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Executive Summary 

Η παρούσα επιστηµονική συγγραφή αποτελεί το πόρισµα της Διακοµµατικής 

Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης µε τον τίτλο «Στρατηγικός Αναπτυξιακός 

Σχεδιασµός Αν. Μακεδονίας – Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διακοµµατικής 

επιτροπής, όπως αυτή συστάθηκε µε απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 21 

Ιουλίου του 2020.  

Η µελέτη και η συγγραφή του εν λόγω πορίσµατος βασίστηκε στη συγκέντρωση 

προτάσεων και υλικού από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και συνδέσµους, 

επιµελητήρια, οργανισµούς, εταιρείες και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, καθώς και απλούς 

πολίτες, µέσω της ειδικής πλατφόρµας διαβούλευσης που συστάθηκε στο πλαίσιο της 

Επιτροπής. Επιπλέον, το πόρισµα αξιοποίησε υπάρχουσα βιβλιογραφία, επιστηµονικές 

και στατιστικές µελέτες για την περιοχή, υπηρεσιακά αρχεία και εκθέσεις που 

συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια ακρόασης κυβερνητικών φορέων, καθώς και των 

πολύµηνων συναντήσεων µελών της Επιτροπής µε υπουργεία και αρµόδιους φορείς. 

Σηµαντική ήταν η συµβολή των ειδικών εµπειρογνωµόνων που επιφορτίστηκαν να 

επικουρούν την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έργου της.  

Το πόρισµα αποκρυσταλλώνει ρεαλιστικές προτάσεις και προτείνει εφαρµόσιµες 

πολιτικές για κυβερνητική δράση, σε µεσοπρόθεσµό και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Αντιµετωπίζει την Αν. Μακεδονία και Θράκη ως µία περιφερειακή και γεωγραφική 

ολότητα, µε κατά τόπους ιδιαιτερότητες, δίνοντας όπως είναι αναµενόµενο, ιδιαίτερη 

έµφαση στον ακριτικό χαρακτήρα της περιφέρειας. Αντιµετωπίζει την έννοια της 

ανάπτυξης ολιστικά, αναγνωρίζοντας, ισότιµα, πληθώρα µεταβλητών και παραµέτρων. 

Έτσι, η ανάπτυξη δεν εκλαµβάνεται αυστηρά και αποκλειστικά µε οικονοµικούς όρους 

και δεν αποτυπώνεται µονάχα σε οικονοµικές πολιτικές. Ανάπτυξη σηµαίνει 

κοινωνική ευηµερία και συνοχή, σηµαίνει σύγχρονο σύστηµα υποδοµών, 

αναβαθµισµένα δίκτυα υπηρεσιών και τεχνολογίας, αλλά και ποιοτική παιδεία που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σηµαίνει ακόµα σεβασµός στο 

περιβάλλον, µε πράσινες πολιτικές για την ενέργεια και τις επενδύσεις, σηµαίνει 

εργασιακή ασφάλεια, πολιτισµική και πολιτιστική άνθιση και σεβασµός αστικών και 

θρησκευτικών ελευθεριών. Με λίγα λόγια, ο στρατηγικός σχεδιασµός υιοθετεί την 
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προσέγγιση ενός πολύ-παραγοντικού πλέγµατος ανάπτυξης, και αποτυπώνει προτάσεις 

για τη συνολική αναπτυξιακή αναβάθµιση του οικοσυστήµατος της περιοχής.  

Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί και η δοµή του πορίσµατος. Οι τρείς πρώτες ενότητες 

αναλύουν τη δηµιουργία της Επιτροπής, τους λόγους για τους οποίους η Αν. 

Μακεδονία και Θράκη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, και την στρατηγική και 

µεθοδολογική προσέγγιση την οποία η Επιτροπή και το πόρισµα ακολουθούν. Στη 

συνέχεια, η ανάλυση του πορίσµατος χωρίζεται σε διακριτές αλλά αλληλοσυνδεόµενες 

ενότητες (πέντε Άξονες Δράσης), όπου αναλυτικά και µε τεκµηρίωση παρουσιάζονται 

οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις στις οποίες ενθαρρύνεται να κινηθεί η κυβερνητική 

δράση. Πρωτογενής τοµέας και παραγωγικό µοντέλο της περιοχής, η διασύνδεση του 

µε τον δευτερογενή τοµέα και την µεταποίηση, ενέργεια, υποδοµές και περιβάλλον, 

επενδύσεις, οικονοµία, τεχνολογία και καινοτοµία, παιδεία, κοινωνική πολιτική και 

πολιτισµός είναι µερικοί από τους τοµείς τους οποίους εξετάζει και επί των οποίων 

προτάσσονται ρεαλιστικές δράσεις. Στον επίλογο προτείνεται η δηµιουργία 

µηχανισµού επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του Αναπτυξιακού Σχεδιασµού για την 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, καθώς αναφέρονται περιληπτικά, και ανά άξονα δράσης, οι 

σηµαντικότερες προτάσεις και πολιτικές του Πορίσµατος. Τέλος, το Πόρισµα κλείνει 

µε δυο Παραρτήµατα, τα οποία αφορούν συµπληρωµατικό αλλά αναπόσπαστο υλικό 

του πορίσµατος, µελέτες και εκθέσεις για τον πρωτογενή τοµέα στη Θράκη και για τον 

ρόλο των κρατικών ενισχύσεων.  
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Διακοµµατική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης 

Η Διακοµµατική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης (εφεξής Επιτροπή) 

συστάθηκε, κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, µε 

απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις 21 Ιουλίου 2020. Πρόεδρος 

της Επιτροπής αναδείχθηκε µετά από ψηφοφορία η Βουλευτής Χανίων της Νέας 

Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη.  

Η Επιτροπή διαδέχεται ιστορικά την «Κυβερνητική Επιτροπή Θράκης», που συστάθηκε 

το 1990 µετά από πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Κωσταντίνου Μητσοτάκη και 

υπό την προεδρία της Βιργινίας Τσουδερού, και την µεταφορά αυτής της 

πρωτοβουλίας στην Ελληνική Βουλή λίγο αργότερα, ως «Διακοµµατική 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Μελέτη των Προβληµάτων Ακριτικών Περιοχών της 

Θράκης και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου», αρχικά υπό την Προεδρία της 

Βιργινίας Τσουδερού, και κατόπιν, µετά την µετάβασή της στην θέση της Υφυπουργού 

Εξωτερικών το 1991, υπό την Προεδρία του κ. Στέφανου Στεφανόπουλου.  

Βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η ταυτοποίηση και αξιολόγηση των αναγκών και 

ιδιαιτεροτήτων της ακριτικής περιοχής, µε στόχο την κατάθεση έκθεσης στην 

Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων που θα περιλαµβάνει πολιτικές προτάσεις προς 

την πολύ-επίπεδη ανάπτυξη της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, για την δηµιουργία ενός 

ενιαίου οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και παραγωγικού οικοσυστήµατος. Η 

έκθεση δεν αναλώνεται σε ιστορικά ευχολόγια, και αναλύσεις προηγουµένων 

πολιτικών. Εντοπίζει και αναδεικνύει ρεαλιστικά υλοποιήσιµες προτάσεις στην βάση 

µιας άµεσα εφαρµόσιµης αναπτυξιακής πολιτικής. Βασικά εργαλεία επίτευξης του 

στόχου αυτού είναι η  αξιοποίηση της υψηλής ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης στο 

πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης που εξασφάλισε η Ελληνική κυβέρνηση το 

καλοκαίρι του 2020, και φυσικά των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 

εργαλείων. 

Η Επιτροπή, από τον πρώτο µήνα συνεδρίασης της, προχώρησε µε µεθοδολογικό και 

στρατηγικό χαρακτήρα τη συγκοµιδή πληροφοριών, προτάσεων και υλικού τόσο σε 

τοπικό όσο και κυβερνητικό επίπεδο. Το Σεπτέµβριο του 2020 τέθηκε σε λειτουργία η 

«Πλατφόρµα Διαβούλευσης της Διακοµµατικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της 
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Θράκης»1 σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικτυακή 

αυτή πλατφόρµα λειτούργησε τρείς µήνες, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του 2020, και 

έδωσε τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς, συλλόγους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

αλλά και απλούς πολίτες να αποστείλουν προς την Επιτροπή προτάσεις, 

προβληµατισµούς και πληροφορίες για την περιοχή και τα θέµατα που τους 

απασχολούν. Η πλατφόρµα αποτέλεσε έτσι µέσο άµεσης επικοινωνίας της Επιτροπής 

και των µελών της µε την τοπική κοινωνία, και έδωσε την δυνατότητα σε όλους του 

πολίτες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης να καταθέσουν την πρόταση τους εφόσον το 

επιθυµούσαν.  

Η Επιτροπή, στην δεύτερη της συνεδρίαση τον Σεπτέµβριο του 2020, αποφάσισε την 

δηµιουργία δύο οµάδων εργασίας, οι οποίες σκοπό είχαν την διευκόλυνση του έργου 

της Επιτροπής, τον διαµερισµό του φόρτου εργασίας βάσει θεµατικών έτσι ώστε να 

υπάρχει ευελιξία. Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύσταση δυο οµάδων 

εµπειρογνωµόνων που θα αντιστοιχούσαν σε κάθε µία από τις οµάδες εργασίας. Οι 

οµάδες εµπειρογνωµόνων επικουρούν την Επιτροπή και τα µέλη της µε τεχνικές και 

επιστηµονικές γνώσεις και επεξεργασία υλικού, µε τελικό στόχο την σύνθεση του 

πορίσµατος. Όλα τα µέλη της επιτροπής είχαν την δυνατότητα να προτείνουν 

εµπειρογνώµονες.  

Δηµιουργήθηκαν έτσι δυο παράλληλες οµάδες εργασίας: η Οµάδα Εργασίας των 

Θεσµικών και Διασυνοριακών Θεµάτων, στην οποία συµµετείχαν τα µισά µέλη της 

Διακοµµατικής Επιτροπής της Θράκης, και η Οµάδα Εργασίας Αναπτυξιακών 

Θεµάτων, µε αντίστοιχη σύνθεση (µισά µέλη της Επιτροπής, µε εκπροσώπηση όλων 

των κοµµάτων). Αντιστοίχως, κάθε µία από αυτές τις οµάδες εργασίας της Επιτροπής 

επικουρούσε και µία οµάδα εµπειρογνωµόνων. Το Προεδρείο της Επιτροπής 

συµµετείχε αυτούσιο και στις δύο οµάδες εργασίας.  

