάτων που κληθήκαμε 

όλοι να αντιμετωπίσουμε δεν κουβαλούσε μαζί της μόνο τις παθογένειες του 

παρελθόντος (χρέη παρελθόντων ετών, αδυναμία εφαρμογής νομοθετικού 

πλαισίου εξαιτίας της πολυνομίας και των χιλιάδων ερμηνευτικών εγκυκλίων, 

ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, ελλειπής 

χρηματοδότηση κυρίως του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κ.α.) αλλά 

προικοδοτήθηκε και με νέα προβλήματα εξαιτίας των μειώσεων της 

χρηματοδότησης των λειτουργικών αναγκών μας κατά 35% περίπου και των 

ΚΑΠ κατά 40% περίπου, του ΠΔΕ κατά 60% περίπου, της συνεχούς αιμορραγίας 

σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού μέσω των συνταξιοδοτήσεων των μονίμων 

υπαλλήλων, οι οποίοι από φόβο για τα νέα μέτρα συνταξιοδότησης αποχώρησαν 

από την ενεργό δράση, αλλά και την διακοπή και μη ανανέωση των συμβάσεων 

όλων των συμβασιούχων που δούλευαν στις πρώην Ν.Α. και γενικώς των νέων 

μέτρων και αλλαγών που έχει επιφέρει η κοσμογονική αλλαγή των «μνημονίων» 

στη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του κράτους. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στη νέα αυτή πραγματικότητα η οποία 

σημειωτέον βρήκε ανοργάνωτο και το κράτος, και τις Περιφέρειες και τους 

Δήμους, προσπάθησε να ανταπεξέλθει έχοντας ως όπλα την καλή διάθεση και το 

φιλότιμο των αιρετών και των υπαλλήλων, οι οποίοι έκαναν τα αδύνατα – 

δυνατά για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των συμπολιτών μας που δικαίως 

ζητούν την γρήγορη και έγκαιρη εξυπηρέτησή τους. 
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Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης λοιπόν, όλοι, αφού στη θέση των 10-12 ανά Νομό 

αιρετών προσώπων (Νομάρχης (1), Αντινομάρχες (4),  Γεν. Γραμματέας (1), 

Προέδρος Ν.Σ. (1), Ειδικούς Συμβούλους (2) κ.α. ) βρίσκεται πλέον μόνο ο 

Αντιπεριφερειάρχης για να διεκπεραιώσει τον ίδιο όγκο δουλειάς, και 128 

υπαλλήλους σήμερα από 264 το 2010, που προσπαθούν με ευρεία χρήση 

αντικαταθλιπτικών να βγάλουν εις πέρας τον ίδιο αν όχι μεγαλύτερο όγκο 

δουλειάς, λαμβάνοντας μισθό 50% λιγότερο απ΄ότι ελάμβαναν το 2010. 

Προχωρήσαμε σε αναδιανομή αρμοδιοτήτων και εργασίας στους εργαζόμενους, 

δημιουργώντας ένα νέο άτυπο Όργανο Διοίκησης αποτελούμενο από έξι (6) 

Διευθυντές και τέσσερις (4) Τμηματάρχες των υπηρεσιών μας οι οποίοι με τη 

βοήθεια των τριών (3) Περιφερειακών Συμβούλων ανέλαβαν να 

υποκαταστήσουν την μέχρι προ έτους διοικητική ομάδα των αιρετών που 

προανέφερα. 

 

Το εγχείρημα πέτυχε, κυρίως χάριν των προσπαθειών των υπαλλήλων και οι 

ανά 15ήμερο ή μήνα συσκέψεις συνεχώς βελτιώνουν την κατάσταση επιλύοντας 

προβλήματα που επί σειρά ετών ταλαιπωρούσαν πολίτες και διοίκηση, εξαιτίας 

θα πω εγώ της κακής διαχείρισης από την πλευρά των αιρετών κυρίως, του 

ανθρώπινου δυναμικού (Δ/ντών ή τμηματαρχών) που ένιωθε να υποβαθμίζεται 

και να υποκαθίσταται από πρόσωπα ξένα προς τη διοίκηση και γιατί όχι ανίδεα 

με αυτήν. 

 

Στη βελτίωση της κατάστασης συνέβαλλε επίσης η μεταφορά του συνόλου των 

Υπηρεσιών της Π.Ε.Χ. από μισθωμένα κτίρια, που απείχαν πολλές φορές αρκετά 

μακριά από το κεντρικό κτίριο της ΠΕΧ, στο Διοικητήριο, ελαττώνοντας 

σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών. Πέραν αυτού όμως η 

μεταφορά της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, του τμήματος Βιομηχανίας, του 

τμήματος Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Αλιείας στο 

Διοικητήριο (έμεινε εκτός Δ/ρίου μόνο η Τοπογραφική λόγω του όγκου του 

Αρχείου που διαθέτει) αλλά και η σύμπτυξη σε πολλά χωριά των Γραφείων 

Γεωργικής Ανάπτυξης με τα Κτηνιατρεία εξοικονόμησαν πόρους για λογαριασμό 

της ΠΕΧ πάνω από 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) το χρόνο στα 

λειτουργικά έξοδα. 
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Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι άμα τη αναλήψει των 

καθηκόντων μας προχωρήσαμε γρήγορα το έργο κατασκευής και ανάπλασης 

του χώρου στάθμευσης (parking) που είχε ξεκινήσει η πρώην ΝΑΧ δίνοντας 

δυνατότητα στάθμευσης σε πολίτες και εργαζόμενους οι οποίοι δεν χάνουν τον 

χρόνο τους αναζητώντας χώρους παρκαρίσματος σε περιοχές της πρωτεύουσας 

μακράν του Διοικητηρίου. 

 

Μπαίνοντας απολογιστικά στις δράσεις των Δ/νσεων της ΠΕΧ θα αναφέρω μόνο 

(αφού έχετε όλοι τη δυνατότητα μέσω του CD που σας διατέθηκε, να δείτε τις 

δραστηριότητες της κάθε Δ/νσης και επομένως να μην κουράσω με αριθμούς 

και δράσεις αλλά και γιατί αυτό είναι δουλειά των Γεν. Δ/ντών των Υπηρεσιών 

της Π.Κ.Μ.) ότι σε «συνθήκες πολέμου» όλοι οι υπάλληλοι, πλην ελάχιστων 

εξαιρέσεων στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων αποδίδοντας τα μέγιστα 

δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους.  

 

Μ’ αυτό τον τρόπο «υποχρεώθηκε» από κοντά να ακολουθήσει και η πολιτική 

Διοίκηση δημιουργώντας συνθήκες καλύτερης λειτουργίας και ανάπτυξης της 

ΠΕΧ με ενέργειες και δράσεις των οποίων τα αποτελέσματα σε άλλες 

περιπτώσεις είναι άμεσα και σε άλλες θα φανούν σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν: 

 

Υποστηρίξαμε με θέρμη υλικά στο βαθμό που μπορούσαμε, και ηθικά, 

σημαντικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες: 

1. Πρωτάθλημα Πανελλήνιο Beach Soccer στα Ν. Μουδανιά, 

2. Διάπλους Τορωναίου κόλπου, 

3. Πολιτιστικά τριήμερα σε Τρίγλια, Ιερισσό, 

4. Στήριξη εκδηλώσεων του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Χαλκιδικής (τριών 

εκδηλώσεων), 

5. Στήριξη εκδηλώσεων του Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά, 

6. Στήριξη αθλητικών συλλόγων. 

Επίσης βρισκόμαστε στη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «Στα βήματα 

του Αριστοτέλη» με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού οπτικοακουστικών 

μέσων για την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων (LEADER). 
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• Προχωρήσαμε σε επαφές για επίλυση θεμάτων κυρίως Πολιτικής 

Προστασίας με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους λαμβάνοντας υπόψη 

και σεβόμενοι πάντα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Όμως η «αξιοποίηση» 

αυτής της ιδιαιτερότητας πολιτιστικά και τουριστικά αποτελεί  

σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του Νομού μας. Από την πλευρά μας η 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω της στήριξης των 

αρμοδίων οργάνων) και του φυσικού περιβάλλοντος του Αγίου Όρους ( 

δια της πυροπροστασίας π.χ.) αποτελεί καθήκον μας και το επιτελούμε 

στο έπακρο. 

• Επίσης η συνεργασία μας με τις δύο Ιερές Μητροπόλεις αποτέλεσε το 

ζητούμενο από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου .Στις 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχα με τους δύο μητροπολίτες 

επαναβεβαιώσαμε την θέλησή μας να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε 

τις κοινές μας δράσεις για την ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων αλλά 

και των φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε προσωρινή ή και μόνιμη 

αδυναμία να αντιμετωπίσουν δυσκολίες είτε οικονομικές είτε κοινωνικές 

(π.χ.25η Μαρτίου δεν κάναμε δεξίωση, διαθέσαμε τα χρήματα για αγορές 

ειδών πρώτης ανάγκης). 

• Στον αγροτικό τομέα έχουμε προβεί σε πολλές ενημερώσεις των αγροτών 

για θέματα που τους αφορούν , συμβουλέψαμε για την ένταξη τους σε 

προγράμματα και οργανώσαμε με επιτυχία εκδηλώσεις προβολής 

αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός Χαλκιδικής με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. Είμαστε η πρώτη Περιφερειακή Ενότητα σε όλη την 

Ελλάδα που κάνει προσπάθεια προώθησης των τοπικών προϊόντων 

μέσω των μεγάλων κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων 

προσβλέποντας στην σταδιακή αντικατάσταση του ξενόφερτου 

αμερικάνικου ή εγγλέζικου πρωινού από ανάλογο «Χαλκιδικιώτικο» προς 

όφελος παραγωγών και ξενοδόχων και κυρίως των επισκεπτών – 

τουριστών που θα έχουν τη δυνατότητα να χαρούν την ποιότητα των 

τοπικών προϊόντων. Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης 

ως Π.Ο.Π. της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής και εκκρεμεί η δημοσίευση της 

απόφασης ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης 

ως Π.Ο.Π. του  αγουρέλαιου Χαλκιδικής . 
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• Λειτουργεί από το 2011 μόνιμο εκθετήριο τοπικών αγροτικών προϊόντων 

στις Καλύβες Χαλκιδικής με τη συμμετοχή πολλών μικρών αγροτικών 

κυρίως, επιχειρήσεων (λάδι, ελιά, μέλι, σαπούνι, κερί, γαλακτοκομικά, 

κρασιά κ.α.) 

• Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα LIFE 07 – Σύμπραξη ανακύκλωσης, και με 

βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του έργου από την 

εφαρμογή των τριών πιλοτικών σχημάτων στοχεύουμε να δώσουμε το 

έναυσμα για μια μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογή ανάκτησης / 

ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Χαλκιδική. Για το σκοπό αυτό η Π.Ε.Χ. 

ξεκίνησε μια διαδικασία συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

(Δήμων, ΦΟΔΣΑ κ.α) προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλάνο εργασίας 

για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1. Την υλοποίηση του περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) με την 

προώθηση της κατασκευής όλων των υποδομών που αυτός 

προβλέπει (ΚΔΑΥ, ΧΥΤΑ, ΣΜΑ) 

2. Την ενδυνάμωση της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού (Δήμοι, 

ΦΟΔΣΑ.) και την ενεργοποίηση των φορέων εκπροσώπησης του 

ιδιωτικού τομέα (Επιμελητήριο, Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, 

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών & Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων 

Δωματίων & Διαμερισμάτων Χαλκιδικής, Ένωση camping κλπ) και 

της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, σύλλογοι πολιτών κλπ) προς την 

επίτευξη κοινών στόχων 

• Εφαρμόσαμε με επιτυχία το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 

μέσω ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ ΑΕ και προχωρήσαμε σε προγράμματα μυοκτονίας και 

καταπολέμησης ψύλλων σε 650 στάνες του Νομού μέσω της ίδιας 

εταιρίας, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του 

αγροτικού κυρίως πληθυσμού μας. 

• Βασική προτεραιότητα με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η 

επαναδραστηριοποίηση και στήριξη του «Τουριστικού Οργανισμού 

Χαλκιδικής», όπου η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι εκ των 

βασικών μετόχων του Οργανισμού και μαζί με όλους του Τουριστικούς 
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φορείς της Χαλκιδικής προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

προβολής και διαφήμισης της περιοχής μας. Μερικές από τις βασικές 

δράσεις που έγιναν είναι η συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουρισμού σε 8 

ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία, Ιταλία, Σκανδιναβία, 

Ρουμανία Βουλγαρία, Σερβία) αλλά και εντός Ελλάδος. 

Επίσης: 

-Εκπονήθηκε master plan για το 2012 

-Έγιναν καταχωρήσεις σε καταλόγους τουριστικών γραφείων του 

εξωτερικού. 

-Ξεκίνησε η προεργασία για την παραγωγή έντυπου τουριστικού οδηγού 

για την Χαλκιδική. 

-Ξεκίνησαν συζητήσεις και ολοκληρώθηκαν, για την ανάθεση των 

Δημοσίων Σχέσεων της Χαλκιδικής σε τέσσερις βασικές αγορές 

(Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία και Σκανδιναβικές χώρες) 

-Έγιναν 7 οργανωμένα ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) από το εξωτερικό 

στη Χαλκιδική με δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες. 

Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του τόπου αλλά και της 

διερεύνησης μελλοντικών συνεργασιών πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με στελέχη της Ρουμανικής, Γερμανικής, Ουκρανικής, 

Ρωσικής και Τουρκικής Κυβέρνησης. 

• Έγιναν συναντήσεις με Υπουργούς, βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων 

του Κοινοβουλίου για προώθηση θεμάτων και επίλυση προβλημάτων του 

Νομού  

• Έγιναν συναντήσεις με συλλόγους επαγγελματιών για βοήθεια και 

συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο τους 

(ταξί, ένωση ξενοδοχείων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιμελητήριο) 

 

Τέλος, στον τομέα της Υγείας συμμετείχαμε (και είμαστε διατεθειμένοι να 

συνεχίσουμε την στήριξή μας - ήδη θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της 

2ας Απριλίου) σε όλες τις συναντήσεις που η Ένωση γιατρών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής αλλά και άλλοι φορείς Ν. Χαλκιδικής πραγματοποίησαν 

έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον Τομέα της Υγείας 

στους πολίτες και τους επισκέπτες του Νομού μας. Εδώ θα πρέπει να 
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σημειώσουμε την ιδιαιτερότητα ιατρικής κάλυψης του Νομού μας αφού ο 

εποχικός πληθυσμός από τον 5ο έως τον 10ο μήνα του κάθε έτους βαίνει 

αυξομειούμενος από τις 120.000 (εκατόν είκοσι χιλιάδες) περίπου στο 1.000.000 

(ένα εκατομμύριο) τους μήνες αιχμής της τουριστικής σαιζόν, με ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

 

Άφησα για το τέλος μία μικρή αναφορά στα μεγάλα έργα αφού η καταγραφή και 

η παρουσίασή τους έλαβε χώρα κατά τη σύνταξη και ψήφιση πριν από λίγο 

καιρό του επιχειρησιακού προγράμματος. Όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω την 

αδήριτη ανάγκη για επίλυση των προβλημάτων άρδευσης – ύδρευσης 

(κατασκευή φραγμάτων) αποχέτευσης (κατασκευή βιολογικών σταθμών και 

δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς του Νομού) κατασκευή λιμανιών 

– μαρίνων για προώθηση της αλιείας και του τουρισμού, ολοκλήρωση – 

βελτίωση και συντήρηση των οδικών κυκλωμάτων που τόσο απαραίτητο είναι 

σε ένα τουριστικό Νομό όπως η Χαλκιδική, αλλά και επίλυσης προβλημάτων που 

αφορούν τον αγροτικό, κτηνοτροφικό και εμπορικό κόσμο του Νομού που 

σήμερα κυριολεκτικά ασφυκτιούν κάτω από τη διαμορφωθείσα οικονομική 

συγκυρία. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην τωρινή της μορφή δημιουργήθηκε με τη σύνταξη του νέου 
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010) και 
λειτούργησε με βάση αυτό. Οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια του 2011 ήταν 
συνεχείς και επίπονες προκειμένου να μεταβιβασθούν αφενός οι παλαιότερες 
αρμοδιότητες και να ολοκληρωθούν αφετέρου οι τυπικές διαδικασίες έγκρισης 
και λειτουργίας αυτών. 
 
