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‣ πραγματοποίησε Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Γεωθερμία: Προκλή-
σεις, Ευκαιρίες, Στρατηγική Αειφορικής Αξιοποίησης, Καλές Πρακτικές. 
Το έργο του Δήμου Παγγαίου στο γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου»

‣ διοργάνωσε δύο (2) Ημερίδες για τη Λειτουργία των Κέντρων Κοινότη-
τας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» 2014-2020» συμβάλλει:

‣ στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας μέσω της:
• ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης 
των Επιχειρήσεων. Εντός του έτους 2017 τέσσερα επενδυτικά σχέδια, προ-
ϋπολογισμού 1,4 εκατ. € περίπου, στον τομέα των Χημικών – Πολυμερών 
υλικών, εγκρίθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίησή τους. Επιχειρήσεις και ερευ-
νητικοί φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνερ-
γάζονται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
• συμμετοχής με 10 εκατ. € στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης άνω των 180 επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε δάνεια, εγγυήσεις και 
μικροπιστώσεις.

‣ στη βελτίωση και προστασία του Περιβάλλοντος: 
• με την ενίσχυση έργων ύδρευσης που παρέχουν βελτιωμένη ποιότητα 
πόσιμου νερού σε περισσοτέρους από 200.000 κατοίκους της Περιφέρει-
ας. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών ύδατος σε δίκτυα 
ύδρευσης κατά 5,10 εκατ. κυβικά μέτρα.
• την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη δημιουργία μητρώο 
ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφι-
στάμενων ακτών.
• στη χρηματοδότηση της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Σκοπός του ΠεΣΠΚΑ είναι 
η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλι-
ματική αλλαγή.
• στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια εξοπλι-
σμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, όπως 
δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

‣ στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα των πλούσιων 
γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειας, με την πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 
ενέργειας, να ανέρχεται σε 6 MW και την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου να ανέρχεται σε 3.000 τόνους ισοδύναμου CO2.

‣ στην ενίσχυση: 
• του Τουρισμού, μέσω της διασύνδεσης του Πολιτισμού και της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. Σημαντικοί, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι της Περιφέ-
ρειας, όπως το Βυζαντινό Κάστρο της Κομοτηνής, ο αρχαιολογικός χώρος 
των Αβδήρων, η διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης στην Αλεξανδρούπο-
λη και η αποκατάσταση του κτιρίου της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα. Από 
τις υλοποιούμενες μέχρι 31-12-2017 παρεμβάσεις η αναμενόμενη αύξηση 
των επισκέψεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει, μετά την ολοκλήρωση των έργων, 
σε 10.000 ανά έτος.
• των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπου αναμένεται να 
ωφεληθούν περισσότεροι από 60.000 μαθητές, τόσο μέσω νέων – ανα-
βαθμισμένων υποδομών, όσο και της προμήθειας εξοπλισμού Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Η ενίσχυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την κατασκευή 
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής, προϋπολογι-
σμού 12,5 εκατ. €, συμβάλει στη εδραίωση του Ιδρύματος ως πυλώνα 
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η ενίσχυση του συνόλου των ερευνητικών 
ιδρυμάτων αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος.
• των υποδομών υγείας κύρια μέσω της προμήθειας νέου αναβαθμισμένου 
εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες υγείας. Με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 
που ξεπερνούν τα 20 εκατ. €, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Περι-
φέρειας θα καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας.
• της οδικής ασφάλειας και της αστυνόμευσης του οδικού δικτύου για την 
πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την κατα-
πολέμηση της φτώχειας είναι όλες οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς:

‣ μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και παιδιά με ανα-
πηρία, περισσότερα από 5.000 άτομα αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων προς αναζήτηση εργασίας.
‣ περισσότερα από 130 παιδιά με αναπηρία λαμβάνουν εξειδικευμένη εκ-
παιδευτική υποστήριξη για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.
‣ Ιδρύθηκαν και λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας και στους 22 Δήμους της 
Περιφέρειας, σε 8 από αυτούς διευρυμένα με Παράρτημα για τους ΡΟΜΑ, 
παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 12.000 ωφελού-
μενους. Επίσης λειτουργούν  3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηληκιωμένων 
στους Δήμους Δράμας, Προσοτσάνης και Νέστου με 55 ωφελούμενους.
‣ Ενισχύεται η λειτουργία των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών 
και του ξενώνα φιλοξενίας, στηρίζοντας περισσότερες από 700 ωφελούμενες.
‣ Στηρίζονται 3 δομές σίτισης με 460 ωφελούμενους.

Δημοσιότητα και πληροφόρηση
‣ Βασική πηγή διάχυσης της πληροφόρησης και επικοινωνίας στους πολί-
τες είναι ο ιστοχώρος (website) της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr), ο οποίος 
είναι προσβάσιμος και από άτομα με αναπηρία.
Εκεί δημοσιεύονται όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες, προ-
σκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων, δράσεις 
δημοσιότητας και προβολής.
‣Παράλληλα έχει δημιουργηθεί σελίδα της Υπηρεσίας στο facebook
https://www.facebook.com/eydeppamth/
‣ Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08:00 π.μ. και 15:30 μ.μ., λειτουργεί Γραφείο 
Πληροφόρησης και Call Center.
‣ Διοργάνωσε δύο (2) εκδηλώσεις στα πλαίσια του #EUROPE IN MY 
REGION

‣ πήρε μέρος στην 25η Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO 2017

Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας

Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη  - Αλεξανδρούπολη