Η κάθε οµάδα εργασίας είχε έναν επικεφαλής επιφορτισµένο µε τον συντονισµό του 

έργου της οµάδας, τον προγραµµατισµό επισκέψεων στα αρµόδια Υπουργεία, την 

επεξεργασία των προτάσεων από την πλατφόρµα διαβούλευσης και τέλος τον 

συντονισµό των εµπειρογνωµόνων στο δικό τους έργο. Για την Οµάδα Εργασίας των 

1  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό ιστότοπο της Επιτροπής: 
https://epitropithrakis.gov.gr/i-epitropi/ 
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Θεσµικών και Διασυνοριακών Θεµάτων επικεφαλής ορίστηκε ο Βουλευτής, κ. 

Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ για την Οµάδα Εργασίας Αναπτυξιακών Θεµάτων ο 

Βουλευτής, κ. Δηµήτρης Καιρίδης.  

Οι οµάδες εργασίας συνεδρίαζαν και ξεχωριστά, πραγµατοποιώντας ακροάσεις 

φορέων, καθώς και συναντήσεις µε αρµόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραµµατείς. 

Στόχος ήταν να τρέξει παράλληλα περισσότερο έργο και να καλυφθεί περισσότερο 

«έδαφος». Μετά από την συνεδρίαση κάθε οµάδας εργασίας συνεδρίαζε η ολοµέλεια 

της Επιτροπής, όπου ο Επικεφαλής κάθε οµάδας ενηµέρωνε την ολοµέλεια του 

σώµατος της Επιτροπής για την πρόοδο των εργασιών της οµάδας εργασίας, ενώ τυχόν 

πρακτικά, σηµειώµατα και ενηµερωτικά που παρήγαγε η οµάδα εργασίας διανέµονταν 

σε όλα τα µέλη της Επιτροπής ανεξαιρέτως.  

Τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή, µετά από πρόταση της Προέδρου της, Ντόρας 

Μπακογιάννη, πραγµατοποίησε περιοδεία στην Αν. Μακεδονία και Θράκη, σε 

αποµακρυσµένα χωριά της περιοχής αλλά και σε πόλεις όπως Αλεξανδρούπολη, 

Κοµοτηνή και Ξάνθη µεταξύ άλλων. Η Πρόεδρος συνοδευόµενη από ολιγοµελής, 

λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, αντιπροσωπεία της Διακοµµατικής Επιτροπής, 

πραγµατοποίησε συναντήσεις µε φορείς και τοπικούς συλλόγους, εµπορικά 

επιµελητήρια, δηµάρχους και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της 

µειονότητας, εκπροσώπους της εκκλησίας, καθώς και άλλους οργανισµούς όπως τον 

Οργανισµό Λιµένος Αλεξανδρούπολης.  

Η κορύφωση της πανδηµίας του κορωνοϊού τον χειµώνα του 2020 καθώς και τα 

υγειονοµικά µέτρα και περιορισµοί που τέθηκαν σε ισχύ επηρέασαν την ευρύτερη 

λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνεπώς και την οµαλή λειτουργία της 

Επιτροπής.2 Από τα µέσα Νοεµβρίου 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 οι συχνές 

συνεδριάσεις της Επιτροπής περιορίστηκαν σε διαδικτυακές συσκέψεις. Παράλληλα, ο 

προγραµµατισµός περαιτέρω επισκέψεων των µελών της Επιτροπής στην περιοχή της 

Αν. Μακεδονίας και Θράκης δεν κατέστη δυνατός. Σε κάθε περίπτωση όµως, η 

περίοδος αυτή αποτέλεσε ευκαιρία πλούσιου έργου από τα µέλη των οµάδων 

εργασίας, για επεξεργασία των προτάσεων και του υλικού που είχε συγκεντρωθεί, 

2  «Η Βουλή στην εποχή της πανδηµίας»: https://www.kathimerini.gr/politics/561387616/i-voyli-stin-
epochi-tis-pandimias/ 
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καθώς και περαιτέρω συναντήσεων µε υπηρεσιακούς παράγοντες Υπουργείων. Την 

ίδια στιγµή οι εµπειρογνώµονες συνέχισαν το έργο τους και µέσω τηλεδιασκέψεων και 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµέρωναν το Προεδρείο της Επιτροπής,  το οποίο 

συνέχιζε να συνεδριάζει στην Βουλή, σε διευρυµένη σύνθεση, δηλαδή µε την 

συµµετοχή των επικεφαλής, ώστε να υπάρχει διαρκής συντονισµός για την πορεία του 

έργου. 

Η Επιτροπή, δεδοµένων των υγειονοµικών συνθηκών, ζήτησε και έλαβε από την 

Ολοµέλεια του σώµατος παρατάσεις λειτουργίας, την τελευταία τον Σεπτέµβριο του 

2021, οπότε και το έργο της Επιτροπής παρατάθηκε έως τον Νοέµβριο του 2021.   
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Ι. Εισαγωγή 

Η περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας και Θράκης και η περιοχή της Θράκης 

συγκεκριµένα παρουσιάζουν µία σειρά από κοινωνικές και γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν διαχρονικά τις ανάγκες τους και καθιστούν 

απαραίτητη µία στρατηγικά εξατοµικευµένη πολιτική. Ο αποµακρυσµένος και 

παραµεθόριος χαρακτήρας της, το γεγονός ότι είναι η µόνη ελληνική περιφέρεια που 

συνορεύει ταυτόχρονα µε ένα κράτος-µέλος της ΕΕ, την Βουλγαρία, αλλά ταυτόχρονα 

και µε την Τουρκία, που παρότι δεν βρίσκεται στην ΕΕ είναι σε τελωνειακή ένωση 

µαζί της, δηµιουργούν δεδοµένα τα οποία δεν προσιδιάζουν σε άλλες ελληνικές 

περιφέρειες. Επιπλέον, ο κοινωνικός και πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της, µε την 

συνύπαρξη διαφόρων µειονοτικών πληθυσµών, δηµιουργεί τόσο προκλήσεις όσο και 

ευκαιρίες.  

Οι προκλήσεις της περιοχής απορρέουν τόσο από τον γεωγραφικό και παραµεθόριο 

χαρακτήρα, τον ευρύτερο οικονοµικό ανταγωνισµό µε όµορες χώρες  όσο και από τις 

επιπτώσεις της ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας. Η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλό 

βιοτικό επίπεδο, υψηλή ανεργία3 και σηµαντική δηµογραφική απίσχναση.4 Κατά την 

δεκαετία 2008-2017 η Περιφέρεια υπέστη σηµαντική απώλεια Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας.5 Το 27% του εργατικού δυναµικού απασχολείται στους τοµείς 

του εµπορίου, µεταφορών & τουρισµού, το 25,1% στη γεωργία και αλιεία, το 24,8% 

στη δηµόσια διοίκηση, και µόλις το 10,7% στη βιοµηχανία και µεταποίηση. Με µέσο 

αριθµό απασχολούµενων ανά επιχείρηση τα 5 άτοµα, ο αριθµός των επιχειρήσεων 

στον κλάδο της µεταποίησης µεταξύ 2011-2016 µειώθηκε κατά 23% και ο κύκλος 

εργασιών κατά 10%.  

3  Ως προς την απασχόληση, το 2018 σηµειώθηκε υποχώρηση της τάξης του 9,2%, µε την ανεργία να 
φτάνει το 15,9%. 

4  Με κατά κεφαλήν ΑΕΠ € 11.432 το 2016, βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο εισοδήµατος της χώρας, 
καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση. 

5  Η ποσοστιαία απώλεια ήταν της τάξης του -27,4%, στα 6,1 δις ευρώ. Η επενδυτική δραστηριότητα 
στην περιοχή µειώθηκε κατά 62%, σε επίπεδο λίγο µεγαλύτερο του 1 δις. Μόλις το 24% των 
επενδύσεων αυτών αφορούσαν την βιοµηχανία, ενώ η αγορά ακινήτων συρρικνώθηκε κατά 95%. Το 
µεγαλύτερο µέρος σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου τροφοδοτήθηκε από την δηµόσια διοίκηση, κατά 
35%.  
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Οι συνθήκες αυτές, όπως αποτυπώνει και ο Ευρωπαϊκός Περιφερειακός Δείκτης 

Ανταγωνιστικότητας του 2019, φέρνουν την Περιφέρεια στη 256η θέση µεταξύ 268 

περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, 

υστερώντας του ευρωπαϊκού µ.ο. σε κάθε παράµετρο που συνεκτιµά ο δείκτης: τις 

κύριες οικονοµικές συνθήκες, την αποτελεσµατικότητα του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος και την καινοτοµία.6 

Στο παρελθόν η ελληνική πολιτεία επιχείρησε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η Θράκη µέσα από µία τριπλή πολιτική, που συµπεριελάµβανε την 

ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας µε κίνητρα, συγκεκριµένες επενδύσεις σε 

υποδοµές της περιοχής, όπως η ανάπτυξη του ΔΠΘ, η Εγνατία Οδός, και τέλος µέσω 

ενεργών πολιτικών για την µειονότητα. Παράλληλα, τα µέτρα που ελήφθησαν µε τους 

αναπτυξιακούς νόµους, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, τους άξονες προτεραιότητας 

και τα επιχειρησιακά προγράµµατα έδρασαν θετικά στην περιοχή. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα 2014-2020 της ΑΜΘ «Ευρώπη 2020» για έξυπνη βιώσιµη και χωρίς 

περιορισµούς ανάπτυξη σε ευθυγράµµιση µε τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης 

έδωσε ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη και στην δηµιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης.  Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις στην περιοχή παραµένουν.   

Συνεπώς σήµερα, οι πολιτικές προς την Αν. Μακεδονία και Θράκη χρήζουν 

ανανέωσης, επικαιροποίησης και ενίσχυσης, µε τρόπο στρατηγικό και σύγχρονο, 

αποσκοπώντας σε έναν µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα δράσης, ώστε όχι 

µόνο να αντιστρέψουν την οικονοµική και αναπτυξιακή δυστοκία στην οποία 

βρίσκεται σήµερα η περιοχή, αλλά να θέσουν εκ νέου τα θεµέλια ώστε η Θράκη, 

εκµεταλλευόµενη τα χαρακτηριστικά της, να αποκτήσει µια πραγµατικά βιώσιµη και 

αυτο-τροφοδοτούµενη ανάπτυξη. Κλειδί στις πολιτικές αυτές θα αποτελέσουν η 

ξεχωριστή ιδιοπροσωπία, η διασυνοριακότητα και πολύ-πολιτισµικότητα της, 

χαρακτηριστικά απαραίτητα σε µία νέα πράσινη εποχή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης. 

6  Μελέτη ΣΕΒ, Προτάσεις Στήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Φεβρουάριος-
Απρίλιος 2020. 
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ΙΙ. Στρατηγικό Πλαίσιο Προσέγγισης 

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από την αναγνώριση της σηµασίας της 

γνώσης, της καινοτοµίας και του ανθρώπινου δυναµικού στην οικονοµική ανάπτυξη, 

ιδίως όσον αφορά τις οικονοµίες των αναπτυγµένων χωρών. Η αναγνώριση της 

σηµασίας της γνώσης ως του κύριου συντελεστή οικονοµικής ανάπτυξης υπήρξε τόσο 

έντονη, ώστε από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έχει υιοθετηθεί ο όρος «οικονοµία της 

γνώσης». 