Η συγκεκριμένη γενική διεύθυνση αποτελείται από 10 οργανωτικές μονάδες, οι 
τέσσερις εκ των οποίων είναι σε επίπεδο έδρας και οι υπόλοιπες έξι σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας.  
 
Σε επίπεδο έδρας υφίστανται και λειτουργούν οι παρακάτω διευθύνσεις: 
 

1. Διεύθυνση Διοίκησης 
2. Διεύθυνση Οικονομικού 
3. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
4. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

 
Σε επίπεδο Περιφερειακών ενοτήτων υφίσταται η διεύθυνση διοικητικού-
οικονομικού, ως εξής: 
 

1. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ημαθίας 
2. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Κιλκίς 
3. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πέλλας 
4. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πιερίας 
5. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Σερρών 
6. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Χαλκιδικής 

 

Κυριότερες δυσκολίες 

 
Τα βασικά προβλήματα που εμφανίστηκαν μέσα στο 2011 αφορούν στις 
διαρθρωτικές αλλαγές και ανακατατάξεις λόγω εφαρμογής του Ν.3852/2010 



 127 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
Προβλήματα δημιουργήθηκαν και από το χρόνο προσαρμογής των 
οργανωτικών μονάδων στον παραπάνω νόμο που απαιτήθηκε, ειδικότερα λόγω 
της συνεργασίας που έπρεπε να επιτευχθεί μεταξύ όλων των υπηρεσιών  των 
Περιφερειακών Ενοτήτων με τις υπηρεσίες της έδρας της Π.Κ.Μ.. Επίσης, μέσα 
στο έτος είχαμε και την εφαρμογή του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015», η οποία απαίτησε πολλές εργατοώρες και ήρθε εις πέρας με επιτυχία 
χάρη στη συντονισμένη κοινή προσπάθεια των υπαλλήλων. 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά της Π.Κ.Μ.   

 
 
Στην έναρξη του έτους 2011, στην Π.Κ.Μ. εργάζονταν από τη συνένωση των 
επτά Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 2.477 υπάλληλοι. Την 1η Ιουλίου 2011, 
οπότε και έλαβε χώρα η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μετατάχθηκαν 349 υπάλληλοι.. 
Στη διάρκεια του 2011 αποχώρησαν από το συνολικό δυναμικό της Π.Κ.Μ. 367 
υπάλληλοι, με συνταξιοδότηση, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή 
εφεδρεία. 
 
Το έτος 2011 επιχειρήθηκε η οικονομική ενοποίηση των επτά πρώην 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την κατάθεση ενός ενιαίου προϋπολογισμού. 
Στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. υπάρχει διαχειριστική αυτοτέλεια κατά 
Περιφερειακή Ενότητα. 
 
Τα έσοδα του 2011 ανήλθαν σε 145.731.869,84 ευρώ  και προήλθαν κυρίως από 
επιχορηγήσεις, Κ.Α.Π. και ιδίους πόρους, με ταμειακό υπόλοιπο 96.326.293,03 
ευρώ. Ο προϋπολογισμός έτσι διαμορφώθηκε στο ποσό των 242.058.162,87 
ευρώ. 
 
Σημειώνουμε ότι τα έσοδα του 2011 μειώθηκαν κατά το τελευταίο δίμηνο όσον 
αφορά τους Κ.Α.Π. κατά 15% δημιουργώντας πρόβλημα κάλυψης υποχρεώσεων 
λειτουργικών δαπανών ή έργων. 
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Διεύθυνση Διοίκησης  

 
Η Διεύθυνση Διοίκησης ασχολήθηκε με την εφαρμογή των διατάξεων των 
Ν.3852/10, την αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλλήλων της, την τοποθέτηση των 
υπαλλήλων σε υπηρεσίες, την μετάταξη προσωπικού από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, την διαδικασία προκήρυξης και πρόσληψης εκτελεστικού Γραμματέα, 
ειδικών συμβούλων και δημοσιογράφων, την εφαρμογή των ρυθμίσεων του 
Ν.4024/11, την κατάταξη όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων της Π.Κ.Μ., τη 
διαπιστωτική πράξη προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής 
εφεδρείας καθώς και κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων μονίμου και 
ΙΔΑΧ προσωπικού.  
 
Η Διεύθυνση ασχολήθηκε επίσης με τη σύσταση και ορισμό μελών του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου(Υ.Σ.), την εκλογή των αιρετών μελών του Υ.Σ. και του 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, με τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, με 
τη χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, με την ανάρτηση όλων 
των αποφάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την απογραφή των υπαλλήλων, 
με τη διαβίβαση των αιτημάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τις 
μετατάξεις προς Π.Κ.Μ. και μετατάξεις κλάδου, με τις αποσπάσεις υπαλλήλων, 
με την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε 
προσωπικό, με τη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, με τη 
διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη διενέργεια των εκλογών και με την εύρυθμη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και της Μητροπολιτικής Επιτροπής, των Επιτροπών Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γενικά με τη διοικητική υποστήριξη των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας, την πρωτοκόλληση των εγγράφων για τις 
διευθύνσεις του Κεντρικού Κτιρίου, τη χορήγηση της επισήμανσης της 
σφραγίδας της Χάγης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τη διευθέτηση των 
ατομικών φακέλων των υπαλλήλων καθώς και όλα τα θέματα διοικητικής 
μέριμνας που ανέκυψαν.  
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Διεύθυνση Οικονομικού  

 
 Η Διεύθυνση Οικονομικού ασχολήθηκε με την συγκέντρωση και επεξεργασία 
των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα 6 
Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά 
και με τις υπηρεσίες αυτών, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της 
έκδοσης απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού τον τελευταίο μήνα 
του έτους, καθώς και το πρόβλημα της ένταξης ή όχι στον Π/Υ μεγάλων 
κατηγοριών πιστώσεων. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση των εσόδων από ΚΑΠ 
κατά το τελευταίο δίμηνο του 2011 κατά 15%, δυσχεραίνοντας έτσι τη 
διαχείριση των πιστώσεων. Ασχολήθηκε, με ην κατάρτιση του απολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον έλεγχο των απολογισμών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, την κατανομή των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στις Περιφερειακές Ενότητες, τη σύνταξη 
συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών, με την καταγραφή, 
αξιοποίηση, την προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας στην 
οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας καθώς και με την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.  
 
Επίσης με τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, με την δημιουργία 
ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας 
ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταγραφή της ακίνητης 
περιουσίας όλων των ΠΕ της Π.Κ.Μ., με την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, παρά 
των ιδιαίτερα γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διατάξεων του Π.Δ.133/10 
περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Ασχολήθηκε με  την 
εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του 
προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του προσωπικού 
που μετατάχθηκε σε Δήμους, και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, 
παρά τις δυσκολίες λόγω ύπαρξης έξι διαφορετικών εκκαθαριστών και πέντε 
διαφορετικών Δ.Ο.Υ..  
 
Τέλος με  την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών με την 
πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων διαγωνισμών, των μισθώσεων και 
των αναθέσεων, παρά τις δυσκολίες εξέλιξης των διαγωνισμών λόγω των 
διατάξεων του Ν.3852/2010 και του Ν.3886/2010.  
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Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έτος 2011 υπήρξε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και 
δύσκολο υπηρεσιακό έτος καθώς ξεκίνησε η εφαρμογή του Καλλικράτη, κατά 
την οποία κλήθηκαν 7 νομοί να λειτουργήσουν  ξαφνικά ως ένας φορέας τόσο 
διοικητικά όσο και από άποψη υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής.  Ως εκ 
τούτου χρειάσθηκε μέσα στο 2011 να γίνουν ενοποιήσεις εφαρμογών καθώς και 
μεταπτώσεις στοιχείων των παλιών εφαρμογών στις νέες.  
 
Πιο συγκεκριμένα, καταχωρήθηκαν στοιχεία για νέα μέλη Ο.Δ.Ε., αποδόθηκαν 
και αποστάλθηκαν κωδικοί με οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος σε 614 
μέλη, καθώς και καταχωρήθηκαν στοιχεία για νέες Μονάδες & αντίστοιχους 
Προϊσταμένους. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι διαδικασίες εγκατάστασης 
Ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης προσέλευσης-αναχώρησης 
υπαλλήλων σε επιπλέον 3 Διευθύνσεις, καθώς και η μετάπτωση δεδομένων και 
υποστήριξη 960 χρηστών στις νέες εφαρμογές (πρωτόκολλο, διαχ., προσωπικού, 
άδειες, μισθοδοσία, διπλογραφική λογιστική κλπ).  
 
Επίσης, αναλύθηκαν και σχεδιάστηκαν νέες εφαρμογές (Εφαρμογή Α’ βάθμιων 
Επιτροπών Υγείας από Access σε SQL Server, κλπ). Ολοκληρώθηκαν διαδικασίας 
διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (Backup ημερήσιο, εβδομαδιαίο, 
μηνιαίο). Από τη διεύθυνση δόθηκε υποστήριξη και έγινε επικαιροποίηση 
Ενεργών χρηστών (Domain με AD account:1200, συμπεριλαμβανομένων CITRIX 
account των Π.Ε.  και Υπολογιστών / Εξυπηρετητών ενταγμένων στο Domain: 
940).  
 
Επιπροσθέτως, έγινε συντήρηση και αλλαγή αριθμοδοτήσεων όλων των 
Τηλεφωνικών Κέντρων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς επίσης δημιουργήθηκε και 
νέα ιστοσελίδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, δέχθηκε κατά το έτος 2011, 290 Υπολογιστικά συστήματα, 
εκτυπωτές κλπ. για επισκευή, εκ των οποίων τα 256 επισκευάσθηκαν ενώ τα 34 
κρίθηκαν ακατάλληλα και απεσύρθησαν. Το ποσοστό επιτυχίας επιδιόρθωσης 
και συντήρησης των συστημάτων ανήλθε σε 88 %. Εγκαταστάθηκαν 222 νέα 
αλλά και επαναεγκαταστήθκαν εκατοντάδες υπάρχοντα συστήματα σε νέους 
χρήστες.  
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα έγγραφα αιτήματα υπήρχαν και 
πάμπολλα προφορικά και τηλεφωνικά αιτήματα τα οποία ικανοποιήθηκαν στην 
πλειονότητά τους. Λόγω μετακίνησης Διευθύνσεων ή Τμημάτων σε νέους 
χώρους, η διεύθυνση προχώρησε στην απεγκατάσταση  και εκ νέου σύνδεση, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση 328 υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης 
υποστηρίχθηκαν 1.360 υπολογιστικά συστήματα. Κατά τη διάρκεια του έτους, 
έγιναν δεκτές άνω των 9.000 τηλεφωνικές κλήσεις για υποστήριξη και παροχή 
βοήθειας στη θέση εργασίας των χρηστών, σε υπηρεσίες του κεντρικού κτηρίου 
της Π.Κ.Μ., καθώς και στις απομακρυσμένες. Κατεγράφησαν συνολικά 900 
υπολογιστικά συστήματα και έγινε αντιστοίχηση τους σε χρήστες με σκοπό την 
επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που τηρείται στην υπηρεσία μας. 
 
Ταυτόχρονα η διεύθυνση υποστηρίζει τα τμήματα Πληροφορικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής). Τα τμήματα όλα στην πλειονότητά τους ασχολούνται με πάσης 
φύσεως εργασίες που αφορούν εγκατάσταση νέων εφαρμογών, αξιοποίηση 
εξοπλισμού, επισκευή, παραμετροποίηση εξοπλισμού, λύσιμο προβλημάτων 
δυσλειτουργίας εξοπλισμού και επικοινωνιών και εκπαίδευση προσωπικού. 
 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

 
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό και τον 
συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και την 
εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της 
απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Συνέταξε σχετική έκθεση που 
παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας των Διευθύνσεων όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 
καταγράφηκε από έρευνα με βάση ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε 
από τη εν λόγω Διεύθυνση.  
 
Επίσης η διεύθυνση ασχολήθηκε με την έκδοση αδειών εργασίας προσφύγων 
και προσωρινών αδειών απασχόλησης αλλοδαπών αιτούντων άσυλο καθώς και 
με τη χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, 
αρμοδιότητες οι οποίες της μεταβιβάστηκαν με το νέο σχήμα της αιρετής 
περιφέρειας.  
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Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, ασχολήθηκαν γενικά 
με τη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για 
την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, την τήρηση του 
προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής 
ενότητας, την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του 
προσωπικού αυτού, την έκδοση των ατομικών πράξεων για το προσωπικό αυτό, 
και τα θέματα σχετικά με  τη διενέργεια εκλογών.  
 
Επίσης ασχολήθηκαν με την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία  της 
περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης  εσόδων, τη πληρωμή κάθε είδους 
δαπάνης  και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της 
μισθοδοσίας  και των πάσης  φύσεως αποδοχών  του προσωπικού, την εκτέλεση 
του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που  αφορούν στην 
περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας,  και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και 
στοιχείων.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις, ως εξής: 
 

1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 
Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν πλήθος ενεργειών που 
αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητας των διευθύνσεών της. Πιο 
συγκεκριμένα, τα κυριότερα έργα ήταν τα εξής: 
 

• Συντονισμός των υπηρεσιών για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3852/2010 για  την εξυπηρέτηση  πολιτών και επιχειρήσεων . 

• Άμεση εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
(ένταξη στον προϋπολογισμό σε 2 ημέρες, προγρ. συμβάσεις σε 15 μέρες) 

• Κατατέθηκαν πενήντα δύο (52) προτάσεις για τροποποιήσεις του Ν. 
3852/10 σχετικά με διοικητικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά 
και τεχνικά θέματα  

• Συμμετοχή στις 13 πρώτες συνεδριάσεις της ΕΝ.Π.Ε. με προτάσεις για 
επίλυση θεμάτων των Περιφερειών 

• Συμμετοχή με προτάσεις στις 8 επίσημες συσκέψεις των Περιφερειαρχών 
σε Υπουργούς για θέματα των Περιφερειών 

• Οριστική επίλυση του θέματος χρηματοδότησης με 19 εκ € του έργου 
«Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας» από το ΕΣΠΑ 

• Κατάρτιση προϋπολογισμού των ΚΑΠ και των άλλων ιδίων πόρων. 
• Κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2012-2014 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012. 
• Υποστήριξη του Περιφερειάρχη σαν προέδρου των Ε. Π. Κ. Μακεδονίας 

(ΠΕΠ) και έλεγχος των αποφάσεων πριν την υπογραφής τους από τον 
Περιφερειάρχη. 
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• Μέλος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. και υποστήριξη του Προέδρου του για τον 
έλεγχο αποφάσεων και  λειτουργίας  του. 

• Άμεση συμβολή στην καταγραφή, κατανομή προσωπικού και 
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών που περιήλθαν στην Π.Κ.Μ. στις 
01/07/2011 

• Επίλυση λειτουργικών θεμάτων των ΔΤΕ των 7 Περιφερειακών 
Ενοτήτων και της ΔΤΕ / Π.Κ.Μ. 

• Πρόεδρος της ΝΕΟΔ Α.Ε. – λύση και εκκαθάριση 
• Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΑΥ Α.Ε. και εισηγητής της μετάβασης-

τροποποίησης του καταστατικού για την προσαρμογή – τροποποίηση 
του, στο Χωροταξικό των Υδ/γειών και του Ν. 3852/10. 