Η προσέλκυση νέων, δηµιουργικών και µε υψηλή µόρφωση ατόµων επιτυγχάνεται 

περίπου εν µέρη µε τη δηµιουργία των αντίστοιχων θέσεων εργασίας που θα 

προκύψουν από την εγκατάσταση των νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα όµως, είναι 

γεγονός ότι αρκετοί άλλοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή 

εγκατάστασης νέων και δηµιουργικών ανθρώπων σε µια περιοχή. Αυτοί σχετίζονται 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, όπως είναι η ποιότητα του αστικού 

περιβάλλοντος, το πολιτιστικό δυναµικό, η δηµογραφική σύνθεση, τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά κτλ. 

Δεδοµένου ότι η ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού υψηλής ποιότητας είναι από τους 

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων –και 

ιδίως επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τεχνολογιών– σε µια περιοχή, δεν είναι τόσο 

προφανές ποιος προσελκύει ποιον: οι επιχειρήσεις τους εργαζόµενους ή το 

αντίστροφο. Το πιθανότερο είναι πως στη σύγχρονη µετα-βιοµηχανική οικονοµία οι 

παράγοντες αυτοί αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. 

Το πόρισµα για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Θράκης δίνει έµφαση από την µία στη 

διατύπωση γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων, αποτυπώνοντας διαχρονικές 

προκλήσεις και κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους προς αντιµετώπιση τους, και από 

την άλλη παρέχει την βάση του γενικού πλαισίου µε την κατά τόπους ανάλυση και 

παράθεση συγκεκριµένων επιτεύξιµων στόχων και έργων. Τέλος, προτείνεται ένας 

µηχανισµός εποπτείας και ελέγχου της υλοποίησης του Πορίσµατος, µε την κατάθεση 

έκθεσης εφαρµογής και ελέγχου ανά δύο έτη προς τον Πρόεδρο της Βουλής. 

Η σύνταξη και εκπόνηση ενός αναπτυξιακού σχεδιασµού για την Αν. Μακεδονία και 

Θράκη δεν θα έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα για την περιοχή, αλλά θα συνεισφέρει 
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στην ευρύτερη ανάπτυξη, συνοχή και ασφάλεια της Ελλάδας και της ΕΕ. Το σχέδιο 

αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θα αναγνωρίζει 

κεντρικούς τοµείς δράσης για την περιοχή (πρωτογενής τοµέας και µοντέλο 

παραγωγής, διασύνδεση µε δευτερογενή τοµέα, απασχόληση, επενδύσεις, υποδοµές 

και ενέργεια, κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική), στην βάση των ήδη υπαρχόντων 

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών χρηµατοδότησης (ΕΣΠΑ, κρατικές επενδύσεις7, 

εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα επιχορηγήσεων, ελληνικός προϋπολογισµός) 

αλλά ανταποκρινόµενο και σε νέες δοµές και πολιτικές χρηµατοδότησης (Next Gen, 

Ταµείο Ανάκαµψης8).  

Η πολυµορφία και πολύ-ποικιλότητα της Θράκης αποτελεί διαχρονικά τόσο την 

πρόκληση αλλά όσο και την ευκαιρία της. Σε δύσκολες περιόδους κοινωνικής και 

πολιτικής αναταραχής, βλέπε οικονοµικές, κοινωνικές και υγειονοµικές κρίσεις, η 

Θράκη παρέµεινε πρότυπο παράδειγµα κοινωνικής συνοχής και συνύπαρξης. Χωρίς 

εξάρσεις ριζοσπαστικοποίησης και ακραίων φαινοµένων, αποτελεί πανευρωπαϊκό 

πρότυπο ενσωµάτωσης και αφοµοίωσης διαφορετικών πολιτιστικών, θρησκευτικών 

και κοινωνικών τάσεων. Αυτό το πλεονέκτηµα πρέπει να αναδειχθεί και να 

αξιοποιηθεί περαιτέρω µέσω νέων πολύ-επίπεδων σύγχρονων στρατηγικών δράσεων, 

ώστε η Θράκη να γίνει ένας καινοτόµος, πολύ-πολιτισµικός και σύγχρονος πόλος ζωής 

και παράλληλα ένα ισχυρό γεω-στρατηγικό άκρο της Ευρώπης.  

Η ΕΕ χρηµατοδοτεί µε πληθώρα προγραµµάτων ένα ευρύ φάσµα έργων και 

προγραµµάτων σε διάφορους τοµείς, όπως την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την 

απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, την γεωργία και 

την αγροτική ανάπτυξη, την θαλάσσια και αλιευτική πολιτική, και φυσικά την έρευνα 

7  Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων ορίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου η παρέµβαση του 
Κράτους κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας της 
οικονοµίας. Το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ, στις παραγράφους 2 και 3 θέτει τους στρατηγικούς στόχους 
και προϋποθέσεις υπό τις οποίες κρατικές ενισχύσεις είναι συµβατές ή δύναται να κριθούν 
συµβιβάσιµες αντίστοιχα, ενώ το δευτερογενές νοµικό πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις εξειδικεύει περαιτέρω τις κατηγορίες των ενισχύσεων που µπορούν να κριθούν ως 
συµβατές και τις σχετικές προϋποθέσεις.  

8  Στα πλαίσια του Ταµείου Ανάκαµψης η Ελλάδα έχει καταθέσει, και έχει γίνει δεκτό, ένα πρότυπο 
«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας-Ελλάδα 2.0» µε εµβληµατικές επενδύσεις στους 
τοµείς της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής µετάβασης, της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής, καθώς και του ευρύτερου µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας. Το σχέδιο είναι 
διαθέσιµο αναλυτικά: https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2.0-EL-
31032021.pdf  
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και καινοτοµία. Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισµού της ΕΕ γίνεται 

σε συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές µέσω ενός συστήµατος «κοινής 

διαχείρισης», κατά κύριο9 λόγο µέσω πέντε διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων10.  

Το Πόρισµα για την Ανάπτυξη της Θράκης τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων, και την ανάγκη 

περαιτέρω προώθησης της ενηµέρωσης και πρόσβασης των θρακιώτικων 

επιχειρήσεων σε αυτά. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωριστεί και να αποτελέσει στόχο 

ενηµέρωσης τόσο το πλαίσιο περιορισµών που θέτει η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στις 

ενισχύσεις, αλλά και οι γενικές και προσωρινές εξαιρέσεις που είναι σε ισχύ ως µέρος 

της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της πανδηµίας.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Μαρτίου του 2020, ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο, το 

οποίο και παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2021,  ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν 

να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις µε στόχο τη στήριξη της οικονοµίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου 

COVID-1911. Μαζί µε πολλά άλλα µέτρα στήριξης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των υφιστάµενων κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις, το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι 

παραµένει διαθέσιµη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να 

διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονοµικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 

9  Άλλα κονδύλια, τα οποία διαχειρίζεται απευθείας η ΕΕ χορηγούνται υπό µορφή: 
• επιχορηγήσεων για συγκεκριµένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως µετά
από δηµόσια προκήρυξη, γνωστή ως "πρόσκληση υποβολής προτάσεων". Ένα τµήµα αυτής της
χρηµατοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και ένα άλλο από άλλες πηγές

• συµβάσεων που συνάπτουν τα όργανα της ΕΕ για την αγορά υπηρεσιών, προϊόντων ή έργων που
χρειάζονται για τη λειτουργία τους π.χ. εκπόνηση µελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση
συνεδρίων, προµήθεια εξοπλισµού ΤΠ. Οι συµβάσεις ανατίθενται µέσω προκήρυξης
διαγωνισµών.

10  Αυτά είναι: 
• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
• Ταµείο Συνοχής (ΤΣ)
• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
• Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

11  Οι έκτακτες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν στην οικονοµία λόγω της πανδηµίας έχουν εντείνει τα 
ήδη υπάρχοντα προβλήµατα και προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-
Θράκης τόσο σε θέµατα οικονοµικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα όσο και υποδοµών, και 
βιοµηχανικής περιθωριοποίησης. Στην Θράκη, κατά την διάρκεια της πανδηµίας 11,7% των 
επιχειρήσεων ανέστειλαν την λειτουργία τους, ενώ 26,6% των εργαζοµένων µπήκαν σε αναστολή.  
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έξαρσης της COVID-19 και µετά από αυτήν. Η Επιτροπή µάλιστα αποφάσισε να 

επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του προσωρινού πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώτατα 

όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα µετατροπής ορισµένων 

επιστρεπτέων µέσων σε άµεσες επιχορηγήσεις έως το τέλος του επόµενου έτους.12 

Η Ελλάδα, στα πλαίσια του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, κατέθεσε 

ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης το οποίο έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή και 

αξιολογήθηκε θετικά, καθώς οι επενδύσεις και οι µεταρρυθµίσεις που καθορίζονται 

στο σχέδιο της Ελλάδας υποστηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή µετάβαση, 

συµβάλλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν 

στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο και ενισχύουν  την αναπτυξιακή δυναµική, την δηµιουργία 

θέσεων εργασίας και την οικονοµική και κοινωνική ελαστικότητα. Το σχέδιο αυτό, µε 

τίτλο «Ελλάδα 2.0» πρέπει να αποτελέσει πηγή και µέρος της στρατηγικής 

αναπτυξιακής αναδιοργάνωσης της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς περιλαµβάνει 

όλες εκείνες της στρατηγικές και τους θεµατικούς άξονες δράσης που θα οδηγήσουν 

την ακριτική αυτή περιοχή σε µία νέα εποχή.  

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, και µε την αντίληψη της δηµιουργίας ενός ενεργού και 

βιώσιµου παραγωγικού, οικονοµικού και επενδυτικού οικοσυστήµατος προτείνονται οι 

εξής πέντε άξονες δράσης, οι οποίοι παρουσιάζονται ονοµαστικά, και εν συνεχεία 

αναλύονται.  

1. Αναδιαµόρφωση του πρωτογενή τοµέα της Θράκης και ενίσχυση της αναπτυξιακής

δυναµικής του παραγωγικού µοντέλου της περιοχής.

2. Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση της Θράκης σε συνδυασµό µε ένα

σύγχρονο δίκτυο υποδοµών.

3. Αναδιάταξη του εργασιακού, οικονοµικού και επενδυτικού µοντέλου για µία

καινοτόµα και βιώσιµη ανάπτυξη στην εποχή της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης.

4. Δηµιουργία ενός δυναµικού οικοσυστήµατος κοινωνικής, πολιτιστικής και

οικονοµικής ανάπτυξης.

5. Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία: η Θράκη ως brand name

12  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_261 

16



ΙΙΙ. Άξονες Δράσης 

1ος Άξονας Δράσης: Αναδιαµόρφωση του πρωτογενή τοµέα της Θράκης και 
ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής του παραγωγικού µοντέλου της 
περιοχής.	

Ο αγροτικός τοµέας στη Αν. Μακεδονία και Θράκη είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, για 

λόγους που έχουν να κάνουν, όχι µόνο µε τη διάσταση της συµβολής του στην 

οικονοµία της περιοχής, αλλά κυρίως µε την αποτελεσµατική συµβολή του στη 

διατήρηση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού σε µία από τις πλέον «εθνικά 

ευαίσθητες» περιοχές της χώρας. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το ποσοστό των απασχολούµενων στον 

πρωτογενή τοµέα συγκεκριµένα στη περιοχή της Θράκης υπερβαίνει το 20% του 

ενεργού εργατικού δυναµικού, συµβάλλει κατά περίπου 8% στο εθνικό γεωργικό 

Α.Ε.Π. και καλύπτει περίπου το 30% των συνολικών εξαγωγών της περιοχής. 

Σηµαντική είναι, όµως, και η διασύνδεση του µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας 

(δευτερογενής, τριτογενής), σχέση που κάνει αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η 

γεωργία και η κτηνοτροφία της περιοχής για την τοπική οικονοµία. Μεγάλος αριθµός 

επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα στηρίζεται στο παραγόµενο προϊόν του 

πρωτογενή τοµέα, όπως π.χ. µεταποιητικές βιοµηχανίες τροφίµων, καπνού, βάµβακος 

και άλλων αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες µεταφοράς, χονδρεµπόριο και 

λιανεµπόριο αγροτικών προϊόντων, τραπεζικές και εκτελωνιστικές υπηρεσίες, 

επιχειρήσεις εισροών (γεωργικά µηχανήµατα, φάρµακα, εφόδια κτλ). 

Για τις ανάγκες της Επιτροπής και ως µέρος αυτού του πορίσµατος εκπονήθηκε 

λεπτοµερή µελέτη µε τίτλο «Ο πρωτογενής τοµέας στη Θράκη, υφιστάµενη κατάσταση 

και προοπτικές ανάπτυξης». Η µελέτη αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του 

πορίσµατος αυτού και παρατίθεται εν συνόλω στο Παράρτηµα Α. Ακολουθούν 

ενδεικτικά σηµεία-προτάσεις που θέτουν το πλαίσιο δράσης για τον πρωτογενή τοµέα.  
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- Φυτική παραγωγή και εναλλακτικές καλλιέργειες.

Έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των δενδρωδών καλλιεργειών στη Θράκη 

(ακτινίδια, κεράσια, επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια, καρύδια, φουντούκια), 

που παρουσιάζουν σηµαντική προοπτική στην ελληνική και διεθνή αγορά και δίνουν 

ικανοποιητικό εισόδηµα στους παραγωγούς – σήµερα, αλλά και στο µέλλον, καθώς οι 

καλλιέργειες αυτές παρουσιάζουν υψηλό συγκριτικό πλεονέκτηµα στο πλαίσιο της 

γεωργίας άνθρακα, που αποτελεί σηµαντική τάση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Επιπλέον, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης πιλοτικών 

καλλιεργειών παραγωγής στέβιας, η ζήτηση της οποίας είναι αυξηµένη σε διεθνές 

επίπεδο και παράλληλα να πραγµατοποιηθεί σχετικό business plan που να αξιολογεί τη 

βιωσιµότητα ή µη µίας επένδυσης στον τοµέα αυτό. 

- Κτηνοτροφία

Η Θράκη διαθέτει σηµαντικές ποσότητες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, της τάξης 

του 14% της συνολικής παραγωγής της Ελλάδας, ενώ στο αιγοπρόβειο το 3,2% της 

συνολικής εθνικής παραγωγής. Και οι δύο τοµείς παραµένουν σηµαντικοί τόσο για 

οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους, καθώς η δραστηριότητα της αγελαδοτροφίας 

στηρίζει αποτελεσµατικά την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών που καλύπτουν το 

21,5% της καλλιεργούµενης έκτασης στη Θράκη και αποτελεί την βασική πηγή 

πρώτης ύλης που µεταποιούν γαλακτοβιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται κυρίως 

στη Θράκη, ενώ την ίδια στιγµή ο τοµέας της αιγοπροβατοτροφίας στηρίζει το 

εισόδηµα, την επιβίωση και την παραµονή στη Θράκη χιλιάδων οικογενειών 

κτηνοτρόφων 

Για την περαιτέρω στήριξη της κτηνοτροφίας κρίνεται σηµαντική: 

• Η συνεργασία µεταξύ των εταιρειών που διακινούν τα προϊόντα της κτηνοτροφίας

και των συλλογικών φορέων των κτηνοτρόφων, που έχει σχέση µε τη διαµόρφωση

των τιµών των κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνδυασµό µε τα ποιοτικά τους

χαρακτηριστικά.

• Η µετατροπή των συµβατικών παραγωγών των νέων κτηνοτρόφων σε βιολογικές.
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• Η χορήγηση χαµηλότοκων δανείων από το τραπεζικό σύστηµα στους

κτηνοτρόφους, που διαθέτουν µέσω συµβολαίων την παραγωγή τους στους

αγοραστές των προϊόντων τους.

• Οι επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος πουλερικών, χοιρινού κρέατος, αλλά και τις

µονάδες παραγωγής βόειου κρέατος, είναι σηµαντικό να έχουν προτεραιότητα στα

προγράµµατα του ΠΑΑ και στον αναπτυξιακό νόµο και παράλληλα να προβλεφθεί

επιδότηση στο µεταφορικό κόστος εφοδίων και προϊόντων, όπως επίσης και ειδική

χρηµατοδότηση από το Τραπεζικό σύστηµα.

• Η ανάπτυξη της µελισσοκοµίας, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί σε συλλογική

βάση και µε συµβολαιακή µορφή µε συνεταιρισµούς και εταιρείες, που διακινούν

προϊόντα µελισσοκοµίας. Είναι σηµαντικό ότι  στις ορεινές περιοχές, όπου η κύρια

ενασχόληση είναι η παραγωγή καπνού και η κτηνοτροφία, η παραγωγή προϊόντων

µέλισσας µπορεί να αποφέρει ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα για τις αγροτικές

οικογένειες.

- Διασύνδεση εµπορίου και µεταποίησης

Σηµαντική είναι η διασύνδεση του εµπορίου και της µεταποίησης µε την αγροτική 

παραγωγή, µέσω συµβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι µεταποιητικές και εµπορικές επιχειρήσεις του συνεταιριστικού και ιδιωτικού τοµέα, 

έχοντας γνώση της αγοράς µπορούν να δείξουν τον δρόµο στους αγρότες της περιοχής 

για παραγωγή ανταγωνιστικών  προϊόντων που µπορούν να διατεθούν µε αξιώσεις στις 

αγορές και να τους δίνουν ικανοποιητικό εισόδηµα. Όσο µεγαλύτερο τµήµα της 

αγροτικής παραγωγής συµβολαιοποιηθεί, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η επιτυχία του 

εγχειρήµατος της αγροτικής ανάπτυξης της Θράκης. 

Παράλληλα, και στο ίδιο πνεύµα διασύνδεσης της παραγωγής πρώτων υλών µε την 

µεταποίηση, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή και επεξεργασία βιώσιµων 

πρώτων υλών τα οποία θα αξιοποιηθούν στην µεταποίηση και την χειροτεχνία, και θα 

δηµιουργήσουν έτσι σηµαντικές αλυσίδες αξίας.13 

- Έργα υποδοµών αγροτικού τοµέα

13  Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή την στιγµή οι Έλληνες κτηνοτρόφοι καίνε ή πετάνε το µαλλί από τα 
πρόβατα. 
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Πρέπει να τονισθεί ότι από την συνολική καλλιεργηθείσα έκταση στη Θράκη µόνο το 

60% είναι αρδευόµενη. Οι δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεις ανεβάζουν το κόστος 

παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και προκαλούν τεράστια περιβαλλοντική 

επιβάρυνση.  

Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η δηµιουργία και η βελτίωση υπαρχουσών υποδοµών 

στον αγροτικό τοµέα (αντιπληµµυρική θωράκιση, άρδευση, αγροτική οδοποιία, 

αναδασµοί), έτσι ώστε να παραχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα µε τη µείωση του 

κόστους παραγωγής και παράλληλα να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή από την 

υφαλµύρωση και την κλιµατική αλλαγή.14 Για παράδειγµα, ο εκσυγχρονισµός του 

Φράγµατος τους Νευροκοπίου και των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή θα ενισχύσει 

την αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία. Αντίστοιχα, ένα σηµαντικό νέο έργο είναι η 

υλοποίηση του Φράγµατος Ιάσµου,  επί του ποταµού Κοµψάτου, που τροφοδοτείται 

από αµιγώς ελληνικά ύδατα. Το φράγµα θα αρδεύσει 300.000 στρ. του κάµπου της 

Κοµοτηνής και το κόστος του σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη ανέρχεται µαζί µε τα 

δίκτυα διανοµής περίπου στα 200 εκ ευρώ τα οποία δύναται να εκταµιευθούν 

σταδιακά. 

Τα έργα αυτά θα πρέπει, εφόσον υπάρχει ωριµότητα µελετών, να ενταχθούν είτε στα 

προγράµµατα του ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είτε- 

εφόσον εφικτό- στο Ταµείο Ανάκαµψης.  

- Τεχνολογία και τεχνογνωσία στον πρωτογενή τοµέα

Η επίτευξη του στόχου της οικονοµικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιµότητας για τους παραγωγούς της Περιφέρειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

τη δυνατότητα µεταφοράς έρευνας και καινοτοµίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 

και κυρίως από την παροχή της αναγκαίας συµβουλευτικής υποστήριξης στους 

παραγωγούς, η οποία θα πρέπει βασίζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στην 

παραγωγή, επιτρέποντας την αποδοτική χρήση των πόρων και 

14  Συγκεκριµένα για την περιοχή του Έβρου και ιδιαίτερα του Βόρειου Έβρου, πρέπει να αποτυπωθούν 
το ταχύτερο δυνατό οι θέσεις για κατασκευή τόσο αρδευτικών όσο και αντιπληµµυρικών έργων που 
θα στηρίξουν και θα προστατεύσουν την Αγροτική παραγωγή της περιοχής. 
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συµβάλλονταςσηµαντικά στην µείωση του κόστους των γεωργικών εισροών, στην 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κινδύνων της παραγωγής καθώς και στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας και της ιχνηλασιµότητας των 

παραγόµενων γεωργικών προϊόντων.15  

Σηµαντικός προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται ο ρόλος και η συµβολή φορέων όπως 

του ΕΛΓΑ και του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Πεδία άµεσης εφαρµογής 

είναι η κλιµατική αλλαγή και η ανάληψη δράσεων για την αντιµετώπιση των 

δυσµενών επιπτώσεων της, η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου προστασίας της 

αγροτικής παραγωγής και άµεσης/δίκαιης αποζηµίωσης των αγροτών σε περιπτώσεις 

ακραίων καιρικών φαινοµένων. Ακόµα, πρωτοποριακή και απαραίτητη κρίνεται η 

δηµιουργία κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών (ΚΕΑ), στις τρεις περιοχές της Θράκης 

µε στόχο την επιστηµονική υποστήριξη τους. Το πρόγραµµα αυτό θα φέρει τους 

γεωπόνους ΥΠΑΑ στο χωράφι και τους κτηνίατρους στις κτηνοτροφικές µονάδες.  