• Συμμετοχή στο  χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών της Π.Κ.Μ. 
• Εισήγηση για την πλήρη αξιοποίηση και πιστοποίηση του Εργαστηρίου 

της Π.Κ.Μ. στο λιμάνι και την χρηματοδότηση του με 1,2 εκ € από το 
Interreg 

• Υποστήριξη και συγγραφή 32 εισηγήσεων του Περιφερειάρχη ή των 
Αντιπεριφερειαρχών στο Περιφερειακό Συμβούλιο  

• Συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για υποστήριξη της Διεύθυνσης  

• Αδιάλειπτη παρουσία στην Εκτελεστική Επιτροπή με 12 εισηγήσεις για 
τη στρατηγική της Περιφέρειας, τον εξοπλισμό, τα κουνούπια, την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμοί κ.λ.π.) 

• Συμμετοχή σε 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
καθοδήγηση των προγραμμάτων Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία και 
Ελλάδα-FYROM με αντίστοιχες εισηγήσεις (αναπληρωτής του 
Περιφερειάρχη). 

• Συγγραφή και υποβολή για έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για τους 
νέους αγρότες Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 

• Συντονισμός για τις απαντήσεις σε 87 επερωτήσεις στη Βουλή και 4 στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 

• Πρωτοβουλία- υποβολή προτάσεων και εγκρίσεις για  τα προγράμματα 
5μηνης κοινωφελούς εργασίας 800 ανέργων (εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ) 

• Πρωτοβουλία για διασφάλιση και έγκριση ποσού 530 χιλ € από την 
τεχνική βοήθεια   του ΠΕΠ –ΕΣΠΑ για αναλώσιμα και τεχνικό σύμβουλο 
(2012-2015)  
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• Πρωτοβουλία και συμμετοχή στην υποβολή 3 προγραμμάτων στην 
«Ψηφιακή Σύσκλιση-ΕΣΠΑ» , και 32 προτάσεων σε Interreg  ( εγκρίθηκαν 
8 ) 

• Παρακολούθηση – επίλυση προβλημάτων (με πρωτοβουλία του Γενικού 
Διευθυντή από το 2009) για  έγκριση του χαμηλότοκου δανείου (1,7 % 
επιτόκιο) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων -  με επιτυχή 
κατάληξή του (αναμένεται  έγκριση τον Απρίλιο 2012)  

 

 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

 
   Την 1η Ιανουαρίου 2011 υπηρετούσαν 19 άτομα της τέως Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκη τα οποία ανταποκρίθηκαν το Α΄ εξάμηνο έγκαιρα και με επιτυχία 
στα προβλήματα του Καλλικράτη  αντικαθιστώντας τις Υπηρεσίες 
Προγραμματισμού των επτά τέως Νομαρχιών. Την 1η Ιουλίου 2011 ανέλαβαν 
επιπλέον τις υποχρεώσεις των 40 υπαλλήλων του Προγραμματισμού της 
Αποκεντρωμένης, εντάσσοντας στη δύναμή της μόνο τους 10 εξ’ αυτών. 
 
Ειδικότερα, για τη Π.Κ.Μ. και τις 7 Περιφερειακές Ενότητες  έγιναν: 
 

• Η κατάρτιση  και η ορθή εφαρμογή των προϋπολογισμών των  
ιδίων πόρων 42  εκ. € ( Κ.Α.Π. κλπ), το σχέδιο αποπληρωμής χρεών 
παλιών έργων και  36 Προγραμματικών  Συμβάσεων,  

• Η σύνταξη του Στρατηγικού  Σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (2012-2014) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
δράσης  2012. 

• Η ορθή διαχείριση 449 έργων του Π.Δ.Ε, 1,3 δισ. € με 
χρηματοδότηση 123  εκ. € για το 2011 

• Ο έλεγχος και η πληρωμή: 
-5  εκ. € για 19 συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ/ΣΑΝΑ/8 της Π.Κ.Μ. 
-4,3  εκ. € σε 63 φορείς, 168 δομές , 7100 άτομα για τη «Βοήθεια στο 
σπίτι» 
-45  εκ. € για την υλοποίηση 854 έργων από εθνικούς και ίδιους 
πόρους (ΚΑΠ, ΤΕΟ,κλπ) 

• Η  απογραφή περιουσίας , διαθέσιμων πόρων και  υποχρεώσεων 
των 7 τέως Νομαρχιών. 

• Η απογραφή και παραλαβή  σταθμών, εργοταξίων  μηχανημάτων 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
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Επιπροσθέτως, στον Αναπτυξιακό Νόμο, το 2ο εξάμηνο του 2011 πιστοποιήθηκε 
η έναρξη λειτουργίας 28 επενδύσεων  34 εκ. €, κατατέθηκαν 36 νέα σχέδια 
κόστους 106 εκ. € και πληρώθηκαν 28 εκ. €. Για το νέο Επενδυτικό Νόμο, 
ιδρύθηκε Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, αξιολογήθηκαν 28 νέες επενδύσεις 
κόστους 40 εκ. €  και εγκρίθηκαν 16 εξ’ αυτών. Τέλος, υλοποιούνται 14 
συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2,5 εκ. € και υποβλήθηκαν 
άλλα 39 προγράμματα για τα οποία διεκδικούμε την έγκριση ή απορρίφθηκαν. 
 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Θεσσαλονίκης 

 

Το 2011 ήταν το 1ο έτος εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη), της 

συνολικής διοικητικής αναδιοργάνωσης της χώρας. Δυστυχώς η μετάβαση αυτή 

δε συνοδεύτηκε ούτε με τα αναγκαία μέσα, ούτε με το απαραίτητο προσωπικό 

και κυρίως χωρίς πρόβλεψη ικανών πιστώσεων, αλλά ούτε και του 

απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής. 

 

Ενώ το άρθρο 7 του Π.Δ. 133/2010 αναφέρει ως αρμοδιότητες: “...τη μελέτη, 

εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων...”, στην πραγματικότητα το εύρος των αρμοδιοτήτων και άρα των 

απαιτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι πολλαπλάσιο. Επισημαίνεται ότι:  

1) με την έναρξη ισχύος του “Καλλικράτη” η τέως ΔΥΠΕΒ ενσωματώθηκε 

στην Υπηρεσία μας 

2) Τα λειτουργικά Τμήματα της τέως Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ν.Α.Θ από έξι (6) συγχωνεύτηκαν σε δύο (2). Δεν προσθέσαμε το Τμήμα 

Εργαστηρίων. 

3) Σε δεύτερη φάση και συγκεκριμένα από τις 18-07-2011 με την απόφαση 

ΓΠΚΜ 2077 συγχωνεύτηκε και η τέως ΔΕΣΕ και μέρος της τέως ΔΔΕ από 

άποψη αρμοδιοτήτων στην ΔΤΕΠΕΘ και μάλιστα στο Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων. Οι διευθύνσεις του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που 

συγχωνεύτηκαν αριθμούσαν πάνω από 100 άτομα και στην ΔΤΕΠΕΘ 

μετακινήθηκαν μόνο τέσσερις (4) υπάλληλοι, και δύο (2) με παράλληλα 

καθήκοντα. Επιπλέον μετακινήθηκαν και 30 άτομα του συνεργείου του 

Δενδροποτάμου, χωρίς όμως τους προϊσταμένους. 
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Μπροστά σ'αυτή την τεράστια διόγκωση των αρμοδιοτήτων και συνεπώς και 

της εργασίας διεκπεραίωσης, η ΔΤΕΠΕΘ απέστειλε τέσσερα έγγραφα: 

            (α) Το με αρ.πρωτ: οικ. 5212/04.08.2011 

            (β) Το με αρ.πρωτ: οικ. 5645/26.08.2011 

            (γ) Το με αρ.πρωτ: οικ. 6302/15.09.2011 

            (δ) Το με αρ.πρωτ: οικ. 9241/06.12.2011 

και ένα υπόμνημα (ΑΠ: οικ.635/20.01.2012) με τα οποία και δήλωσε την 

πραγματική της επιθυμία να ανταπεξέλθει στις επιπλέον υποχρεώσεις,- 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις απαιτήσεις των νόμων-, λόγω έλλειψης προσωπικού 

και πιστώσεων. 

 

Παρ' όλα τα παραπάνω, έγινε μια τιτάνια προσπάθεια, ώστε και με το ελάχιστο 

προσωπικό να ανταποκριθούμε στο μέτρο του εφικτού, στις τεράστιες 

απαιτήσεις. Έτσι, όσον αφορά στον χειμώνα που διανύουμε, κατάφερε το τμήμα 

συγκοινωνιακών έργων ΤΣΕ/ΔΤΕΠΕΘ, να κρατήσει το Εθνικό και το Επαρχιακό 

δίκτυο ανοικτό και παράλληλα να αξιοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τον 

εξοπλισμό των δύο εργοταξίων είτε για έκτακτες ανάγκες, είτε για τακτικές (π.χ. 

Άνοιγμα αγροτικών δρόμων, περιορισμένες επεμβάσεις για σφράγιση οπών στο 

οδόστρωμα, την συντήρηση-διόρθωση του δρόμου για το σχολείο της Ειρήνης 

κ.ο.κ.) 

 

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το τεράστιο “χάος” που 

διαχειριζόμαστε από τον Ιούλιο του 2011, σας επισυνάπτω, χωρίς σχόλια, το 

έγγραφό μου με το οποίο ζήτησα από τον παραιτηθέντα τέως Διευθυντή την 

παράδοση σε εμένα της ΔΤΕΠΕΘ και φυσικά των τρεχουσών 

εκκρεμοτήτων.ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 & 2 

 

Παρά τα προβλήματα και μετά από την μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε 

τόσο από το προσωπικό της  ΔΤΕΠΕΘ όσο και απο όλα τα επίπεδα διοίκησης, -

ιδιαιτέρως αναφερόμαστε τόσο στην καθοδήγηση όσο και στην αμέριστη 

βοήθεια από πλευράς Γενικού Δ/ντού κ.Α.Γιάντση-, καταφέραμε: 

1ον) Να εφαρμόσουμε κατά γράμμα, το σχέδιο αποχιονισμού, που εκπονήθηκε 

από την Δ/νση Τ.Ε/ΠΚΜ και συμπληρώθηκε από εμάς, -επίσης με την αμέριστη 
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συμπαράσταση του Δ/ντού Τ.Ε/ΠΚΜ κ.Α. Μήλιου-, με αποτέλεσμα παρά τις 

σφοδρές χιονοπτώσεις , να κρατήσουμε τόσο το επαρχιακό όσο και το Εθνικό 

Οδικό δίκτυο ανοικτό. 

2ον) ΄Ηδη καθημερινά προχωράμε σε μικροεπεμβάσεις στοιχειώδους 

συντήρησης του οδικού δικτύου μολονότι τόσο τα διαθέσιμα χρήματα όσο και 

το προσωπικό είναι ελλειμματικά 

3ον) Μολονότι από Σεπτέμβριο του 2011,δεν έγινε η προμήθεια αλατιού που 

είχαμε ζητήσει , εμμέσως μέσω έργου αυτεπιστασίας που κατεπειγόντως 

εγκρίναμε τον Οκτώβριο, και στην συνέχεια με την παρέμβαση του αναπλ. 

Περιφερειάρχη κ.Δ.Ψωμιάδη, καλύψαμε όλες μας τις ανάγκες και 

βοηθήσαμε(δανείζοντας) κιόλας και τους γειτονικούς νομούς. 

4ον) Να προχωρήσουμε σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και όλα τα έργα 

που είχαν προγραμματιστεί.  

5ον) Να προσαρμόσουμε την  λειτουργία της ΔΤΕΠΕΘ σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους ΚΑΠ 2011. 

Πέρα από τα παραπάνω προβλήματα και δράσεις τα οποία αφορούσαν το 

Τμήμα Συγκοινωνιακών ΄Εργων (ΤΣΕ), και στο άλλο Τμήμα Δομών  

Περιβάλλοντος(ΤΔΠ), τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα.  Δηλαδή: 

Εξ΄αιτίας του νέου νομικού πλαισίου, αλλά και της ανυπαρξίας ακόμη και 

στοιχειώδους προετοιμασίας τόσο από πλευράς της τ. Δ/νσης όσο και από την 

Κεντρική εξουσία, βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε πρωτόγνωρα προβλήματα 

όπως π.χ.: 

1ον) Να παραδώσουμε όλα τα αρχεία των σχολείων στους Δήμους. 

Ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 95%. 

2ον) Είχαμε τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2011στην ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Βόλβης. 

3ον) Τις έκτακτες εφεδρείες του προσωπικού 

4ον) Την ενσωμάτωση υποχρεώσεων τριων αυτοτελών Διευθύνσεων (ΔΥΠΕΒ, 

ΔΕΣΕ, ΔΔΕ) 
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Πέρα από τις άμεσες επεμβάσεις που κάναμε και αφορούσαν: την διάνοιξη οδών, 

τις επεμβάσεις για προστασία των περιουσιών και των κατοίκων, την άμεση 

καταγραφή των ζημιών, συντάξαμε αναλυτική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για 

επεμβάσεις  αποκατάστασης ή αποτροπής επανάληψης πλημμυρών εντός μόλις 

ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε μετά από συνεργασία με την διοίκηση, στην 

αναμόρφωση των ΚΑΠ 2011 προκειμένου να εξασφαλίσουμε έστω κάποιους 

ελάχιστους πόρους συγκριτικά με τις συνολικές ανάγκες, συντάξαμε πέντε 

μελέτες και προχωρήσαμε μέσαστο2011 και στην δημοπράτηση αυτών. Επίσης 

αποτελεί άθλο. 

5ον)΄Εγινε η έναρξη της προσπάθειας  για κατανομή αντικειμένου και εφαρμογή 

νέων διαδικασιών με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας της ΔΤΕΠΕΘ. Αξίζει 

να σημειωθεί πως ενώ εξελίσσονται  όλα τα παραπάνω, μας «πρόλαβε» ο νόμος 

της εφεδρείας τους προσωπικού, μ΄αποτέλεσμα να βγούν σ’ εφεδρεία ή να 

εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση περί τα 14 άτομα. 

Τελικά όσον αφορά της μεταβολές του προσωπικού έχουμε: 

31.12.2010   74 άτομα  17 άτομα (εργο/ξιο Θέρμης) 

30.06.2011  70  ΄΄   18 ΄΄          ΄΄ 

31.12.2011  62  ΄΄   17 ΄΄   ΄΄ 

              +30 ΄΄   (εργ/ξιο Δενδροπ.) 

΄Ετσι λοιπόν είναι εμφανές ότι η ΔΤΕΠΕΘ λειτουργεί σχεδόν με το ήμισυ του 

αναγκαίου προσωπικού που θα έπρεπε να έχει. 

Αναλυτικότερα θα έπρεπε άμεσα να προστεθούν τριάντα (30) άτομα (διαφόρων 

ειδικοτήτων Μηχανικών και διοικητικών) στην  Υπηρεσία και άλλα τριάντα (30) 

άτομα στο εργοτάξιο Δενδροποτάμου. 

Και όσον αφορά τις πιστώσεις, φρονούμε πως θα έπρεπε επίσης ΑΜΕΣΑ να 

εξασφαλιστούν άλλα 10 εκ.€ για τις συντηρήσεις των οδών (~600χλμ. 
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επαρχιακού και~450χλμ. Εθνικού Οδικού δικτύου), και άλλα 10εκ.€ για 

αντιπλημμυρικά έργα.  

Βλ. σχετικά έγγραφα : 

(α) Το με ΑΠ 249075/οικ.9241/06.12.2011 έγγραφο μας.   

(β) Το με ΑΠ 198231/οικ.6837/30.09.2011       »         »      

Βεβαίως οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να είναι η 

Υπηρεσία ακόμη «όρθια» και ν’ ανταποκρίνεται σε μεγάλο μέρος των 

απαιτήσεων που καθημερινά μάλιστα αυξάνονται. 

Αλλά παραμένει ο μεγάλος κίνδυνος σ’ ελάχιστο χρόνο να ανατραπεί η λεπτή 

ισορροπία της λειτουργίας μας, αφού : 

1) Η μεγάλη ένταση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, θα δημιουργήσει 

υπερκόπωση , με τις γνωστές συνέπειες. 

2) Η ανυπαρξία των πιστώσεων μοιραία θα μας οδηγήσει ακόμη και στα 

δικαστήρια γιατί δεν θα μπορούμε ν’ ανταποκριθούμε τόσο στις απαιτήσεις 

συντηρήσεις των οδικών δικτύων , όσο και στ’ απαιτούμενα αντιπλημμυρικά 

έργα. 

3) Οι υφιστάμενες δικαστικές εμπλοκές που κληρονομήσαμε, δεν φαίνεται να 

τελειώνουν  

4)Οι «επιθέσεις» είτε μ’ έγγραφα, είτε μ’ ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, είτε με 

δημοσιεύματα, είναι προφανές ότι δημιουργούν τεράστια σύγχυση, στεναχώρια 

και αναμενόμενα λάθη. 

5) Επίκειται και η μετακόμιση μας στα νέα γραφεία στη έδρα της ΔΤΕ/ΠΚΜ με 

γνωστά αλλά και έκτακτα προβλήματα που θα προκύψουν και θα πρέπει ν’ 

αντιμετωπίσουμε. Το συνεργείο Δενδροποτάμου συμμετέχει ενεργά με το 

σύνολο του εργατικού προσωπικού στην προετοιμασία των νέων χώρων. 

Για την όσο πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση και των αποτελεσμάτων μας 

επισυνάπτονται: 
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1) Πίνακας  διεκπεραιώσεων των αρμοδιοτήτων μας που αφορούν τα 

μηχανήματα έργων 

2) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των ΚΑΠ 2011 όπου αναλυτικά φαίνεται ο 

προγ/σμός και οι πληρωμές των έργων 

3) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αντικειμένων ανά τμήμα.  

4) Οι καταστάσεις επιτροπών κ.λ.π 

Κλείνονται θα ήταν παράλειψη μας αν δεν τονίζαμε και την προσπάθεια που 

γίνεται όσον αφορά το ηθικό του προσωπικού, θεωρώντας ως 1η υποχρέωση 

την εξασφάλιση του ήρεμου εργασιακού κλίματος. Παράλληλα και σ’ επίπεδο 

πολιτικής ηγεσίας, θα πρέπει έμπρακτα ν’ αναγνωριστούν οι προσπάθειες όλου 

του προσωπικού τόσο με την εξασφάλιση πιστώσεων για τις εκτός έδρας 

αποζημιώσεις, όσο και την πληρωμή υπερωριακών αποζημιώσεων.  

 

Καταγραφή Υπηρεσιακών Αντικειμένων ανά Τμήμα 

 

Τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των τμημάτων τςη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ 

προσδιορίζονται στον ισχύοντα “Οργανισμό” της Π.Κ.Μ (Π.Δ. 113/2000 – Άρθρο 

7) 

Πέραν αυτών των αρμοδιοτήτων επισημαίνεται ότι : 

α) η ΔΤΕΠΕΘ καλύπτει ως Τεχνική Υπηρεσία ποικίλα έργα του 3ου ΚΠΣ, όπως: 

Διάσωση Λίμνης Κορώνειας (δίκτυο αποχέτευσης, δεξαμενές βοθρολυμάτων, 

αντλιοστάσια Δήμου Λαγκαδά κλπ.) 

Ανάπλαση πλατείας, περιβάλλοντος χώρου, ξενώνων, διευθέτηση ρέματος 

Δ.Δ.Λειβαδίου και παροχέτευση πηγής Δ.Δ.Περιστεράς Δήμου Βασιλικών 

Αντιπλημμυρική προστασία σε διάφορες περιοχές του Νομού 

 

β) η ΔΤΕΠΕΘ ορίστηκε με το “Συμπλήρωμα του Προγραμματισμού” του Π.Ε.Π 

3ου Κ.Π.Σ ως δικαιούχος φορέας σε διάφορα Μέτρα και Δράσεις 
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γ) σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α'/2005) 

“Προγραμματική σύμβαση”, η ΠΚΜ είναι δυνατό να συμβάλλεται με τρίτες 

“Αναθέτουσες Αρχές” (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' βαθμού, λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) για 

την εκτέλεση μελετών και έργων. Η εφαρμογή στο μέλλον αυτής της διάταξης θα 

απαιτήσει την τεχνική κάλυψη από πλευράς ΔΤΕΠΕΘ έργων αγνώστου αριθμού, 

μεγέθους και ποικιλίας. 

 

Ακολουθεί καταγραφή αντικειμένων και αρμοδιοτήτων ανά Τμήμα ως 

πληροφορία συμπληρωματική των κειμένων του “Οργανισμού”, επειδή στην 

πράξη αυτά είναι διευρυμένα σε σχέση με τον επίσημο “Οργανισμό” και για να 

γίνει περισσότερο κατανοητό το έργο που εκτελείται. 

 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

 

1. Ενέργειες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος 

 

1. Επίβλεψη συνεχιζόμενων έργων σχολικής στέγης 

2. Υποβολή δημοπρατηθέντων σχολικών έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 

3. Παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ  

 
2) Συμμετοχή υπαλλήλων σε διάφορες επιτροπές καταλληλότητας ποικίλων 

δραστηριοτήτων (π.χ. Φροντιστήρια ξένων γλωσσών, άδειες εμπορίας 

Και πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, πιστοποίησης και ελέγχου 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, επιττροπήαποκλίσεων πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας κ.α.)ΒΛΕΠΕ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

1. Λοιπά κτιριακά έργα της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ 

− μελέτες και εργολαβίες νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΔΤΕΠΕΘ 

(γραφεία, αποθήκες, αρχεία, στέγαστρα, κτηνιατρεία....κλπ) 

− μελέτες και εργολαβίες επισκευής υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων (όπως παραπάνω) 

− μελέτες και εργολαβίες κατασκευής νέων ή συμπλήρωσης- βελτίωσης 

υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα, κερκίδες, 

αποδυτήρια...κλπ) 
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− εργολαβίες σχολικών κτιρίων που έχουν συμβασιοποιηθεί και θα 

εκτελεστούν από την Υπηρεσία μας, επίσης και αυτά που ήδη 

εκτελούνται. 

2. Επίβλεψη μελετών και έργων Περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α 

Ν. Θεσσαλονίκης 

3. Επίβλεψη συνεχιζόμενων έργων αγροτικής οδοποϊίας 

4. Αρδευτικά έργα κλειστών αγωγών με αποστραγγιστικά δίκτυα 

5. Κατασκευή αρδευτικών λιμνοδεξαμενών 

6. Εποπτεία μελετών και έργων Φορέων τρίτων ως προς τη ΔΤΕΠΕΘ 

7. Υπουργεία (Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης...κλπ.) 

8. ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία, Ιδρύματα Υγείας-πρόνοιας) 

9. ΝΠΙΔ (Προνοιακά ιδρύματα, κεντρική κρεαταγορά, Λαχαναγορά..κλπ.) 

10. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και έργα όλων των αντικειμένων της 

ΔΤΕΠΕΘ (οδοποιία, υδραυλικά, κτιριακά) 

11. Τέως νομαρχιακό μητρώο εμπειροτεχνών Η-Μ (εγγραφές και τήρηση του 

μητρώου) 

12. Μελέτες- έργα για την αντιπλημμυρική προστασία (οικισμών ...κλπ.), 

διευθέτηση και καθαρισμό χειμάρρων, ρεμάτων...κλπ 

13. Εποπτεία- αστυνόμευση ρεμάτων-ποταμών  για καταπατήσεις, 

μπαζώματα, αμμοληψίες 

14. Γνωμοδοτήσεις για ερευνητικές- μεταλλευτικές εργασίες 

15. Γνωμοδοτήσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

  

 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

 

− Μελέτες και έργα κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Επαρχιακού & 

Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας 

− Μελέτες και έργα κατασκευής Λιμενικών Έργων  

− Έργα καθαρισμού, βελτίωσης, συντήρησης επαρχιακού & εθνικού οδικού 

δικτύου με εργολαβίες και με αυτεπιστασία μέσω των εργοταξίων 

Δενδροποτάμου & Ωραιοκάστρου 

− Παροχή μηχανημάτων έργων, φορτηγών σε Δήμους για τη συντήρηση 
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του κοινοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου 

− Εποπτεία – Τεχνική αστυνόμευση οδικού δικτύου 

− αυτοψίες-σύνταξη εκθέσεων για βατότητα 

− αυτοψίες-σύνταξη εκθέσεων για συντηρήσεις 

− αυτοψίες-σύνταξη εκθέσεων για βελτίωση οδικής ασφάλειας 

− αυτοψίες-σύνταξη εκθέσεων για φθορές (πρωτόκολλα φθοράς) 

− αυτοψίες-σύνταξη εκθέσεων για αποζημιώσεις προς ιδιώτες 

5)       (α) Άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων με επαρχιακό οδικό δίκτυο 

          (β) Άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων με εθνικό οδικό δίκτυο 

6)       (α)  Άδειες εκσκαφών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

(β)  Άδειες εκσκαφών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

7)       Βεβαιώσεις χαρακτηρισμού οδών 

8)       Βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων 

9)       Εκπόνηση ή έγκριση μελετών του άρθρου 52 του ΚΟΚ, καθώς έγκριση 

μελετών   

          προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και αντίστοιχη άδεια τομής εκ μέρους 

τρίτων 

10) Σχεδιασμός και εκτέλεση Αποχιονισμού οδικού δικτύου αρμοδιότηατς 

Π.Ε. Θεσ/νίκης 

11) Έκδοση αδειών διελεύσεως Βαρέων Οχημάτων από το επαρχιακό και 

εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Θ 

12)     Έκδοση Αδειών και χορήγηση Πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ (μεταβιβάσεις,  

           αντικαταστάσεις, διαγραφές κλπ.) 

13)     Τήρηση αλληλογραφίας με συναρμόδιους φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, 

Αστυνομία- 

Τροχαία) 

14)      Έλεγχοι τεχνικών μελετών Δήμων για έργα οδοποϊίας μέσα στους 

οικισμούς  

15)     Απαλλοτριώσεις πουα φορούν σε διανοίξεις νέων οδών, βελτιώσεις 

γεωμετρικών  

           χαρακτηριστικών υφιστάμενων οδών κλπ.) 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
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1)    Εισηγήσεις προγραμματικού χαρακτήρα (ετήσια στοχοθεσία, 

μηχανοργάνωση-στελέχωση  

       της Υπηρεσίας, προετοιμασία έργων ...κλπ.) 

2)    Σύνταξη και εναρμόνιση συμβατικών τευχών έργων και μελετών με τα 

ισχύοντα πρότυπα,  

       προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα των προτύπων του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ 

3)    Υποστήριξη διαδικασίας διενέργειας δημοπρασιών (διαδικασίες μέχρι τη 

δημοπράτηση  

       του έργου ή της μελέτης) 

4)    Τήρηση τέως Νομαρχιακού Μητρώου Εμπειροτεχνών (εγγραφές-

αναβαθμίσεις- 

       ανανεώσεις-διαγραφές) 

5) Παύση άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού και Εργολήπτη Δημοσίων 

Έργων 

 

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 
Ο αριθμός των υπαλλήλων την 1η Ιανουαρίου 2011 ήταν 285 ενώ την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 ήταν 302 άτομα.  
Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ υλοποιούνται 13 μεγάλα έργα, και πιο 
συγκεκριμένα:  

• Έντεκα (11) οδικά έργα: ΣΕΡΡΕΣ-ΑΜΦΙΠΟΛΗ , ΑΣΣΗΡΟ - Ν. ΣΑΝΤΑ, 
ΠΟΤΙΔΑΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ–ΝΑΟΥΣΑ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΚΟΜΒΟΙ  ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΥ Κ16,  
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

• Δύο (2) έργα σε νοσοκομεία: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ Β΄ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Θ "Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

 
Η Απορρόφηση  έως  τέλος  του 2010 ήταν 12,8 εκ €  και εντός του 2011 ήταν 
45.9 εκ €. 
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Επίσης, εκπονούνται  ή  εκπονήθηκαν  6  Γεωτεχικές  μελέτες,  25  οδικών  
έργων, μια βιολογικού καθαρισμού, μία περιβαλλοντική μελέτη, μια συντήρησης  
κτιρίων, μια αντιπλημμυρική, μια πυροπροστασίας του περιαστικού δάσους  
Θεσσαλονίκης, μια κτηματολογίου για απαλλοτριώσεις, μια για το ευφυές  
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας στην Περιφερειακή οδό  
Θεσσαλονίκης και 12 υδραυλικές μελέτες. Για  το σύνολο των μελετών μέσα στο 
έτος απορροφήθηκαν  2,4 εκ. €.  
 
Διευθύνσεις Τεχνικών έργων 
 
Η κεντρική διοίκηση συντόνισε και επέβλεψε τις εργασίες των περιφερειακών 
διευθύνσεων τεχνικών έργων, ένα έργο ιδιαιτέρως δύσκολο και απαιτητικό, 
τηρουμένων των αναλογιών και των μεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων που 
καλύπτουν τα όρια ευθύνης αυτών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο έτος, οι περιφερειακές διευθύνσεις τεχνικών έργων: 

• Αντιμετώπισαν με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία τα άσχημα καιρικά 
φαινόμενα με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ανοικτό το οδικό δίκτυο 
από τα χιόνια παρά την παντελή έλλειψη διάθεσης  πόρων από την 
Κυβέρνηση, που την 1η Ιουλίου 2011 μετέφερε τις αρμοδιότητες 
χωρίς πόρους στην αιρετή Περιφέρεια, αλλά και με έλλειμμα 3,5 εκ € 
(χρέος προς ΔΕΗ). 

• Προχώρησαν στην καταγραφή των προβλημάτων και των 
αναγκαίων έργων συντήρησης του Εθνικού οδικού δικτύου που 
ήλθε στην αρμοδιότητά μας και το οποίο ήταν ασυντήρητο για δύο 
τουλάχιστο χρόνια. 

• Παρέλαβαν τα μηχανήματα της πρώην ΔΕΣΕ της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης. Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γιατί  στην πλειονότητά τους ήταν 
ασυντήρητα και υπήρξε μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην παράδοσή τους που ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011, 
παρά τις συνεχείς και έγκαιρες οχλήσεις μας από το Μάιο του 2011, 
οπότε εκδιώχθηκαν ο Διευθυντής και οι Τμηματάρχες που πήγαν να 
ενημερωθούν και θα αναλάμβαναν την 1η Ιουλίου. 

 
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ενεργειών μας, αναφέρονται τα παρακάτω: 

• Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν και υλοποιούνται 38  έργα 61,5 εκ € με 
απορρόφηση 8,3 εκ € για το 2011 που αφορούν:  κοινωνικές δομές , 
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έργα  ΧΥΤΥ-ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ, νοσοκομεία, περιβαλλοντικά έργα,  
αντιπλημμυρικά σχολεία και  Καταφύγια Τουριστικών σκαφών. 

• Από ιδίους πόρους (Κ.Α.Π. Τ.Ε.Ο., Ο.Σ.Κ., Ανταποδοτικά κλπ) 
συνολικά υλοποιήθηκαν ή συνεχίζονται 302 έργα συντήρησης 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, γέφυρες, σχολεία, συγκοινωνιακά, 
εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά,  ύδρευσης, κωπηλατοδρόμιο,  
συντηρήσεις κτιρίων, αρδευτικά, σήμανσης και ασφάλισης οδικού 
δικτύου και  αγροτικής οδοποιίας. 

 
Για τα έργα αυτά εντός  του  2011  απορροφήθηκαν  22,4 εκ. €. Επίσης, 
εκπονούνται  ή  εκπονήθηκαν κυρίως από τις ίδιες τις υπηρεσίες  36 μελέτες 
οδικών  έργων, βιολογικού  καθαρισμού, περιβαλλοντικές, συντήρησης  κτιρίων 
και αντιπλημμυρικές. 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  

 
Η Διεύθυνση αποτελείται από τρία (3) τμήματα με 24 υπαλλήλους  στη 
Θεσσαλονίκη  με αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και επτά (7) τμήματα με 54 υπαλλήλους  που εδρεύουν στις  
Περιφερειακές Ενότητες. 
 