Συνολικά, το σχέδιο για την ανάπτυξη της ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στη 

Θράκη µπορεί να υποστηριχθεί από και πρέπει να διασυνδεθεί µε το ΔΠΘ, τους 

γεωπόνους και κτηνοτρόφους του συνεταιριστικού και ιδιωτικού τοµέα, και φυσικά 

από το επιστηµονικό προσωπικό των προτεινόµενων κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών, 

δηµιουργώντας έτσι ένα οικοσύστηµα που θα τροφοδοτεί την παραγωγή, την 

ανάπτυξη και την καινοτοµία. Η στήριξη της πολιτείας µε κάθε δυνατό µέσο, µε 

προγράµµατα στήριξης και επιδότησης (π.χ. του µεταφορικού κόστους) στο βαθµό που 

επιτρέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ενισχύσεων κρίνεται απαραίτητη 

για την επίτευξη του στόχου.  

- Ανανέωση αγροτικής γενιάς

15  Να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της µελλοντικής ΚΑΠ, η οποία καλείται να υπηρετήσει τους 
µεγάλους ευρωπαϊκούς στόχους που θέτει η Πράσινη Συµφωνία, µέσω της  στρατηγικής “Από το 
αγρόκτηµα στο πιάτο” και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, οι παραγωγοί της Θράκης, θα 
κληθούν, µεταξύ άλλων, να εφαρµόσουν µειώσεις στη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και 
αντιβιοτικών. Γι’ αυτό το λόγο, ο προτεινόµενος Κανονισµός για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 
(Άρθρο 13), ορίζει ότι στη νέα ΚΑΠ οι γεωργικές συµβουλές θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά 
την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία. 
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Τέλος, σηµαντική παράµετρος στον πρωτογενή τοµέα αποτελεί η γήρανση του 

αγροτικού πληθυσµού.16 Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο, προκειµένου να κρατηθεί 

ζωντανός ο αγροτικός, κτηνοτροφικός και αλιευτικός τοµέας στη Αν. Μακεδονία-

Θράκη, να εξετασθεί για τους νέους αγρότες η κατά προτεραιότητα δυνατότητα 

πρόσβασης στα αναπτυξιακά προγράµµατα της Ε.Ε. (σχέδια βελτίωσης, προγράµµατα 

νέων αγροτών), η δυνατότητα απόκτησης γης µέσω χαµηλότοκων δανείων από το 

τραπεζικό σύστηµα, ουσιαστική κάλυψή τους από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, αλλά 

και ένταξη των παραγωγών τους σε προγράµµατα ποιοτικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας και οργάνωσής τους σε αλυσίδες αξίας, προκειµένου να πετύχουν 

µείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των εµπορικών προοπτικών τους αλλά 

και των προϊόντων τους. 

2ος Άξονας: Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση της Θράκης σε 
συνδυασµό µε ένα σύγχρονο δίκτυο υποδοµών	

Η Αν. Μακεδονία και Θράκη, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί περιοχή µε ιδιαίτερο 

γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Αποτελεί την χερσαία ένωση της Ευρώπης και της Ασίας, 

το σύνορο της Ευρώπης αλλά και την γέφυρα προς την Ανατολή και την Μεσόγειο, 

και συνεπώς ο ρόλος της στις οικονοµικές, µεταφορικές και ενεργειακές ροές από και 

προς την Ευρώπη είναι αναµφισβήτητος- παράδειγµα ο ευρωπαϊκός άξονας 

µεταφορών Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, οι πανευρωπαϊκοί άξονες οδικών 

και σιδηροδροµικών µεταφορών IV και IX, και η πολυπόθητη έξοδος στην Μεσόγειο 

µέσω των λιµανιών της περιοχής. 

Παρ’ όλα αυτά, παρά αυτόν τον κοµβικό ρόλο για τα Ευρασιατικά δίκτυα µεταφορών 

και ενέργειας, η διασυνδεσιµότητα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

παραµένει προβληµατική. Η ολοκλήρωση των έργων υποδοµών που θα επέτρεπαν την 

απρόσκοπτη ενεργειακή και µεταφορική σύνδεσή της µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες 

της Επικράτειας, τη Βαλκανική ενδοχώρα και τη Μαύρη Θάλασσα δεν έχει επέλθει. Οι 

συνθήκες αυτές επιβαρύνουν τα µεταφορικά και ενεργειακά κόστη των βιοµηχανικών 

και µεταποιητικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. Επιπλέον, οι περιορισµένες 

δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών τους στερούν τη δυνατότητα 

16  Οι απασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα στη Θράκη, µε ηλικία κάτω των 45 ετών είναι µόλις 8.477. 
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αξιοποίησης των εργαλείων της Βιοµηχανίας 4.0 και της ψηφιακής οικονοµίας στο 

σύνολό της.17 

Για τον λόγο αυτό η αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών –οδικό, σιδηροδροµικό, 

αεροπορικό και θαλάσσιο δίκτυο-  αλλά και η δηµιουργία νέων δικτύων κρίνεται 

απαραίτητη.   

Ως προς τις οδικές µεταφορές, η εκ πρώτης αναβάθµιση των συνοριακών και 

τελωνειακών σταθµών της Περιφέρειας ως προς τις υποδοµές, τα τεχνολογικά µέσα 

και την στελέχωση θα συµβάλει στην επαρκή και αποτελεσµατική τους λειτουργία 

κατά την διάρκεια των αυξηµένων εµπορικών και επιβατικών ροών, αλλά και στην 

καταπολέµηση του διασυνοριακού λαθρεµπορίου. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 

στους συνοριακούς και τελωνειακούς σταθµούς Νευροκοπίου, Ορµενίου, Κυπρίνου, 

Νυµφαίας, Καστανιές Έβρου, Κήπων και Εξοχής, καθώς και στην ολοκλήρωση της 

νέας γέφυρας Έβρου (στη συνοριακή δίοδο Κήπων-Υψάλων). 

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµη η προώθηση έργων άµεσης κατασκευής κάθετων οδικών 

αξόνων που θα επιτρέψουν την πρόσβαση στις αγορές των όµορων χωρών, και έτσι θα 

στηρίξουν την εξαγωγική δράση των επιχειρήσεων της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 

δηµιουργώντας εναλλακτική παράκαµψη για τον Βόσπορο. Τέτοιοι οδικοί άξονες 

µπορούν να δηµιουργηθούν στα τµήµατα Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, 

Αρδάνιο-Ορµένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, Κοµοτηνή-Κίρτζαλι, καθώς και την 

οδική σύνδεση ανάµεσα στις Σέρρες, τη Δράµα (κάθετη σύνδεση νοµού Δράµας µε 

Εγνατία) και τη Καβάλα.18 Στο ίδιο πνεύµα ενίσχυσης της εξαγωγικής δυναµικής της 

περιφέρειας µέσω ολοκλήρωσης των έργων οδικού δικτύου, κρίνεται σκόπιµη η 

προώθηση των έργων ολοκλήρωσης του άξονα Αρδάνιο-Ορµένιο, το τελευταίο τµήµα 

του οποίου (Αρδάνιο-Μάνδρα) βρίσκεται υπό κατασκευή αλλά καθυστερεί λόγω 

ζητηµάτων απαλλοτριώσεων.19  

17  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, αν και η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει πάνω από το 
25% των ροών επί του εθνικού οδικού δικτύου, οι σχετικοί ενταγµένοι πόροι ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι 
λιγότερο από €140εκ. 

18  Για παράδειγµα, η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχηµάτων στον κάθετο άξονα Κοµοτηνής-
Κίρτζαλι υποχρεώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής να προσεγγίζουν τις αγορές της 
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας µέσω του τελωνείου του Προµαχώνα Σερρών, κάτι που αυξάνει το 
µεταφορικό τους κόστος κατά περίπου 15-20%.  

19  Ο προϋπολογισµός του έργου αυτού είναι στα 40 εκατοµµύρια ευρώ. 
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Μια διασυνδεδεµένη Αν. Μακεδονία Θράκη χωρίς αποκλεισµούς, που αγκαλιάζει τον 

γεωγραφικό της ρόλο προϋποθέτει την αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου, 

συνδέοντας την περιοχή µε το δίκτυο των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης. Στην 

κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η επιτάχυνση των έργων για την αναβάθµιση και 

ολοκλήρωση της Σιδηροδροµικής Εγνατίας. 20  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απουσία 

ηλεκτροκίνησης σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια του δικτύου αυξάνουν περαιτέρω 

την οικονοµική στασιµότητα της περιοχής. Βασικό λοιπόν κοµµάτι της αναβάθµισης 

του σιδηροδροµικού δικτύου πρέπει να αποτελούν τα έργα κίνησης ηλεκτρικών 

αµαξοστοιχιών.21  

Για παράδειγµα, η ηλεκτροδότηση και σηµατοδότηση της σ/δ σύνδεσης 

Αλεξανδρούπολη- Ορµένιο22 θα αναβαθµίσει τη σύνδεση Ορµενίου µε το διευρωπαϊκό 

άξονα Orient East-Med Corridor. Το τµήµα αυτό εξυπηρετεί τη σιδηροδροµική 

σύνδεση του λιµένα Αλεξανδρούπολης µε τα λιµάνια Μπουργκάς και Βάρνα στη 

Βουλγαρία, και Κωστάντζα στη Ρουµανία (Πανευρωπαϊκός Σιδηροδροµικός Άξονας 

ΙΧ) και η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα συµβάλλει καθοριστικά στην παράκαµψη 

του Βοσπόρου. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει αφενός την απρόσκοπτη πρόσβαση των 

εξαγωγέων της περιοχής στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, αλλά και της 

Κεντρικής Ασίας, και αφετέρου θα αναδείξει τη σηµασία της περιφέρειας ως κόµβου 

των Ευρασιατικών δικτύων.  