Η Διεύθυνση παρά τις πολλές ασάφειες, προβλήματα και αλληλεπικαλύψεις που 
προκλήθηκαν με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ανταποκρίθηκε στις 
υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκαλώντας και  μετέχοντας 
ουσιαστικά  στη διαμόρφωση νόμων που τροποποιούσαν και διόρθωναν λάθη 
και παραλήψεις του. 
 
Συνοπτικά στο 2011  ελέγχθηκαν και εκδόθηκαν 1299 αποφάσεις  Ε.Π.Ο., 32 
Εγκρίσεις μελέτης επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων, 61 Άδειες 
διάθεσης υγρών αποβλήτων, 133 Επιστροφές φακέλων για έκδοση αποφάσεων 
ΕΠΟ, 190 Απαλλαγές χορήγησης Απόφασης Ε.Π.Ο, 158 Εισηγήσεις  ΜΠΕ 
κατηγορίας ΑΙ & ΑΙΙ, 130 Γνωμοδοτήσεις για μελέτες πτηνο-κτηνοτροφικών 
αποβλήτων, 115 Εισηγήσεις για έκδοση αδειών έργων αξιοποίησης υδατικών 
πόρων, 9 Έγκρισεις εργασιών αποξήλωσης αμιάντου, 104 Βεβαιώσεις ύπαρξης 
παλαιάς γεώτρησης, 9 Άδειες διαχείρισης στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων, 
15 Απαντήσεις σε επερωτήσεις στη Βουλή και 364 Κατάταξεις ΜΠΕ κατηγορίας 
Β3 
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Επιπροσθέτως στη διεύθυνση: 

• κατατέθηκαν  312 Καταγγελίες από τις οποίες 245 
διεκπεραιώθηκαν και 67 εκκρεμούν. 

•  Έγιναν 20  εισηγήσεις επιβολής προστίμων συνολικού ποσού  
251.400 € και λήφθηκαν 23 Αποφάσεις επιβολής προστίμου 
συνολικού ποσού  269.700 €. 

• 28 Εγκρίσεις πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, 161 
Κύρωσεις διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, 9 Οριστικές εξαιρέσεις 
από κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, 5 Εισηγήσεις προς ΣΧΟΠ 
για σημειακές τροποποιήσεις ρυμοτομίας, 2 Εγκρίσεις 
τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, 52 Συγκροτήσεις φακέλων 
για δικαστήρια, Νομική Υπηρεσία, ΝΣΚ με απόψεις. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
αποτελούνται από τέσσερις διευθύνσεις, ως εξής: 
 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
3. Διεύθυνση Πολιτικής Γης  
4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και 
οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης της έδρας, 
με επισκέψεις σε όλες τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες των Π.Ε. συντόνισαν τη 
λειτουργία τους και έδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την επίλυση 
προβλημάτων τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.  
 
Πιο συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης της έδρας: 
 

• Δημιούργησαν βάσεις δεδομένων με συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις 
μεταποιητικές βιομηχανίες 

• Συγκέντρωσαν και κατέθεσαν προτάσεις για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. 

• Κατέγραψαν προγράμματα παροχής οικονομικών ενισχύσεων από 
Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και ελέγχθηκε η εφαρμογή τους  

• Κατέγραψαν τις  αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Π.Ε. με στόχο τη 
δημιουργία κοινών εντύπων και διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των 
γεωργών, κτηνοτρόφων, κτλ. 

• Συνέταξαν και δημοσιοποίησαν μηνιαία δελτία τύπου για διάφορους 
ποιοτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους νωπών – μεταποιημένων 
προϊόντων, ελέγχους επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής 
προέλευσης κτλ. 

• Οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. 
ασχολήθηκαν με την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων και τη 



 150 

διεκπεραίωση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν σε αυτές για διάφορα 
θέματα αρμοδιότητάς των, ένα μέρος των οποίων αποτυπώνεται 
παρακάτω κατά τομέα  

 

Τομέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
(αν όχι το σημαντικότερο) παραγωγό στη χώρα μας. Στον ευαίσθητο τομέα 
γεωργίας – κτηνοτροφίας μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκαν: 
 
 49180 ποιοτικοί έλεγχοι σε νωπά και μεταποιημένα 
 1333 δειγματοληψίες για φυτοφάρμακα, αφλατοξίνες κτλ. 
 289 έλεγχοι καταστημάτων εμπορίας φυτοφαρμάκων 
 Καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 11.572.940,89€ σε 1793 

δικαιούχους στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία»  
 Καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 3.069.803,95€ σε 83 δικαιούχους 

στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία»  
 Εκδόθηκαν και εξετάστηκαν 2808 απογραφικά δελτία σχεδίων 

βελτίωσης    
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση 1695969,75€ σε 38 δικαιούχους 

σχεδίων βελτίωσης    
 Χορηγήθηκαν 1666 βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη 
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση σε 128 δικαιούχους για επιδότηση 

επιτοκίου αγοράς γης  
 Καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση σε 47 δικαιούχους για έκπτωση 

αμοιβής μηχανικού   
 Διενεργήθηκαν 378 έλεγχοι για την ποιοτική κατάταξη σφάγιων 

βοοειδών - χοιρινών  Εκδόθηκαν 284 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Χορηγήθηκαν 301 βεβαιώσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 
Το πλούσιο έργο του τμήματος περιλαμβάνει επίσης: 
 
 525 δειγματοληψίες σε εργοστάσια ζωοτροφών και έλεγχοι 

εγκαταστάσεων ζωοτροφών 
 718 εγγραφές κτηνοτροφικών μονάδων επιχειρήσεων ζωοτροφών  



 151 

 Απορρίφθηκαν 66tn φυτικών προϊόντων, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

 Επεβλήθησαν πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν παράνομη 
διακίνηση, κατοχή κτλ. φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 Εντάχθηκαν 905 μελισσοτρόφοι στα προγράμματα μελισσοκομίας για 
αντικατάσταση κυψελών και τεχνικής στήριξης  

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 839 Μελισσοκομικά βιβλιάρια 
 Καταχωρήθηκαν 2190 νέες εγγραφές και μεταβολές στο αμπελουργικό 

και ελαιοκομικό μητρώο   
 Εντάχθηκαν 138 δικαιούχοι στα προγράμματα οριστικής εγκατάλειψης 

και αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων 
 Καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία 1065 γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στο Πρόγραμμα Δικτύου γεωργικής λογιστικής 
πληροφόρησης (RICA) 

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 3464 δελτία ταξινόμησης και άδειες 
κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων 

 Εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 3763 πτυχία οδήγησης οδηγών αγροτικών 
μηχανημάτων 

 Διεκπεραιώθηκαν 331 αιτήσεις δικαιούχων για ένταξη στον αγροτικό 
εξηλεκτρισμό  

 Διοργανώθηκαν 15 ημερίδες σε θέματα γεωργίας – κτηνοτροφίας  
 Εγκρίθηκαν 47792 αιτήσεις δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν 

διανομής τροφίμων (ρύζι, μακαρόνια, τυρί)   
 

Τομέας Κτηνιατρικής 

 
Στον τομέα της Κτηνιατρικής διενεργήθηκαν 101.264 φυματινισμοί, ελήφθησαν 
120.217 αιμοδείγματα για Βρουκέλλωση, Λεύκωση, Μελιταίο, Καταρροϊκό,  
Τρομώδη νόσο, Σαλμονέλα,, Δυτικό Νείλο, κτλ σε βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους  
άλογα και πουλερικά, και τέλος, έγιναν 225.377 εμβολιασμοί με REV 1 και RB 51. 
 
Επιπροσθέτως, από τις υπηρεσίες μας ελήφθησαν για εργαστηριακό έλεγχο: 
 
 15.351 δείγματα γάλακτος  
 5.521 δείγματα εγκεφάλων  
 4.147 δείγματα τροφίμων  
 Έγινε σπερματέγχυση σε 5.165 ζώα  
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 Παρασχέθηκαν  υπηρεσίες περίθαλψης σε 1432 ασθενή ζώα  
 Διεξήχθησαν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες κρεοσκοπικοί έλεγχοι σε 

σφάγια ζώων και πτηνών στα  22 σφαγεία οπληφόρων και στα 8  
σφαγεία πουλερικών  

 Ελήφθησαν  πάνω από 1.598 δείγματα οστράκων και θαλασσινού νερού, 
επιβαίνοντας σε πλωτά μέσα κάτω από αντίξοες συνθήκες, που ενίοτε 
άγγιζαν τα όρια απαγόρευσης απόπλου.  

 Χορηγήθηκαν 202.514 άδειες διακίνησης ζώων και πτηνών  
 Υπογράφηκαν 4.751 υγειονομικά πιστοποιητικά  
 Δόθηκαν 2.874  άδειες εισαγωγών  
 Επιθεωρήθηκαν 354  εγκαταστάσεις    
 Αδειοδοτήθηκαν 26 εγκαταστάσεις  
 Έγινε ανάκληση 11 αδειών σφαγείων κτλ. 
 Έγιναν κατασχέσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης  
 Εισπράχθηκαν για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών,  περίπου 

450  χιλιάδες ευρώ ανταποδοτικών κτηνιατρικών τελών 
 Εφαρμόστηκε ολόκληρο το πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων  
 Καταχωρήθηκαν 96 έμποροι στα μητρώα  
 Συνταχτήκαν αντίστοιχα  134  πρωτόκολλα επιθεώρησης  
 Χορηγήθηκαν  86 βεβαιώσεις καταλληλότητας  οχημάτων   
 Έγιναν 4  διαλέξεις και 2  ημερίδες    
 Έγινε παρακολούθηση 13 επιμορφωτικών σεμιναρίων στη Ελλάδα και  6  

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 96 υπαλλήλους των υπηρεσιών μας  
 Οργανώθηκαν 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων 
 Σφάχτηκαν ή θανατώθηκαν 2.212 βοοειδή και 3.547 αιγοπρόβατα και οι 

ιδιοκτήτες τους αποζημιώθηκαν  με 1.200.000€ περίπου    
 

Τομέας Αλιείας  

 
Στον τομέα αλιείας συντάχθηκαν εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για: 
 
 το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.Υ.)  
 την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Οστρακοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 

Θερμαϊκού Κόλπου 
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 τη θέσπιση μέτρων για ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού 
(υλοποίηση του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος) 

 
Στο παραπάνω πλαίσιο, εκδόθηκαν σχετικές Αποφάσεις:  
 
 Υπήρξε παρακολούθηση της λειτουργίας αλιευτικών λιμένων, αλιευτικών 

καταφυγίων και ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας και υποβλήθηκαν 
προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών τους (έργο Ιχθυόσκαλας 
ύψους 3,3 εκατ.€)  

 Παρελήφθησαν 122 αιτήσεις αλιέων ένταξης τους στο Μέτρο 1.1 
«Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» ΕΠΑΛ 2007-2013 και 
υλοποιήθηκαν 47 από τις παραπάνω διαλύσεις αλιευτικών σκαφών  

 Εξυπηρετήθηκαν αιτήματα 2.500 αλιέων που αφορούσαν μεταβιβάσεις 
κυριότητας σκαφών, αντικαταστάσεις σκαφών, αντικαταστάσεις 
μηχανών σκαφών, μετασκευές, εκπρόθεσμη ανανέωση αδειών αλιείας, 
χορήγησης αδειών αλιευτικών εργαλείων, χορήγησης ειδικής άδειας 
αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, χορήγηση ΑΜΑΣ σε νέα αλιευτικά 
σκάφη, εγκρίσεις μεταβολών στοιχείων επαγγελματικών σκαφών,  
έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ. Ι. Χ. ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου, 
θεώρηση εγγράφου καταγραφής οστράκων, από την Κτηνιατρική, άδειες 
πλανόδιου εμπορίου και λαϊκής αγοράς, επί μητρώων 1.800 
επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, 180 μονάδων 
υδατοκαλλιεργειών, 184 σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων και 50 
μονάδων επεξεργασίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων  

 Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων για την 
αλιεία και καλλιέργεια οστρακοειδών στον Θερμαϊκό Κόλπο» 

 Υπήρξε παρακολούθηση της λειτουργίας 29 μισθωμένων θυννείων, 22 
μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευμάτων  

 Υπήρξε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την υποβολή προτάσεων 
και την υλοποίηση προγραμμάτων LIFE και LEADER αλιείας  

 Καταγράφηκαν προβλήματα 154 μονάδων μυδοκαλλιέργειας και 
υποδομών τους (30 αποκελυφωτήρια οστράκων) σε συνεργασία με 
συναρμόδιες Υπηρεσίες 

 Δόθηκαν οδηγίες και τεχνική στήριξη σε υδατοκαλλιεργητές, ήτοι 
οστρακοκαλλιεργητές, κυπρινοκαλλιεργητές, πεστροφοκαλλιεργητές, 
καλλιεργητές σπιρουλίνας. 
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Συμπληρωματικά, ελήφθησαν μέτρα διαχείρισης και προστασίας εσωτερικών 
υδάτων και πιο συγκεκριμένα:  
 
 Εκδόθηκαν Αποφάσεις απαγόρευσης αλιείας στην περίοδο 

αναπαραγωγής των ιχθύων 
 Εκδόθηκε Απόφαση αναστολής της έγκρισης χορήγησης νέων αδειών 

αλιείας επαγγελματικών σκαφών στη λίμνη Βόλβη, με σκοπό τη μείωση 
της ασκούμενης αλιευτικής πίεσης για λόγους προστασίας των 
ιχθυαποθεμάτων και του αλιευτικού εισοδήματος 

 Έγινε εμπλουτισμός των λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης με γόνο ιχθύων  
 Έγινε εισήγηση για τη σκοπιμότητα της ανάγκης οριοθέτησης ζωνών 

άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά. 
 

Τομέας Πολιτικής Γης 

 
Στον τομέα πολιτικής γης εκδόθηκαν: 
 
 215 Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που αφορούν οικοπεδική 

αποκατάσταση, παραχώρηση αυθαίρετα κατεχομένων καθώς και 
ομόρων προς τις ιδιοκτησίες των αιτούντων κοινοχρήστων εκτάσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 1.754 τίτλοι κυριότητος που αφορούν παραχωρηθέντα οικόπεδα, 
αγροτεμάχια Οριστικών διανομών και Αναδασμών 

 3.530 αντίγραφα παλαιών-επιδοθέντων τίτλων κυριότητας 
 4.389 βεβαιώσεις που προβλέπονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

της Εποικιστικής Νομοθεσίας 
 1.300 Αποφάσεις Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειαρχών που αφορούν 

σημειώσεις μεταβολών-διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων 
διανομών-τίτλων κυριότητας-εκμισθώσεις κοινοχρήστων εκτάσεων-
αναπομπές αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων κ.λ.π. θέματα των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων 

 3.286 τοπογραφικά αποσπάσματα τεμαχίων αναδασμών-διανομών 
οικοπέδων και τεχνικά στοιχεία (ορόσημα-τριγωνομετρικά κ.λ.π.) 

 155 γνωμοδοτήσεις (με προηγούμενη αυτοψία και σύνταξη σχετικού 
τοπογραφικού) επί αιτημάτων για παραχώρηση εκτάσεων Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μ.Θ.  
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Το έργο της διεύθυνσης επίσης συμπεριλαμβάνει: 
 
 Διαχειρίστηκαν 122 περιπτώσεις καταπατήσεων κοινοχρήστων 

εκτάσεων (διενέργεια αυτοψίας, αποτύπωση καταληφθεισών εκτάσεων - 
έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής-αντίκρουση ανακοπών στα 
αρμόδια Δικαστήρια κ.λ.π.) 

 Διενεργήθηκαν 255 μικροεργασίες υπαίθρου σε διάφορα αγροκτήματα 
και Συνεταιρισμούς. (προσδιορισμοί ορίων, αντικαταστάσεις 
ακαταλλήλων τεμαχίων, ανταλλαγές, αυθαίρετες καταλήψεις και 
εργασίες σε εφαρμογή αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων - 
Περιφερειάρχη κ.λ.π.)  