Τέλος, προτείνεται η αναβάθµιση των υποδοµών υποστήριξης αεροπορικών και 

θαλάσσιων µεταφορών. Συγκεκριµένα, τονίζεται ότι σήµερα δεν υπάρχει θαλάσσια 

διασύνδεση του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε τα νησιά του ανατολικού, 

κεντρικού και νοτίου Αιγαίου, καθώς και µε τον Πειραιά. Ως αποτέλεσµα η αποστολή 

εµπορευµάτων από την Θράκη στην Λήµνο προϋποθέτει την οδική µεταφορά τους στο 

20  Συγκεκριµένα, από Θεσσαλονίκη - Σέρρες – Αλεξανδρούπολη – Πύθιο - Ορµένιο (Θράκη)  το 
σιδηροδροµικό δίκτυο είναι µονής γραµµής, απαρχαιωµένο χωρίς ηλεκτροκίνηση µε αποτέλεσµα 
ούτε εµπορικές µεταφορές να είναι συµφέρουσες ούτε οι ταχύτητες να κάνουν ελκυστική τη χρήση 
του από το επιβατικό κοινό. 

21  Η προώθηση της ηλεκτροδότησης θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, την διαπεριφερειακή διασύνδεση και την σηµαντική µείωση του κόστους 
µεταφοράς. Ενδεικτικά, το κόστος σιδηροδροµικής µεταφοράς ενός τόνου φορτίου χύδην από την 
Αλεξανδρούπολη στην Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 11 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν το αντίστοιχο 
κόστος µεταφοράς από την Βουδαπέστη στην Θεσσαλονίκη που εκτιµάται στα 16 ευρώ.  

22  Πρόκειται για 180χλµ συµβατικής σ/δ γραµµής χαµηλών ταχυτήτων, µε κόστος που εκτιµάται στα 
160εκαταµµύρια ευρώ. 
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λιµάνι του Πειραιά, από όπου γίνεται κατόπιν η φόρτωσή τους προς το νησί.23 Η 

σταθερή σύνδεση της Θράκης µε τα νησιά του Αιγαίου καθ΄ όλη την διάρκεια του 

έτους είναι σηµαντική και πρέπει να επιτευχθεί. Στην ίδια λογική κυµαίνεται και η 

αναβάθµιση των λιµενικών εγκαταστάσεων και δικτύων, όπως για παράδειγµα η 

επέκταση των κρηπιδωµάτων στο λιµάνι Καµαριώτισσας Σαµοθράκης, και η 

κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης του λιµανιού Καµαριώτισσας Σαµοθράκης 

µε την επαρχιακή οδό Καµαριώτισσας Χώρας στην θέση Σωληνάρι.  

Υπάρχουν εµβληµατικά έργα υποδοµής τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν 

σηµαντικά στις δυνατότητες της περιοχής για συνδυασµένες µεταφορές. Η αξιοποίηση 

του ΟΛΑ ως διατοπικού κόµβου της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχει ως στόχο να 

αναδείξει την περιοχή αλλά και να στηρίξει µακροπρόθεσµα την εξωστρέφεια της 

περιφερειακής βιοµηχανίας και µεταποίησης της Αν. Μακεδονίας- Θράκης. Προς την 

κατεύθυνσή αυτή, ενδεικτικό έργο αποτελεί η διασύνδεση ΟΛΑ-Εγνατίας µε την 

κατασκευή της νέας Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.24  

Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω, αξίζει να σηµειωθεί η ανάγκη υποδοµών µε άµεσο 

κοινωνικό πρόσηµο και τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή προστιθέµενη αξία. 

Αυτές είναι οι υποδοµές για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά και ποικίλων συναφών δραστηριοτήτων (πάρκα, χώροι 

απασχόλησης, κέντρα πολιτισµού, σταθµοί νηπιακοί κλπ). Η ενίσχυση τέτοιων 

υποδοµών θα δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την λειτουργία σύγχρονων, 

πολυθέσιων σχολείων (δηµοτικά) που η περιοχή έχει ανάγκη, αλλά και ταυτόχρονα τις 

κατάλληλες βάσεις παροχής σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών. Άµεση πρέπει να 

είναι και η αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος στα µειονοτικά Γυµνάσια-

Λύκεια και των Ιεροσπουδαστηρίων (ειδικά στην Ξάνθη) σε συνεργασία µε την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Επιγραµµατικά, οι µεταρρυθµίσεις ως προς τις εκπαιδευτικές υποδοµές 

πρέπει να περιλαµβάνουν νέα σύγχρονα πολυθέσια σχολεία και γυµνάσια, αλλά και 

πρόβλεψη µεταφοράς µαθητών από αποµακρυσµένες περιοχές σε αυτά, το οποίο θα 

συµβάλλει και στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. 

23  Ενδεικτικά, η κίνηση εξωτερικού στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης ως προς τις φορτώσεις µειώθηκε 
κατά 30,2% µεταξύ 2014-2018, ενώ η συνολική εµπορευµατική κίνηση µειώθηκε κατά 45,7%. 

24  Το έργο εκτιµάται στα 60 εκατοµµύρια ευρώ, είναι µελετητικά ώριµο από το 2014, ενώ η σύνδεση 
περιλαµβάνεται στο master plan του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης. 
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Φυσικά, η στρατηγική κατεύθυνσή της ενίσχυσης των υποδοµών πρέπει να 

ενσωµατωθεί στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής 

αναβάθµισης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης. Ήδη µέρος του σχεδίου 

ανάπτυξης «Ελλάδα 2.0» αφορά σηµαντικές πολιτικές πράσινης ανάπτυξης. Το 38% 

των συνολικών χρηµατοδοτήσεων στου Ελληνικού σχεδίου αφιερώνεται σε µέτρα που 

υποστηρίζουν τους κλιµατικούς στόχους. Περιλαµβάνονται επενδύσεις για την 

αναβάθµιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας το καθεστώς στήριξης για 

παραγωγούς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Άλλωστε το εθνικό και ευρωπαϊκό 

πλαίσιο απολιγνιτοποίησης επιτάσσει την άµεση χάραξη ενεργειακής πολιτικής, καθώς 

ο τελικός στόχος µετάβασης σε µια οικονοµία µηδενικών εκποµπών του άνθρακα θα 

σηµαίνει ότι το βασικό καύσιµο µετάβασης για τις επόµενες δεκαετίες -είτε µιλάµε για 

την ηλεκτροπαραγωγή σε κεντρικό επίπεδο, είτε µιλάµε για την θέρµανση, είτε µιλάµε 

για την παραγωγή ενέργειας για τις επιχειρήσεις- θα είναι το φυσικό αέριο.25 

Επιπλέον, το σχέδιο υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις 

και στην ανάπτυξη σχεδίων τοπικών αστικών περιοχών µε έµφαση στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας του κλίµατος. Άλλα µέτρα περιλαµβάνουν την υποστήριξη για ένα 

εθνικό πρόγραµµα αναδάσωσης και µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ενίσχυση 

της προστασίας των πολιτών και της διαχείρισης καταστροφών που καλύπτουν, 

µεταξύ άλλων, τις επενδύσεις σε αντιπληµµυρικά έργα. 

Πριν λίγους µήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο στήριξης στην 

στρατηγική κατεύθυνσή της πράσινης ανάπτυξης και της ενεργειακής αναβάθµισης, 

προτείνοντας την δηµιουργία 10 νέων ευρωπαϊκών συµπράξεων µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών και/ή των αντίστοιχων κλάδων µε στόχο να 

επιταχυνθεί η µετάβαση προς µια πράσινη, κλιµατικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη 

και να καταστεί η ευρωπαϊκή βιοµηχανία πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική.26  

25  Άλλωστε, τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραµµα “fit for 55” για 
την µείωση των εκποµπών του άνθρακα έως το 2030, µε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο να τονίζει ότι 
«η Ελλάδα κινείται ταχύτατα προς τη µετα-λιγνιτική εποχή, αποτελώντας παράδειγµα για άλλες χώρες 
σχετικά µε το τι µπορεί να επιτευχθεί αν υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση».  

26  Η ΕΕ θα δηµιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συµπράξεις και θα επενδύσει σχεδόν 10 δισ. ευρώ για την 
πράσινη και την ψηφιακή µετάβαση: https://ec.europa.eu/greece/news/20210223_1_el 
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Ειδικότερα, για την ενέργεια, το περιβάλλον και τις υποδοµές θα προωθηθούν τα εξής 

4 σχήµατα ευρωπαϊκών συµπράξεων:  

1. Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονοµία: Η σύµπραξη αυτή

θα συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην επίτευξη των κλιµατικών στόχων για το

2030, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για κλιµατική ουδετερότητα έως το 2050, και

θα αυξήσει τη βιωσιµότητα και την κυκλικότητα των συστηµάτων παραγωγής

και κατανάλωσης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επέκταση της βιώσιµης προµήθειας και

µετατροπής της βιοµάζας σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης, καθώς και στη

στήριξη της ανάπτυξης της καινοτοµίας βιολογικής βάσης σε περιφερειακό

επίπεδο µε την ενεργό συµµετοχή των τοπικών παραγόντων και µε σκοπό την

αναζωογόνηση των αγροτικών, παράκτιων και περιφερειακών περιοχών.

2. Καθαρό υδρογόνο: Η σύµπραξη αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη και

εγκατάσταση µιας ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας για καθαρές τεχνολογίες

υδρογόνου, συµβάλλοντας στην επίτευξη βιώσιµων, απανθρακοποιηµένων και

πλήρως ενοποιηµένων ενεργειακών συστηµάτων. Θα επικεντρωθεί στην

παραγωγή, τη διανοµή και την αποθήκευση καθαρού υδρογόνου και στον

εφοδιασµό κλάδων που είναι δύσκολο να απανθρακοποιηθούν, όπως οι βαριές

βιοµηχανίες και οι εφαρµογές για τις µεταφορές µε βαρέα επαγγελµατικά

οχήµατα.

3. Καθαρές αεροµεταφορές: Η σύµπραξη αυτή θέτει τις αεροµεταφορές σε

τροχιά προς την επίτευξη κλιµατικής ουδετερότητας, επιταχύνοντας την

ανάπτυξη και την εφαρµογή ανατρεπτικών λύσεων έρευνας και καινοτοµίας.

4. Ευρωπαϊκοί σιδηρόδροµοι: Η σύµπραξη αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη

και εγκατάσταση καινοτόµων τεχνολογιών, ιδίως ψηφιακών και

αυτοµατοποίησης, για τον ριζικό µετασχηµατισµό του σιδηροδροµικού

συστήµατος και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συµφωνίας. Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θα στηρίξει την

ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία στον τοµέα των σιδηροδρόµων.

Η Αν. Μακεδονία και Θράκη λοιπόν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο πεδίο εφαρµογής 

των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας και προστατεύοντας τόσο τον περιβαλλοντικό 

πλούτο αλλά και τις δυνατότητες που προσδίδει η περιοχή ως ενεργειακός κόµβος. 

Ήδη πριν λίγους µήνες ξεκίνησε η εφαρµογή του σχεδίου της Δηµόσιας Επιχείρησης 
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Διανοµής Αερίου για τα έργα επέκτασης της διανοµής φυσικού αερίου στην 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τοποθετώντας την ακριτική αυτή περιφέρεια στο 

κέντρο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Οι µεγαλύτερες πόλεις της Περιφέρειας, η 

Ξάνθη, η Κοµοτηνή, η Αλεξανδρούπολη, η Δράµα, η Καβάλα, αλλά και η Ορεστιάδα, 

θα συνδεθούν µε αγωγούς σχεδόν 500 χιλιοµέτρων, οι οποίοι µε επιπρόσθετες 

διακλαδώσεις 1.900 χιλιοµέτρων θα ενεργοποιήσουν διασυνδέσεις µε 34 ακόµα 

πόλεις.27 Η πράσινη αυτή πολιτική πρέπει να ενδυναµωθεί µε την περαιτέρω 

συνεκτίµηση των περιφερειακών ενεργειακών αναγκών εκτός του αστικού ιστού, και 

φυσικά την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του TAP και του IGB (διασυνδετήριος 

αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας/Κοµοτηνή-Στάρα Ζαγόρα), αλλά και του ανεξάρτητου 

συστήµατος φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, που προβλέπει νέο πλωτό σταθµό 

παραλαβής, αποθήκευσης, και αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου, σε 

συνδυασµό µε σύστηµα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού 24χλµ.  

Ακόµα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης και αναβάθµισης των υπαρχουσών υποδοµών, µε 

γνώµονα το περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρόσηµο, κρίνεται απαραίτητη η 

εξυγίανση των υφιστάµενων οργανωµένων υποδοχέων και άτυπων βιοµηχανικών 

πάρκων, η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 

υποδοµές και υπηρεσίες,  αλλά ταυτόχρονα θα συµβάλει στον επαρκή περιβαλλοντικό 

και χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής. Παράλληλα, η δηµιουργία αιολικών πάρκων, 

ηλιακών πάνελ σύγχρονων δικτύων ενέργειας σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 

τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική προοπτική 

της Θράκης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, δεδοµένου του 

ορυκτού πλούτου της περιοχής, µπορούν να εξετασθούν και άλλες νέες µορφές 

ενέργειας, όπως η γεωθερµία, η αιολική ενέργεια, η βιοµάζα,  το βιοαέριο παράλληλα 

µε την αξιοποίηση του φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. 

Τέλος, η προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου συνιστά 

προτεραιότητα για την περιοχή. Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και των 

δασών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών 

και του δικτύου NATURA 2000 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να 

προτεραιοποιηθούν και να συνδυαστούν µε την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής 

27  Λεπτοµέρειες του έργου: https://primeminister.gr/2021/07/01/26895 
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οµορφιάς της Θράκης, και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα 

εκµεταλλεύονται µε ορθό τρόπο το φυσικό τοπίο και περιβάλλον της περιοχής. 28 

3ος Άξονας: Αναδιάταξη του εργασιακού, οικονοµικού και επενδυτικού 
µοντέλου για µια καινοτόµα και βιώσιµη ανάπτυξη στην εποχή της 4ης 
βιοµηχανικής επανάστασης 	

Μια Θράκη µε ενισχυµένες υποδοµές, ισχυρό περιβαλλοντικό πλαίσιο προστασίας, και 

ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασµό, θα συµβάλλει στην ανάταση του πρωτογενή και 

παραγωγικού τοµέα, θα αναζωογονήσει την ύπαιθρο αλλά και τον αστικό ιστό, και θα 

κάνει την περιοχή ελκυστική τόσο για επενδύσεις όσο και για µετακινήσεις και 

µετεγκατάσταση πληθυσµών. Προϋπόθεση βέβαια για τα παραπάνω, και παράλληλος 

άξονας δράσης είναι η αναδιάταξη του εργασιακού, οικονοµικού και επενδυτικού 

µοντέλου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να προσαρµοστεί και να 

υπερβεί της προκλήσεις της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης. Στην κατεύθυνσή αυτή 

παρατηρούνται 5 βασικοί τοµείς δράσης:  

α. επενδυτικός σχεδιασµός και επιχειρηµατικές συνεργασίες, 

β. αξιοποίηση της έρευνας και καινοτοµίας στην περιοχή,  

γ. ενίσχυση του ρόλου των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων,  

δ. τεχνολογικός και ψηφιακός µετασχηµατισµός,   

ε. ποιότητα διοίκησης και αυτοδιοίκησης  

α. Επενδυτικός σχεδιασµός και επιχειρηµατικές συνεργασίες 

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σήµερα σηµειώνεται περιορισµένη επενδυτική 

κινητοποίηση, µε λίγες µονάχα επιχειρήσεις να υλοποιούν σηµαντικές ή µεγάλες 

επενδύσεις, και ταυτόχρονα παρατηρείται χαµηλό ποσοστό δαπανών για τη διεύρυνση  

της παραγωγής.29 Οι αναπτυξιακές δράσεις εθνικής εµβέλειας φαίνονται διαχρονικά 

28  Μορφές εναλλακτικού τουρισµού που θα µπορούσε να υποστηρίξει η Θράκη συµπεριλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων τον αγροδιατροφικό και θαλάσσιο τουρισµό. Περισσότερη αναφορά για την 
τουριστική ανάπτυξη της Θράκης γίνεται στον Άξονα 4.   

29  Το 2018, 48,3% των επιχειρήσεων δήλωσε µηδενικές δαπάνες για επενδύσεις, ενώ µόλις το 11,2% 
των επιχειρηµατικών δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας τους 
και την παραγωγή νέων προϊόντων.  
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αναποτελεσµατικές στην αντιµετώπιση των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονοµικών 

δεδοµένων της ακριτικής αυτής περιοχής.  

Για τον λόγο αυτό χρειάζονται εξειδικευµένες δράσεις που θα αντιµετωπίζουν τις 

ανάγκες της περιοχής της Θράκης και της Περιφέρειας. Πρώτο βήµα στην κατεύθυνσή 

αυτή θα ήταν η αξιολόγηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), καθώς 

αυτός εν πολλοίς έχει συνταχθεί µε κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα που 

ανταποκρίνονται στην προ 2008-2017 εποχή. Ο ΧΠΕ, από σχεδιασµό, υιοθετεί µια 

small-first λογική στις ενισχύσεις επιχειρήσεων, προτεραιοποιώντας την στήριξη των 

µικρών επιχειρήσεων (ενίσχυση έως 55%) έναντι των µεσαίων (ενίσχυση έως 45%) 

και των µεγάλων (ενίσχυση έως 35%). Παρατηρείται ότι η λογική αυτής της 

προσέγγισης, έναντι του scale-up, παράγει περιορισµένα αποτελέσµατα συγκεκριµένα 

για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σε σχέση µε τους πόρους που έχουν 

διατεθεί τις τελευταίες δεκαετίες.30  

Όσον αφορά στην επενδυτική κινητοποίηση της περιοχής, πολλές προτάσεις προς την 

Διακοµµατική Επιτροπή προβάλλουν την ενίσχυση της οικονοµίας και της κοινωνίας 

της Θράκης µέσω καθιέρωσης ενισχυµένων οικονοµικών ζωνών.  Συγκεκριµένα 

προτάσσονται η καθιέρωση φορολογικών απαλλαγών και άλλων κινήτρων και 

ενισχύσεων. Ακόµα, προτείνεται ο Αναπτυξιακός Νόµος για τη χορήγηση ενισχύσεων 

σε ιδιωτικές επενδύσεις να έχει τα υψηλότερα επιτρεπτά  κίνητρα (ποσοστά 

επιχορήγησης) για την περιοχή και να συµπεριλάβει κύρια κεφαλαιουχικές ενισχύσεις 

αντί των φορολογικών απαλλαγών. Οι ενισχύσεις αυτές καλούνται να αντισταθµίσουν 

τους χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές, το χαµηλό εργατικό κόστος, το 

χαµηλότερο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών των όµορων χωρών. Προσθέτως, 

λόγω της µεγάλης απόστασης από τα κέντρα κατανάλωσης στα οποία απευθύνονται οι 

Θρακιώτικες επιχειρήσεις πρέπει να εξεταστεί  η καθιέρωση επιδότησης µεταφορικού, 

ενεργειακού ή/και µισθοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων.   

30  Παρά το γεγονός ότι, από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα, έχουν εισρεύσει στην Περιφέρεια 
κονδύλια της τάξης των €967,5εκ µέσω των αναπτυξιακών νόµων (Ν. 1262/1982, Ν.1892/1990, 
Ν.2601/1998, Ν. 3299/2004), οι πόροι αυτοί δηµιούργησαν λιγότερες από 29.000 νέες θέσεις 
εργασίας αθροιστικά, κατευθυνόµενοι κυρίως για την κάλυψη δαπανών – και όχι επενδύσεων – από 
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, ο µέσος αριθµός εγκεκριµένων νέων θέσεων 
εργασίας ανά επένδυση µε τον Ν. 1262/1982 ήταν 11,2, και µε τον Ν.3299/2004 µόλις 3,1.  
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Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εξετασθούν, να αξιολογηθούν, και εν δυνάµει να 

εφαρµοστούν από την Πολιτεία στο βαθµό που είναι δυνατόν. Πρέπει όµως 

ταυτόχρονα να γίνει σαφές ότι το ευρωπαϊκό νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο υπό το 

οποίο ρυθµίζεται η παρέµβαση του κράτους για την στήριξη και την ανάπτυξη της 

οικονοµίας είναι αυστηρό, έχει ρυθµιστεί τόσο µε την Συνθήκη για την Λειτουργία της 

ΕΕ (ΣΛΕΕ) όσο και από την πλούσια νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο το οποίο διέπει το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων, 31  

που µπορεί υπό συγκεκριµένα και σωρευτικά χαρακτηριστικά να κρίνει ορισµένες 

κρατικές ενισχύσεις ως µη συµβατές µε την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, - και άρα οποιαδήποτε πρόταση ενίσχυσης που εµπίπτει σε αυτή την 

κατηγορία αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο-, και άλλες ενισχύσεις ως συµβατές και 

απαραίτητες για την διασφάλιση της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας της 

οικονοµίας, υπό συγκεκριµένες όµως αυστηρές προϋποθέσεις και ελεγκτικούς 

µηχανισµούς.32 Το Παράρτηµα Β αυτού του πορίσµατος παραθέτει µια αναλυτική 

παρουσίαση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων και των δυνατοτήτων του.  