 Διεκπεραιώθηκαν 400 περίπου περιπτώσεις ελέγχου εγγραφών Εθνικού 
Κτηματολογίου (χωρικές μεταβολές -πρόδηλα σφάλματα) 

 Εξετάστηκαν 50 περίπου αντικρούσεις προσφυγών που υποβλήθηκαν 
από πολίτες στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά διοικητικών πράξεων και 

 Εξυπηρετήθηκαν εκατοντάδες πολιτών, δικηγόρων, ιδιωτών μηχανικών, 
με την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, τεχνικών και άλλων, χωρίς 
να απαιτηθεί η υποβολή σχετικής αίτησης. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ), σύμφωνα με το ΠΔ 133/2010 είναι γενικά 
αρμόδια για το συντονισμό και παρακολούθηση των εννέα (9) οργανικών 
μονάδων που υπάγονται σε αυτήν . 
 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο (2) Διευθύνσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη και 
τοπική αρμοδιότητα στην Π.Κ.Μ.: 
 

2. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
3 Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης,, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  

 
Καθώς και επτά (7) Διευθύνσεις Ανάπτυξης με έδρα και τοπική αρμοδιότητα στις 
αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες: 
 

8. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ημαθίας 
9. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης 
10. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Κιλκίς 
11. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πέλλας 
12. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πιερίας 
13. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών  
14. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χαλκιδικής 

 

Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 
Τα βασικά αντικείμενα αρμοδιότητας καθώς και οι ενέργειες της διεύθυνσης 
μέσα στο 2011 περιλαμβάνουν: 
 

• Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και υλοποίηση των εθνικών κατευθύνσεων και του 
περιφερειακού προγραμματισμού σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής.  

• Έλεγχος, παρακολούθηση και συντονισμός όλων των διοικητικών και 
τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων των ΠΕ, που αφορούν σε θέματα 
ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων, για την δημιουργία ενιαίας 
αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και επίλυση των προβλημάτων τους σε 
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συνεργασία με την κεντρική διοίκηση σε θέματα ερμηνείας της κείμενης 
νομοθεσίας. 

• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνικών.  
• Καθορισμός και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.  

 

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

 
▪ Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος δια 

βίου μάθησης καθώς και σύνδεση αυτών με την απασχόληση. 
▪ Υποστήριξη σε θέματα εμπορίου και τουρισμού. 
▪ Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό. 
▪ Τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας σε συνεργασία με τον ΕΟΤ 

και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 
 

Πεπραγμένα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης  

 
Η γενική διεύθυνση ασχολήθηκε με την κατάρτιση Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 
185 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με συμμετοχή στελεχών από 
τις τρεις Διευθύνσεις της, που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
Στόχοι προγράμματος : 
 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της Π.Κ.Μ. 
 Βελτίωση των υπηρεσιών προσέλκυσης επενδύσεων και υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας 
 Ενίσχυση της απασχόλησης 
 Βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών του μητροπολιτικού κυρίως 

κέντρου της Περιφέρειας 
 
Έργα προγράμματος:  
 
Προτάθηκαν και εντάχθηκαν δέκα (10) έργα αναπτυξιακής πολιτικής με 
συνολικό προϋπολογισμό περίπου 4.000.000,00€ και προτεινόμενες πηγές 
χρηματοδότησης τον ΚΑΠ, το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας και τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα:  
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11. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ. περιόδου 2012-2014  
12. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Newsletter 
13. Τουρισμός πόλης (city break) 
14. Προβολή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παραδοσιακών προϊόντων 
15. Οργάνωση Αναπτυξιακών Συνεδρίων στην  Π.Κ.Μ. 
16. Σχέδιο Δράσης για την τόνωση της εξωστρέφειας  της Π.Κ.Μ. &  

Δημιουργία 7 Ολοκληρωμένων Επενδυτικών σχεδίων (1 σε κάθε Π.Ε.) 
17. Καταγραφή και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων 
18. Διαχειριστική Επάρκεια των δύο Διευθύνσεων με περιφερειακή αρμοδιότητα 

για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  
19. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους 
20. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
 

Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ. 

 
Πράξη ενταγμένη στο Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα στη Π.Κ.Μ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» με κωδικό 277792 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ), που με 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» στις 30-6-
2011, μεταφέρθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ με ΣΑΕΠ 
2010ΕΠ00880011 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 610.082,00€. Το έργο 
προκηρύχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης αλλά ο 
διαγωνισμός ακυρώθηκε στο 1ο στάδιο αξιολόγησης «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής» καθώς απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές. 
 
Ανασυντάχθηκαν τα τεύχη προκήρυξης, εγκρίθηκαν από την Οικονομική 
Επιτροπή και επαναπροκηρύχθηκε από την Περιφέρεια ο σχετικός ανοιχτός 
διεθνής διαγωνισμός. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, προχώρησαν οι διαδικασίες 
αξιολόγησης μέχρι και το 2ο στάδιο των τεχνικών προσφορών και λόγω 
δικαστικών διενέξεων η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί στο έτος 2012. 
 
Επίσης η διεύθυνση ασχολήθηκε με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
αξιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών της 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την ανάπτυξη του θρησκευτικού 
τουρισμού με τον διακριτικό τίτλο RECULTIVATUR. Εχει εγκριθεί για 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg South East Europe, Transitional 
cooperation program, στον Άξονα προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη διακρατικών 
συνεργασιών για τις περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης και Περιοχή Παρέμβασης 4.3: 
Προώθηση της χρήσης των πολιτιστικών αξιών με σκοπό την ανάπτυξη, με 
προϋπολογισμό για την Π.Κ.Μ. 200.000€ και ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής 
85%. 
 
Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά και γενικότερα της 
σωρείας των δυσχερειών που προέκυψαν από την εφαρμογή του Προγράμματος 
Καλλικράτη αλλά και γενικότερα της νέας δημοσιονομικής στρατηγικής της 
χώρας, όλες οι Διευθύνσεις ανταποκρίθηκαν με απόλυτη συνέπεια στο επίπεδο 
των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους.  
 
Στους πίνακες 1&2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία των ενεργειών 
και δράσεων που ολοκληρώθηκαν από τις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Διεύθυνσης. 
Επιπλέον όλες οι Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων συμμετείχαν στην 
κατάρτιση του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014» σε 
τοπικό επίπεδο.  
 
Τα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικών Διαδικασιών 
διεκπεραίωσαν: 

α) Όλες τις ενέργειες και δράσεις που έχουν καταγραφεί από τις Υπηρεσίες 
της Γενικής Διεύθυνσης και παρουσιάζονται στην παρούσα ανάλυση  

β) Όλες τις ενέργειες που αφορούν στα εσωτερικά και λειτουργικά θέματα 
των Υπηρεσιών αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί χωριστά. 

 
Ειδικές Ενέργειες  
 
Παράλληλα με τις συνήθεις αρμοδιότητες και τα πάγια καθήκοντα, 
διεκπεραιώθηκαν επιπλέον ειδικές ενέργειες :  
 
Ι. Στελέχη από όλα τα Τμήματα Τουρισμού της Π.Κ.Μ. συμμετέχουν και 
υποστηρίζουν τόσο της κατά τόπου άτυπες Τουριστικές Επιτροπές των ΠΕ όσο 
και την Τουριστική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.. Στο πλαίσιο λειτουργίας της 
περιφερειακής επιτροπής , προγραμματίστηκαν πολλές ενέργειες τουριστικής 
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προβολής με σημαντικότερη τη συμμετοχή μας στη δίμηνη έκθεση για τον Μέγα 
Αλέξανδρο, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου. 
 

Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού 

 
 Χωροθέτηση θέσεων λαϊκών αγορών 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.Σ. Καλλικράτης και με πρωτοβουλία 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών αποφασίστηκε η εκ νέου 
οργάνωση του συστήματος διαχείρισης των λαϊκών αγορών για την Π.Ε. 
των Σερρών. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος κρίθηκε απαραίτητος ο 
σχεδιασμός ενός υπολογιστικού συστήματος αυτοματοποίησης που θα 
διαχειρίζεται τα δεδομένα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Περιφέρειας και συνεπώς της Π.Ε. για όλες τις λαϊκές της Π.Ε.. 
Θεωρήθηκε ότι η χρήση ενός συστήματος αυτοματοποίησης Η/Υ 
συμβάλλει στην ευκολότερη οργάνωση του αρχείου, στην ταχύτερη λήψη 
αποφάσεων και στη διαφάνεια των μεθόδων εφαρμογής. 
Το έργο ανατέθηκε σε δύο σπουδαστές του Τμήματος Γεωπληροφορικής 
και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών στα πλαίσια της πρακτικής τους 
άσκησης. Η επιλογή σπουδαστών έγινε από το παραπάνω τμήμα, καθώς 
αυτό κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο όσον αφορά το απαραίτητο 
γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο γνώσεων για το συγκεκριμένο έργο. 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των 
λαϊκών αγορών μεταφέρονται από τις πρώην Ν.Α. στους αντίστοιχους 
Δήμους εκτός από αυτή της τοποθέτησης πωλητών στις λαϊκές αγορές, η 
οποία ανατίθεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.. 

Για την οργάνωση και διαχείριση της όλης κατάστασης σχεδιάζεται 
ηλεκτρονικό χαρτογραφικό σύστημα αυτοματοποίησης για το σύνολο 
της Π.Ε. Σερρών, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τοπογραφικό – 
χαρτογραφικό υπόβαθρο όλων των λαϊκών αγορών της Π.Ε. σε 
συνδυασμό με την αντίστοιχη βάση δεδομένων, όπου θα εμφανίζονται οι 
θέσεις της κάθε λαϊκής αγοράς, κατειλημμένες και κενές, οι ενοικιαστές 
τους και όλα τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία. 
Για την οργάνωση του έργου, η Π.Ε. Σερρών πραγματοποίησε σχετική 
σύσκεψη στις 7-12-2011 με εκπροσώπους των Δήμων και των φορέων 
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Π.Ε και συμφωνήθηκε η 
περαιτέρω συνεργασία, όποτε απαιτηθεί, για τη μεθόδευση και 
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οργάνωση των απαραίτητων ενεργειών από όλες τις πλευρές. 
Η απαραίτητη καταγραφή για τη λαϊκή αγορά της πόλης των Σερρών έχει 
ολοκληρωθεί, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποίησης βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική 
εφαρμογή για τη λαϊκή αγορά της πόλης εντός 1-2 μηνών. Αναμένονται οι 
απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και καταγραφή των δεδομένων 
από τους υπόλοιπους Δήμους για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα. 

 

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 

 
Τμήμα Τουρισμού 
 

 Σύνταξη και επιμέλεια ενιαίου εντύπου τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ. 
Πρόκειται για ένα δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) έντυπο 40 σελίδων στη 
σύνταξη του οποίου συνεργάστηκαν και Τμήματα Τουρισμού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Το έντυπο ήταν έτοιμο και διανεμήθηκε στις 
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη και WORLD 
TRAVEL MARKET στο Λονδίνο το Νοέμβριο του 2011. Με την ολοκλήρωση 
αυτής της ενέργειας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη 
αιρετή Περιφέρεια που εξέδωσε ενιαίο τουριστικό φυλλάδιο.  
 

 Κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τουριστικής προβολής της 
Π.Κ.Μ. για το έτος 2012.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, την εμπειρία των προηγούμενων 
ετών, τις προτάσεις των Π.Ε. και των εμπλεκόμενων στον τομέα του 
τουρισμού φορέων της Περιφέρειας, καθώς και δύο μελέτες ανάπτυξης 
τουριστικού προϊόντος, το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια 
σειρά δράσεων προβολής όλων των γεωγραφικών περιοχών που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, προκειμένου η Κεντρική 
Μακεδονία να καταστεί ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός με 
στόχο τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.  
 

Οι δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 
 

6 Συμμετοχή σε 17 Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού (η επιλογή της συμμετοχής 
στις εκθέσεις που προτείνονται έγινε βάσει του ενδιαφέροντος της 
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τουριστικής αγοράς κάθε χώρας και της οδικής και αεροπορικής 
προσβασιμότητας.) 

7 Παραγωγή έντυπου υλικού στις γλώσσες των αγορών-στόχων, 
τουριστικού χάρτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφισών 
για όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθούνται  

8 Παραγωγή ψηφιακού πληροφοριακού υλικού (DVD) που θα καλύπτει 
όλες τις μορφές τουρισμού με αναφορά σε πολιτιστικά και ιστορικά 
στοιχεία.  

9 Δημιουργία δικτυακής πύλης (Portal), όπου θα διατίθεται ψηφιοποιημένο 
το υλικό των εντύπων και ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter).  

10 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου φωτογραφιών με ταξινόμηση ανά 
θεματικό άξονα και Περιφερειακή Ενότητα.  

 
Πίνακας 1: Πεπραγμένα Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Ενότητες 

 

 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 -  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. 

  Είδος Δράσης Σέρρες Ημαθία Κιλκίς Πιερία Χαλκιδική Θεσ/νίκη Πέλλα ΣΥΝΟΛΟ 
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Αδειες Εγκατάστασης 
Βιομηχανιών και Βιοτεχνών 10 29 10 23 61 14 17 164 
Άδειες Λειτουργίας 
(εγρίσεις,Τροποποιήσεις 
κλπ)   15 41 18 20   19 51 164 
Απαλλακτικά από άδειες 
Εγκατάστασης & 
Λειτουργίας 40 41 15 80 11 10 32 229 
Άλλες άδειες (αρτοποιεία, 
γεωθερμικού πεδίου, 
πετρελαίου κλπ) 4 4 10 3 7 152 14 194 
Έλεγχοι-Αυτοψίες 140 164 81 * *   105 490 

Γνωμοδοτήσεις  39   5   4     48 
ΕΠΟ (Άδειες, ανανεώσεις, 
διαχείρισης αποβλήτων 
κλπ) 43 110 42 60 41 8 63 367 

Κυρώσεις (Διαδικασία 
επιβολής προστίμων, 
Αποφάσεις επιβολής 
προστίμων κλπ) 10 14 2   35 32 16 109 
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Λατομεία (άδειες 
ερευνητικών ή μεταλλευτιών 
εργασιών, εκμετάλλευσης)   13 2     5 0 20 

Τμ
ήμ

α 
Επ

αγ
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λμ
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ος
 Άδειες Επαγγέλματος 186 164 123 100   1336 555 2464 

Θεωρήσεις, βεβαιώσεις, 
εγγραφές σε μητρώα, 
αντικαταστάσεις, μεταφορές 
επαγγελματικών αδειών κλπ 150     80   696   926 
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ν Δειγματοληψίες (καύσιμα, 
τρόφιμα , ποτά κλπ) 116 10     9 307 3 445 

Τιμοληψίες   29         4 33 

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις ( 
καταγγελίες, αγορανομικοί, 
επικίνδυνων προϊόντων, 
λιτρομέτρησης, μέτρων & 
σταθμών κλπ) 145 600 344 25 498 7080 956 9648 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 -  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε 

  Είδος Δράσης Σέρρες Ημαθία Κιλκίς Πιερία Χαλκιδική Θεσ/νίκη Πέλλα ΣΥΝΟΛΟ 
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Κυρώσεις (Άμεσα & 
Έμεσσα Πρόστιμα-
Παραβάσεις-Μηνυτήριες 
αναφορές-
Καταγγελίες,Δεσμεύσεις 89 25 16   12 307 16 465 

Ισολογισμοί, καταστατικά, 
βεβαιώσεις, σύσταση, 
λύση, εκκαθάριση, 
συγχώνευση, Δημοσιεύσεις 
ΦΕΚ κλπ Εταιρειών  431 487 809 546 676 8144 696 11789 
Πιστοποιήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου  27 13 26     6000 22 6088 
Άδειες πλανοδίων 
παραγωγών-υπαίθριο 
εμπόριο     374 75 76 195 124 844 

Παροχή πληροφόρησης σε 
δικαστικές διενέξεις  38 45         117 200 
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Πρόγραμμα τουριστικής 
προβολής/Διαφημηστική 
καμπάνια (καταχωρήσεις 
σε ΜΜΕ, Φυλλάδια, 
Τουριστικοί Οδηγοί, 
πληροφόρηση) 1 1 1 1 1 

* 

1 6 
Συμμετοχή σε εκθέσεις 
Τουρισμού  2 1 1 1 1 

* 
1 7 
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Απόφαση έγκρισης 
σχολικών εκδρομών  80 35 38 45   280 150 628 
Πράξεις επιβολής 
προστίμου (ΟΑΕΔ)     4 4       8 

Χορήγηση άδειας εργασίας 
σε πρόσφυγες, εγκρίσεις 
σχολών χορού, δασκάλων 
κλπ)      1 85   22   108 

          

          
 *  Όλες οι θεσμικές ενέργειες στο τομέα του τουρισμού για την ΠΕ Θεσσαλονίκης 

πραγματοποιούνται  αποκλειστικά από το Τμήμα Τουρισμού της περιφερειακής 
Διεύθυνσης  

 

  
 
Πίνακας 2: Πεπραγμένα Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Διευθύνσεις 
 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 -  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Είδος Δράσης  

Διεύθυνση 
Βιομηχανίας 
Ενέργειας & 

Φυσικών 
Πόρων    Είδος Δράσης  

Διεύθυνση Δια 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 

Εμπορίου & 
Τουρισμού * 

Άδειες εγκατάστασης 
Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών 27 

Τμήμα 
Υποστήριξης 
Εκπαίδευσης 

Έγκρίσεις υποτροφιών 24 
Αδειες λειτουργίας (νέες, 
τροποποιήσεις, ανακλήσεις 
κλπ) 100 

Εγκρίσεις εκλογής 
υποτρόφων 21 

Διαπιστωτικές Πράξεις του 
άρθρου 10 ν.3325/05 και 2 της 
ΥΑ Φ15/οικ.7817/617/05 27 

Τμήμα Δια 
Βίου Μάθησης 
και Παιδείας* * 

Διεκπαιρεώσεις θεμάτων 
(υποστήριξη των ΠΕ, 
συνεργασία με Υπουργείο 
κλπ)  16 

Απαλλακτικά αδειών 117 
Τμήμα 

Απασχόλησης 
Συγκροτήσεις και 
τροποποιήσεις Επιτροπών 45 
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Προθεσμίες (μεταφοράς, 
τεχνικής ανασυγκρότησης 
κλπ) 27 

Τμήμα 
Εμπορίου 

Έγγραφη υποστήριξη-
ενημέρωση ΠΕ  4 

Πιστοποιητικά Π.Α. 25 

Τμήμα 
Τουρισμού 

Εισηγήσεις προς τις 
περιφερειακές υπηρεσίες 
(ΟΕ, ΠΕ κλπ)  

13 

Κυρώσεις (Άμεσα & Έμεσσα 
Πρόστιμα-Παραβάσεις-
Μηνυτήριες αναφορές-
Καταγγελίες 126 

Αλληλογραφία με αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες (ΕΟΤ, 
ΥΠΠΟΤ κλπ) 

  

Άλλες άδειες (απόβλητων, 
λυμμάτων, μελετών κλπ)  63 

Αποστολές υλικού 
τουριστικής προβολής σε 
στοχευμένους παραλήπτες 56 

ΕΠΟ (εγκρίσεις, 
τροποποιήσεις, ανανεώσεις, 
απαλλαγές κλπ) 339    
Διαβιβάσεις ΜΠΕ  58    
Αξιολογήσεις-Κατατάξεις 74    
* Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον έλεγχο, συντονισμό και παρακολούθηση των αντίστοιχων υπηρεσιών στις ΠΕ. Η 
υποστήριξη και ενημέρωση από όλα τα  Τμήματα πραγματοποιείται σε καθημερινό επίπεδο όχι μόνο εγγράφως αλλά και 
με άτυπη επικοινωνία (email, τηλέφωνο κλπ) 
** Το Τμήμα ασχολήθηκε σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση με την οργάνωση της εφαρμογής του Εθνικού 
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης,  στο πλαίσιο του ν.3879/2010 " Ανάπτυξη Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". Η 
υλοποίηση του προγράμματος αφορά την περίοδο 2012-2015. 



 166 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
 
 
Από την επεξεργασία των στοιχείων του απολογισμού στο σύνολο της 
Περιφέρειας, στην οποία υφίστανται οκτώ (8) Διευθύνσεις Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, προκύπτουν σε γενικές γραμμές τα κατωτέρω:   
 
 Εκδόθηκαν συνολικά 70.430 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων με μέσο 

χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη από 1 έως 5 ημέρες. 
 Εκδόθηκαν συνολικά 119.630 άδειες οδήγησης (νέες , αναθεωρήσεις, 

ανανεώσεις κλπ.)  με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη από 10 έως 15 
ημέρες . 

 Εκδόθηκαν συνολικά 330 άδειες ίδρυσης συνεργείων, πρατήριων και 
σταθμών αυτοκινήτων με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης φυσικών και 
νομικών προσώπων από 20 έως 40 ημέρες .  

 Εκδόθηκαν συνολικά 554 άδειες λειτουργίας συνεργείων, πρατήριων και 
σταθμών αυτοκινήτων με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης φυσικών και 
νομικών προσώπων από 20 εώς 40 ημέρες. 

 Σύμφωνα με τα απολογιστικά των 8 ΚΤΕΟ, ελέγχθηκαν  συνολικά 33.131 
οχήματα και εισπράχθηκαν 1.676.685,00 €. 

 
Όσον αφορά στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως μεταβιβάσεις 
Ι.Χ. αυτοκινήτων, άρση παρακράτησης κυριότητας, κλπ. από την επεξεργασία 
των απολογιστικών στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των 
πολιτών ανέρχεται από 1 εώς  7 ημέρες. 
 
Σχετικά με το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, αναφέρεται ότι ο αριθμός αυτού ανέρχεται σε τριακόσια δύο 
(302) άτομα. 
  
Συμπερασματικά προκύπτει ότι το παραχθέν έργο από το σύνολο των Δ/νσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ., ως υπηρεσιών πρώτης γραμμής, είναι 
σημαντικό με ορατά αποτελέσματα ταχύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη σε 
σύγκριση με το παρελθόν. Ωστόσο μένουν πολλά πράγματα να διορθωθούν αλλά 
και να γίνουν με έμφαση στην εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την απλούστευση των διαδικασιών σε όσο το δυνατό 
περισσότερες αρμοδιότητες του τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
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Κλείνοντας θεωρούμε ότι ο ετήσιος απολογισμός των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. 
είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη Διοίκηση, προκειμένου, εκτός από την 
αυτονόητη προβολή του συνολικού έργου της σε επίπεδο περιφέρειας,  να 
εντοπισθούν τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία ενός εκάστου τομέα δράσης και 
δραστηριότητας. Επί πλέον ο ετήσιος απολογισμός με μετρήσιμους δείκτες 
ποσότητας και ποιότητας θα οδηγήσει σταδιακά στην τόσο απαραίτητη για τη 
Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική εφαρμογή της διοίκησης με στόχους καθώς 
και στην αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού.  
     
Πίνακας 1: Βασικοί δείκτες λειτουργίας  
 
           

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 2011 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Κ.Μ. 

1
. 

Μέσος χρόνος διεκεραίωσης υποθέσεων πολιτών στις διαδικασίες: 

  
    

ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 
ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛΚ/
ΚΗ 

  

α. Μεταβίβαση και 
έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας 
ενάριθμου 
επιβατικού 
αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας 
ιδιωτικής χρήσης( 
Ι.Χ.) 

ΑΥΘΗΜΕ-
ΡΟΝ (ΚΕΠ 
ΕΝΤΟΣ 5 
ημ.) 

10ημ. 2-3 ημ. 
ΑΥΘΗ-

ΜΕΡΟΝ 1-2ημ. 6-7ημ. 15' 

ΑΥΘΗ
ΜΕΡΟ
Ν 
(ΚΕΠ 
ΕΝΤΟ
Σ 
ΜΗΝΟ
Σ) 

  β. 
Ανανέωση άδειας 
οδήγησης. 15-20 ημ. ≥15ημ 10ημ. 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ 

* 1-2ημ. ≥7ημ 
10-

15ημ. 
10-
15ημ. 

  γ. 

Άρση παρακράτησης 
κυριότητας 
επιβατικού 
αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας 
ιδιωτικής χρήσης. 

ΑΥΘΗΜΕΡΟ
Ν (ή ΕΝΤΟΣ 
4 ημ.) 

10ημ. 1-2ημ. 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ 

* 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟ

Ν * 3-4ημ. 

ΑΥΘΗΜ
ΕΡΟΝ 
(ΚΕΠ 
ΕΝΤΟΣ 
3ημ) 

ΑΥΘΗ
ΜΕΡΟ
Ν 
(ΚΕΠ 
ΕΝΤΟ
Σ 
ΜΗΝΟ
Σ) 

  δ. 

Χορήγηση 
αντιγράφου άδειας 
οδήγησης ελληνικής ≥15ημ ≥15ημ 10ημ. 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ 

* 1-2ημ. ≥3ημ 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ 

* 
10-

15ημ. 
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ή άλλου κράτους 
μέλους της Ε.Ε. λόγω 
απώλειας, κλοπής, 
φθοράς. 

  ε. 

Απαιτούμενος 
χρόνος για την 
έκδοση άδειας 
οδηγού. ≥15ημ ≥15ημ 10ημ. 

ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ 

* 1-2ημ. 5-6ημ* 
10-

15ημ. 30ημ. 

  
στ
. 

Απαιτούμενος μέσος 
χρόνος για την  
έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας 
οχημάτων. 

ΑΥΘΗΜΕΡΟ
Ν (ή ΕΝΤΟΣ 
3 ημ.) 

3ημ. 1-3ημ. 
ΑΥΘΗ-

ΜΕΡΟΝ 1-2ημ. 2ημ. 30' 

ΑΥΘΗ
ΜΕΡΟ
Ν 
(ΚΕΠ 
ΕΝΤΟ
Σ 
ΜΗΝΟ
Σ) 

2
. 

  

Αριθμός αδειών 
κυκλοφορίας που 
χορηγούνται ανά 
κατηγορία 
τροχοφόρων 
(Ε.Ι.Χ.,Δ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., 
μοτοσικλέτας  
κλ.π.) για το 2011. 

3,100 22,630 6,036 5,129 7,730 13,456 11,019 1,330 

    ΣΥΝΟΛΟ: 70,430 
               
3
. 

  

Αριθμός  νέων 
Αδειών οδήγησης 
έτους 2011 

8,850 17,596 1,260 2,145 2,158 2,440 2,850 6,100 

  

  

Αριθμός 
αντικαταστάσεων , 
αναθεωρήσεων κλπ 
αδειών οδήγησης 
έτους 2011 

16,626 28,095 6,160 6,201 6,445 2,640 6,014 4,050 

      25,476 45,691 7,420 8,346 8,603 5,080 8,864 10,150 
    ΣΥΝΟΛΟ: 119,630 
4
. 

Α. Αριθμός αδειών έτους 2011 για την ίδρυση : 

      
ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 

ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛ/Κ
Η 

  1. 

Συνεργείου  
επισκευής και 
συντήρησης 
αυτοκινήτων. 22 56 11 8 35 7 19 30 

  2. 
Πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 19 10 14 3 9 8 8 50 
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  3. 
Σταθμού 
αυτοκινήτων. 2 10 1 3 - 2 2 1 

    330 43 76 26 14 44 17 29 81 
  Β) Αριθμός αδειών έτους 2011 για την λειτουργία  : 

      
ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 

ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛ/Κ
Η 

  1. 

Συνεργείου  
επισκευής και 
συντήρησης 
αυτοκινήτων. 21 113 20 5 42 11 20 30 

  2. 
Πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 19 66 36 7 23 17 19 50 

  3. 
Σταθμού 
αυτοκινήτων. 5 37 5 1   2 4 1 

    ΣΥΝΟΛΟ 45 216 61 13 65 30 43 81 
      554 
5
. Α) 

Απαιτούμενος μέσος χρόνος  για την χορήγηση άδειας και την ίδρυση : 

      
ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 

ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛ/Κ
Η 

  1. 

Συνεργείου  
επισκευής και 
συντήρησης 
αυτοκινήτων. 23ημ. 

15-
30ημ 5ημ. 2ημ** 1μην. 

19-
42ημ. 4-5ημ. 

30-
60ημ. 

  2. 
Πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 24ημ. 

30-
60ημ. 5ημ. 2-3ημ.* 1μην. 

21-
45ημ. 4-5ημ. 

30-
60ημ. 

  3. 
Σταθμού 
αυτοκινήτων. 24ημ. 

20-
60ημ. 5ημ. 5ημ* - 

12-
51ημ. 4-5ημ.   

                      
  Β) Απαιτούμενος μέσος χρόνος  για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας : 

  1. 

Συνεργείου  
επισκευής και 
συντήρησης 
αυτοκινήτων. 34ημ. 7-60ημ. 5ημ. 0,5ημ** 10ημ 

23-
38ημ. 2-3ημ. 20ημ 

  2. 
Πρατηρίου υγρών 
καυσίμων. 18ημ. 

20-
60ημ. 5ημ. 2-3ημ* 15ημ 

19-
46ημ. 2-3ημ. 20ημ 

  3. 
Σταθμού 
αυτοκινήτων. 44ημ. 

20-
60ημ. 5ημ. 1-5ημ* - 

20-
52ημ. 2-3ημ.   

                      
6
. 

Ποσοστό αιτημάτων - 
απαντήσεων που 

γίνονται ηλεκτρονικά. 

ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 
ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛ/Κ
Η 

  10-15 /ΕΤΟΣ 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ. 1-2% 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ. 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ. 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ. 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ. 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡ
ΧΟΥΝ

. 
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7
. 

ΚΤΕΟ 
ΑΝΑΤ.ΘΕΣ. 

ΔΥΤ. 
ΘΕΣ 

ΗΜΑΘΙ
Α ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕΛΛ
Α ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΕΡΡΕ
Σ 

ΧΑΛΚ/
ΚΗ 

    ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΙ 2,458 4,430 1,374 4,897 3,600 5,438 5,534 5,400 

    ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 
143,927 251,427 84,462 297,222 

225,00
0 

313,46
6 

315,181 46,000 

    ΣΥΝΟΛΟ: 1,676,685 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας αποτελείται από 
τέσσερις διευθύνσεις: 
 

1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  
2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας  
3. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσσαλονίκης  
4. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης  
 
Έργο της Γενικής Διεύθυνσης. είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την 
ευρύτερη έννοια του όρου Δημόσια Υγεία, γι’ αυτό και η λειτουργία της 
επεκτείνεται σε πολλούς τομείς. Η πολυτομεακή της δράση καλύπτει ένα μεγάλο 
φάσμα από αντικείμενα-καθήκοντα όπως την έκδοση και χορήγηση αδειών 
λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, τον έλεγχο και την εποπτεία 
των ανωτέρω φορέων, την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών 
νοσημάτων, την ταξιδιωτική ιατρική, αλλά και την εκπόνηση-εφαρμογή 
προγραμμάτων αγωγής υγείας του πληθυσμού και προληπτικής ιατρικής. Εκτός 
των ανωτέρω επιτελούνται μια πλειάδα εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται με 
αναλυτικό τρόπο στα πεπραγμένα που ακολουθούν. 
 

Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων  

 
Α.  ΤΟΜΕΑΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  
Κατά το έτος 2011 (από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011)  χορηγήθηκαν: 
1.    127 άδειες ίδρυσης φαρμακείου  
2.    1 άδεια ίδρυσης φαρμακαποθήκης  
3.    21 άδειες λειτουργίας νεοϊδρυόμενου φαρμακείου 
4.    35 άδειες λειτουργίας μεταφερόμενου φαρμακείου 
5.   46 άδειες λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων (λόγω συνταξιοδότησης) 
6.    20 άδειες λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων ( κατά τον νόμο 
3918/2011) 
7.    35 πιστοποιητικά ανάκλησης αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων  
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8. 3 πιστοποιητικά ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
φαρμακαποθηκών  
9.    26 εγκρίσεις συνέχισης λειτουργίας φαρμακείων  
10.  39 πιστοποιητικά μεταβολών  
11.   4 αποφάσεις προσθήκης επωνύμου 
12.   2 αποφάσεις τροποποίησης άδειας λειτουργίας  
13.  109 γνωμοδοτήσεις για άδεια ίδρυσης  
14.    47 γνωμοδοτήσεις για συστέγαση  
15.    40 ποινικά μητρώα (διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης) 
16.     61 αποφάσεις χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενείς  
17.    121 άδειες άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού  
18.    17 άδειες άσκησης  επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου  
19.    38 βεβαιώσεις επιτυχίας βοηθών φαρμακείου  
20.    39 άδειες άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού από χώρες Ε.Ε. 
21.    11 βεβαιώσεις για τα ταμεία φαρμακοποιών  
22.    232 βεβαιώσεις για πάγια αγορά ναρκωτικών  
23.    65 διαβιβαστικά στο Υπουργείο Υγείας για χορήγηση άδειας αγοράς 
ναρκωτικών  
         φαρμάκων σε νοσοκομεία και κλινικές        
24.    546 θεωρήσεις συνταγολογίων ναρκωτικών φαρμάκων νοσοκομείων, 
κλινικών και  
         ιδιωτών ιατρών 
25.    98 θεωρήσεις βιβλίων φαρμακείων  
26.    125 επικυρώσεις ενόρκων βεβαιώσεων φοιτητών φαρμακευτικής  
27.    116  έλεγχοι τριμηνιαίων καταστάσεων κατανάλωσης ναρκωτικών 
φαρμάκων των 
         νοσοκομείων και των κλινικών και αποστολή στο Υπουργείο Υγείας 
28.    Εποπτεία ασκουμένων φοιτητών φαρμακευτικής (402) – Βοηθ. 
Φαρμακείου (59) 
29.    1120 έλεγχοι ετησίων καταστάσεων ναρκωτικών φαρμακείων 
 
 
Τομέας Χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος Μεταμοσχευθέντων και 
Νεφροπαθών 
 
Κατά το έτος 2011 (από 1-1-2011 μέχρι 31/12/2011) τελέσθηκαν: 
 
1. Πληρωμή διατροφικού επιδόματος σε 2500 περίπου νεφροπαθείς 
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2. Πληρωμή διατροφικού επιδόματος σε 310 περίπου μεταμοσχευμένους 
 

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ 
Κατά το έτος 2011 (1-1-2011 έως 31-12-2011 ) πραγματοποιήθηκαν 61 
κοινωνικές έρευνες για υποθέσεις ιδιωτικών υιοθεσιών, 12 κοινωνικές έρευνες 
για υποθέσεις διακρατικών υιοθεσιών (σε κατοίκους  Ν. Θεσσαλονίκης) και  49  
κοινωνικές έρευνες για παρακολούθηση ιδιωτικών υιοθεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 3 χρόνια, καθώς και η σχετική 
αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Επιπλέον, διενεργήθηκαν 19 κοινωνικές έρευνες σχετικά με την αναζήτηση 
φυσικών γονέων ή φυσικής μητέρας ιδιωτικής υιοθεσίας, μετά από αίτηση 
αντίστοιχων υπηρεσιών άλλων νομών, καθώς και η σχετική αλληλογραφία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Πραγματοποιήθηκαν, ακόμα, 2 κοινωνικές έρευνες για την καταλληλότητα 
υποψήφιων αναδόχων, μετά από αίτηση του ιδρύματος «Μέλισσα» και του 
ιδρύματος Κέντρο Βρεφών << Η  ΜΗΤΕΡΑ>> και μηνιαία παρακολούθηση των 
αναδόχων, καθώς και συνεργασία και αλληλογραφία με τους ανωτέρω φορείς. 
Χορηγήθηκαν από την αρχή του έτους 2011, 89 βεβαιώσεις δικαστικής 
συμπαράστασης. 
 
Επίσης διενεργήθηκαν 8 κοινωνικές έρευνες που αφορούσαν περιπτώσεις σε 
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ( Διεύθυνση Υγείας, Κέντρο Βρεφών << Η 
ΜΗΤΕΡΑ>>, ΟΑΕΔ )  και 2 υποθέσεις αναζήτησης ριζών μετά από σχετικό 
αίτημα του ενήλικου θετού τέκνου. 
Καθημερινά εξυπηρετούνται από τους κοινωνικούς λειτουργούς περιστατικά 
για ενημέρωση, παραπομπή και συμβουλευτική. 
 
Πραγματοποιήθηκαν, τέλος, κοινωνικές έρευνες σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
κατά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου να ενταχθούν σε 
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης πριν τη μεταβίβαση των προγραμμάτων 
των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας στους Δήμους (Νόμος Καλλικράτη).  
 
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 58 κοινωνικές έρευνες για επιδότηση 
απροστάτευτων παιδιών, 20 κοινωνικές έρευνες για στεγαστικό επίδομα και 6 
κοινωνικές έρευνες για άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
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Β.  ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Κατατέθηκαν 4 αιτήσεις ψυχολογικής υποστήριξης, οι οποίες είναι ανοιχτές με 
εβδομαδιαίες συνεδρίες.  
Συμμετοχή της Ψυχολόγου στην παρακολούθηση 20 υιοθεσιών για γνωριμία και 
γνωστοποίηση της καινούριας υπηρεσίας συμβουλευτικής σε οικογένειες με 
θετά παιδιά. 
Συνεργασία και υποστήριξη σε 2 οικογένειες σε εβδομαδιαία βάση για 
προβλήματα με τα θετά τους παιδιά (εφηβεία και παιδί με διάγνωση συνδρόμου 
υπερκινητικότητας και διάσπαση προσοχής) καθώς και επικοινωνία με τα 
σχολεία τους και ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. 
Ορισμός ως μέλος της επιτροπής καταλληλότητας για την έκδοση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας φορέων παιδικής προστασίας – πραγματοποιήθηκαν 
αυτοψίες σε 4 βρεφονηπιακούς σταθμούς, 6 Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
και 3 ιδιωτικές κατασκηνώσεις. 
Ορισμός ως Κοινωνικός Σύμβουλος σε Παιδικές Εξοχές. 
 
Γ.  ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2011 χορηγηθήκαν δέκα  
(10)  άδειες ιδιωτικών  Γυμναστηρίων και έγινε μια μεταβίβαση άδειας 
ιδιωτικού γυμναστηρίου καθώς και επτά  (7)  προεγκρίσεις για άδειες ιδιωτικών 
Γυμναστηρίων και περίπου σε χίλια σωματεία  έγινε η θεώρηση μπλοκ 
στοιχείων και βιβλίων αθλητικών σωματείων. 
 
Δ.  ΤΟΜΕΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Διενεργήθηκαν είκοσι έξι (26) εγγραφές νέων συλλόγων πολιτιστικών και 
έγιναν 460 θεωρήσεις μπλοκ αποδείξεων πολιτιστικών σωματείων. 
 
Ε.  ΙΔΡΥΜΑΤΑ     
             
Έγιναν κατανομές επιχορήγησης σε δώδεκα (12) Ιδρύματα & Ειδικώς 
Αναγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία.  
Εννέα (9) προγραμματισμοί επιχορηγήσεων των ιδρυμάτων. 
 
ΣΤ.  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Εκδόθηκαν τρεις (3) άδειες λειτουργίας. 
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Z. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Σύνολο έξι (6) μέχρι το 23-01-2012.  
Δόθηκε μία (1 ) νέα άδεια για το 2011.  
Έγιναν δύο (2) αναθεωρήσεις ως προς το ωράριο. 
 
Η.  ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
Σύνολο 31 μέχρι το 2011 
Δόθηκαν 7 νέες άδειες το 2011. 
Έγινε τέσσερις (4) αναθεωρήσεις ως προς το ωράριο 
 
Θ.  ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 
Χορηγηθήκαν περίπου τριάντα χιλιάδες  (30.000) δελτία μετακίνησης   Α.Μ.Ε.Α 
για το 2011. 
 
Ι.  ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
Χορηγήθηκαν τριάντα (60) βεβαιώσεις  άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού    

 
ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 

Ιδιωτικά Ιατρεία  230 
Ιδιωτικά Οδοντιατρεία 80 
Μικροβιολογικά εργαστήρια 25 
Ακτινολογικά-Πυρηνικά εργαστήρια 
(Ίδρυση-λειτουργία-ανανεώσεις) 

40 

Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 18 
Άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 273 
Άδειες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος 97 
Άδειες άσκησης ακτινοφυσικού 6 
Άδειες άσκησης βοηθών οδοντιάτρων 2 
 
 
 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
  

Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. 430 
Προτάσεις ιατρών στο Υπουργείο Υγείας για ειδίκευση 830 

Αιτήσεις ιατρών για λήψη ειδικότητας 1817 
Διαγραφές ιατρών από τις λίστες αναμονής 433 

Διαβιβάσεις αιτήσεων για λήψη ειδικότητας υπεράριθμων ιατρών 
για λόγους υγείας 

24 

 
ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 2011 
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Αισθητικής 48 
Ψυχολόγου 97 

Εργοθεραπευτή 14 
Νοσηλευτικής ειδικότητας 74 

Νοσηλευτών 197 
Φυσικοθεραπευτή 46 

Μαίας 27 
 

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2011 
Διαιτολογικά 14 

Πολυδύναμα Κέντρα Αισθητικής 2 
Εργαστήρια Αισθητικής 5 

Ανακλήσεις 5 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-Μ.Χ.Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 
Έλεγχοι-Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας 15 

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικής-Τροποποιήσεις 5 
 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2011 
Τίτλοι ιατρικών ειδικοτήτων μετά από εξετάσεις 382 

Τίτλοι που χορηγήθηκαν σε χώρες Ε.Ε. και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες 
της Ε.Ε. 

14 

Βεβαιώσεις χρόνου ειδικότητας για συντάξεις και χρονοεπιδόματα 105 
Βεβαιώσεις επιτυχίας στις εξετάσεις ειδικότητας 20 

Βεβαιώσεις ισοτιμίας των τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων που χορηγούνται στην Ελλάδα 
με τους τίτλους των άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για χρήση σε χώρες της Ε.Ε. 

135 

Άδεις άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη 12 
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου-Ανακλήσεις-

Τροποποιήσεις 
8 

Παραπομπή σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη, μετά 
από παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών τους, σε δύο εξεταστικές περιόδους 

104 & 63 
αντίστοιχα 

Άδειες άσκησης επαγγέλματος Οπτικού 31 
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων Οπτικού 22 
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Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τροφίμων) 
 
 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2011 
Νέα πιστοποιητικά εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων του Ν.2734/2007 95 

Ανανεώσεις πιστοποιητικών εκδιδομένων με αμοιβή του Ν.2734/2007 210 
Άδειες υπηρεσιών των εκδιδιμένων του Ν.2734/2007 45 

Βιβλιάρια του Ν.2734 350 
Πραγματοποιήθηκαν εμβόλια κίτρινου πυρετού 830 

Εμβόλια μηνιγγίτιδας τύπου Α/C/Y/W-135 53 
Εμβόλια τύφου 163 

Εμβόλια χολέρας 19 

  
αποτέλεσμα 
ελέγχου 

Λιανικό 
εμπόριο 

Παροχή 
υπηρεσιών 

Διανομείς-
μεταφορείς 

Παρασκευαστές 
λιανικης 

Παρασκευαστές-
συσκευαστές σύνολο 

αδειοδότηση κατάλληλο 314 584 14 14 5 931 
  ακατάλληλο 27 53 2  1 83 

  
ελλειπή 
δικαιολογητικά,   7 18 3 3 6 37 

  κλειστό 8 150 1 1  160 

  
Φ.Υ.Ε.Θ. 
κατάλληλο  312    312 

  
Φ.Υ.Ε.Θ. 
ακατάλληλο  23    23 

υγειονομικός 
έλεγχος καθαρό 3 6  2  11 
  σχετικά καθαρό 16 75  16 3 110 
  ακάθαρτο 1 28  10 2 41 
  συμμόρφωση 29 195  5  229 
  μη συμμόρφωση 9 30   5 44 
  συστάσεις 12 148  2 3 165 
  τροποποίηση 24 158  3 1 186 
  άλλο 51 472 3 19  545 
σύνολο ελέγχων   501 2252 23 75 26 2877 
διεκπεραίωση εγγράφων χωρίς 
αυτοψία 671 2916 25 52 19 3683 
σύνολο 
διεκπεραιωμένων 
υποθέσεων    1172 5168 48 127 45 6560 
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Λοιποί έλεγχοι 

          έλεγχοι 
διεκπεραίωση 

εγγράφων σύνολο 
βεβαίωση καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων  562  562 
βεβαίωση καταλληλότητας καντινών 37  37 
υγειονομικοί έλεγχοι σε νοσοκομεία 13  13 
    ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές 3  3 
    σχολικά συγκροτήματα 56  56 
λοιπές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(στεγνοκαθαριστήρια, κομμωτήρια, εργαστήρια δερματοστοιξίας, 
γυμναστήρια, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,  οίκοι 
ανοχής κ.λ.π.)   387 69 456 
εξέταση ανθυγιεινών εστιών 974 311 1285 
σύνολο 2032 380 2412 
σημείωση: έγιναν εισηγήσεις για ποινικές κυρώσεις σε 63 περιπτώσεις ανθυγιεινών εστιών  

 

Έλεγχοι σχετικοί με σταυλισμούς, απόβλητα, κουνούπια, νερά 

σταυλισμοί, απόβλητα, κουνούπια   έλεγχοι 
διεκπεραίωση 
εγγράφων σύνολο 

  αυτοψίες σε σταβλικές μονάδες με Επιτροπή σταβλισμών       44   44 

  
μακροσκοπικοί έλεγχοι  για Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα  με συναρμόδιες 
υπηρεσίες 4   4 

  
Κοινές εισηγήσεις με συναρμόδιες υπηρεσίες για Στερεά μη Επικίνδυνα 
Απόβλητα   18 18 

  εγκρίσεις μελετών αποβλήτων σταβλικών μονάδων    
  
θετικές   37 37 

  εγκρίσεις μελετών αποβλήτων σταβλικών μονάδων  

 
  
αρνητικές   9 9 

  σε ιδιωτικές κλινικές για διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 19   19 
  άλλα  21 320 341 
  σύνολο 88 384 472 
νερά 
  δειγματοληψίες- έλεγχος εμφιαλωμένων νερών 21   21 

  
δειγματοληψίες- έλεγχος πόσιμων νερών  
(106 δίκτυα και 7 πηγές)     237   237 

  δειγματοληψίες- έλεγχος θαλασσινών νερών κολύμβησης       231   231 
  δειγματοληψίες νερών κολυμβητικών δεξαμενών 8   8 
  κολυμβητικές δεξαμενές 23 38 61 
  άλλα    278 278 
  σύνολο 520 316 836 
σύνολο διεκπεραιωμένων υποθέσεων 608 700 1308 
σημείωση: οι δειγματοληψίες πόσιμων νερών αφορούν 108 δείγματα για χημική ανάλυση και 129 δείγματα για μικροβιολογική ανάλυση 
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συνολική εκτίμηση πινάκων διεκπεραιώθηκαν 10280 υποθέσεις, για τις οποίες διενεργήθηκαν 5517 επιτόποιοι έλεγχοι 

 
 

διεκπεραιώθηκαν υποθέσεις που αφορούν διοικητικά θέματα της 
Υπηρεσίας        826 
Εργασίες απολυμάνσεων οστών 1427 
θεωρήθηκαν βιβλιάρια υγείας εργαζομένων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος       9110 
εκδόθηκαν  πιστοποιητικά για εξαγωγή τροφίμων 29 
  πιστοποιητικά για πλοία 111 

  
πιστοποιητικά για μεταφορά νεκρών σε τρίτες 
χώρες 44 

σύνολο διεκπεραιωμένων 11547 
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