Βασικό εργαλείο της τελευταίας περίπτωσης αποτελεί ο Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισµός 651/2014 που θέτει τις γενικές προϋποθέσεις µε τις οποίες τα 

σχεδιαζόµενα µέτρα κρατικών ενισχύσεων θεωρούνται συµβατά µε την εσωτερική 

αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΕ.33 Στην ίδια 

κατεύθυνση κινούνται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (κανονισµοί de minimis), 

που καθορίζουν τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία µέτρα ενίσχυσης θεωρείται ότι δεν 

επηρεάζουν τις διακρατικές συναλλαγές και συνεπώς δεν συνιστούν κρατικές 

ενισχύσεις, ούτε και χρήζουν κοινοποίησης της ΕΕ.34 Υπάρχουν βέβαια ευρωπαϊκά 

31  Το Ευρωπαϊκό Θεσµικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων: https://www.minfin.gr/web/kentrike-
monada-kratikon-enischyseon/europaiko-thesmiko-plaisio-kratikon-enischyseon 

32   Το άρθρο 107 της Συνθήκης Λειτουργείας της ΕΕ (ΣΛΕΕ) ορίζει το πλαίσιο αυτό, ενώ οι 
παράγραφοι 2 και 3 θέτουν τους στρατηγικούς εκείνους στόχους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι ενισχύσεις είναι συµβατές ή δύναται να κριθούν συµβιβάσιµές αντίστοιχα, ενώ το δευτερογενές 
νοµικό πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις εξειδικεύει περαιτέρω τις κατηγορίες των 
ενισχύσεων που µπορούν να κριθούν ως συµβατές και τις σχετικές προϋποθέσεις.  

33 Διαθέσιµος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170 
710&from=EL. Υπάρχουν και άλλοι πιο εξειδικευµένοι ΓΑΚ, όπως ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
702/2014 της Επιτροπής, και ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής που απευθύνονται 
σε επιχειρήσεις στους τοµείς της γεωργίας, δασοκοµίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

34  Τέτοιοι κανονισµοί είναι: 
• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και

109 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
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παραδείγµατα θέσπισης και εφαρµογής κινήτρων και ενισχύσεων τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης από τις αρµόδιες διευθύνσεις υπουργείων και 

φορέων, και να ανοίξουν τον δρόµο για την εφαρµογή τους, mutandis-mutandis, στην 

Ελλάδα.  

Παράδειγµα το καθεστώς ενίσχυσης που έχει εφαρµοσθεί στην Λιθουανία. 

Τροποποιήθηκε το 2018, και από φορολογική άποψη προσιδιάζει σε καθεστώς ειδικής 

φορολογικής ζώνης.35 Βέβαια, σαν καθεστώς ενίσχυσης σχετίζεται µε τις 

περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και δεν αφορά ενισχύσεις λειτουργίας 

αποσυνδεδεµένες µε οποιαδήποτε επένδυση. Εδώ έγκειται και η ανάγκη 

εξατοµίκευσης των κινήτρων βάσει των κριτηρίων που θεσπίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

και των ιδιαιτεροτήτων της χώρας µας.  

Οι περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας είναι καταρχήν ασυµβίβαστες µε την 

εσωτερική αγορά. Σε ορισµένες όµως και σαφώς προσδιορισµένες περιπτώσεις οι 

περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι δυνατόν να συµπληρώνονται µε 

περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας που δεν συνδέονται µε µια επένδυση, εφόσον 

στοχεύουν:  

i) στον µετριασµό ορισµένων ειδικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ σε

ιδιαίτερα µειονεκτούσες περιοχές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 107

παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, ή

ii) στην αντιστάθµιση πρόσθετων δαπανών για την άσκηση οικονοµικής

δραστηριότητας σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ή

iii) την πρόληψη ή την ανάσχεση της µείωσης του πληθυσµού σε πολύ

αραιοκατοικηµένες περιοχές.

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
109 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον γεωργικό τοµέα.

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
109 της ΣΛΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.

35  Συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης µε την µορφή απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος 
επιχειρήσεων για 10 χρόνια, καθώς και σε µείωση του κατά 50% για τα επόµενα 6 χρόνια, σε 
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή της Λιθουανίας, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς, πλην των εξαιρουµένων σύµφωνα µε το αρ. 13 του ΕΚ 
651/2014 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α. Πραγµατοποιούνται επενδύσεις τουλάχιστον 100.000 ευρώ και το 75% του εισοδήµατος της 
οικείας περιόδου προέρχεται από δραστηριότητα στους ανωτέρω τοµείς στην συγκεκριµένη περιοχή,  
β. Διαθέτουν είκοσι τουλάχιστον εργαζοµένους κατά φορολογικό έτος. 
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Με δεδοµένο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξόχως απόκεντρες περιοχές (αρ. 349 

ΣΛΕΕ), ενώ αραιοκατοικηµένη σύµφωνα µε τον ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων (ΧΠΕ)36 είναι µόνο η περιοχή́ της Ευρυτανίας, ενισχύσεις λειτουργίας 

(στις λοιπές περιοχές) θα µπορούσαν να θεωρηθούν συµβατές εφόσον αποδεδειγµένα 

στοχεύουν στον µετριασµό ορισµένων ειδικών δυσκολιών (µε την έννοια ότι τα 

εµπόδια που αντιµετωπίζουν όσον αφορά την προσέλκυση ή τη διατήρηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας ενδέχεται να είναι τόσο σοβαρά ή µόνιµα ώστε οι 

επενδυτικές ενισχύσεις να µην είναι επαρκείς από µόνες τους για να επιτρέψουν την 

ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών) που αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ (όχι οι µεγάλες 

επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του ΓΑΚ) σε ιδιαίτερα 

µειονεκτούσες περιοχές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 44 

των ΚΓΠΕ. 

Εποµένως, στο βαθµό που η ίδρυση ειδικών οικονοµικών ζωνών στην Θράκη αφορά 

κίνητρα µε την µορφή λ.χ. εφαρµογής µειωµένου φορολογικού συντελεστή για 

επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, και 

όχι αµιγώς λειτουργικές ενισχύσεις, µε αποδεδειγµένη την ύπαρξη και σηµασία 

ειδικών δυσκολιών, αυτό δύναται να αξιολογηθεί, κατόπιν ενδελεχής τεκµηρίωσης εν 

είδει περαιτέρω µελέτης στην οποία καλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες να 

προχωρήσουν, και εν δυνάµει να εφαρµοσθεί εφόσον οι προϋποθέσεις των αρ. 13-14 

του Γενικού Μέρους του ΓΑΚ πληρούνται.  

Η στρατηγική προσέγγιση της αξιοποίησης όλου του εύρους κινήσεων που προσφέρει 

ο ΓΑΚ αλλά και τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία πρέπει να αποτελέσουν βασικό 

στόχο των αρµόδιων υπηρεσιών και της Περιφέρειας. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να 

ιδωθεί και η διαµόρφωση των εξαιρέσεων στην κατεύθυνση του ευρωπαϊκού θεσµικού 

πλαισίου ενισχύσεων που έχει επέλθει προσωρινά, λόγω της υγειονοµικής κρίσης και 

της αντιµετώπισης της πανδηµίας, αλλά και των πιο εξειδικευµένων για την πράσινη 

ανάπτυξη και την κλιµατική αλλαγή. Παράδειγµα, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 

θεσµοθέτησης κινήτρων για την κατασκευή νέων παραγωγικών µονάδων, φιλικότερων 

προς το περιβάλλον, µε την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  

36  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265640/265640_1866339_86_2.pdf 
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Εκτός όµως από τον αντίκτυπο των οικονοµικών κρίσεων στις επενδύσεις και στις 

επιχειρήσεις, η περιοχή αντιµετωπίζει και σηµαντικό πρόβληµα αθέµιτου 

ανταγωνισµού, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας Θράκης καλείται να αντιµετωπίσει την διείσδυση φθηνών και πολλές 

φορές λαθραίων προϊόντων, και ταυτόχρονα να ανταγωνιστεί το χαµηλό φορολογικό 

καθεστώς, το έµµεσα επιδοτούµενο κόστος παραγωγής, και τις διαφορετικές 

τελωνειακές συνθήκες που επικρατούν στις όµορες χώρες. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός των εργαλείων ελέγχου των συνοριακών και 

τελωνειακών ροών, η εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων, η άµεση συνεργασία µε 

τους τοπικούς επαγγελµατίες για τον εντοπισµό της δράσης δικτύων παραεµπορίου και 

διακίνησης λαθραίων προϊόντων, και παράλληλα ο πολλαπλασιασµός τακτικών και 

έκτακτων δειγµατοληπτικών ελέγχων φορτίων που κινούνται επί του οδικού δικτύου 

της περιφέρειας, και ειδικότερα στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης. 

Τέλος, σηµαντικό κεφάλαιο για την Θράκη αποτελεί η επίλυση του προβλήµατος της 

επιδότησης του µισθολογικού κόστους του 12%. Συγκεκριµένα, για τις ανεξόφλητες 

απαιτήσεις βάσει του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α ́136), όπως ισχύει, οι οποίες 

προέρχονται από την επιδότηση µισθολογικού κόστους παραµεθόριων περιοχών του 

άρθρου 21 του ν.1767/1988 (Α ́63) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του 

ν.1836/1989 (Α ́79), από 1/1/2010 έως και 31/12/2015, των δικαιούχων επιχειρήσεων 

στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε 

παραµεθόριες περιοχές της χώρας, προβλέπεται ο συµψηφισµός τους µε υφιστάµενες 

και στη συνέχεια µε µελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης (ΑΑΔΕ) ή/και 

παρακράτηση και απόδοση των απαιτήσεων στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ). 

Εντός του 2021 εντοπίστηκαν ζητήµατα κατά́ την πρώτη εφαρµογή́ της διαδικασίας 

συµψηφισµών/παρακρατήσεων. Για την επίλυση αυτών των ζητηµάτων, οι 

συναρµόδιες υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

ΑΑΔΕ, eΕΦΚΑ) συνεργάστηκαν και τον Σεπτέµβριο 2021 εκδόθηκε η µε αριθµ. 

Οι.14631/27-9-2021 (Β’ 4442) κοινή́ υπουργική́ απόφαση, οριστικοποιώντας το 

σύνολο των διοικητικών ενεργειών και επιτρέποντας στη δηµόσια διοίκηση να 

προχωρήσει στην έκδοση εγκριτικών αποφάσεων και χρηµατικών ενταλµάτων.  
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Συγκεκριµένα, έως τις 5 Νοεµβρίου 2021, δηλαδή́ σε διάστηµα ενός µηνός από́ την 

έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προχώρησε στην έγκριση και εκδοθήκαν τα αντίστοιχα χρηµατικά́ εντάλµατα 

πληρωµής 9 αποφάσεων εκκαθάρισης προς την ΑΑΔΕ για ισάριθµες επιχειρήσεις 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού́ ποσού́ 4.864.251,63 

€.  

β. Αξιοποίηση της Έρευνας & Καινοτοµίας στην Περιοχή 

Παρά τις αξιόλογες επιδόσεις έρευνας και ανάπτυξης από την περιφερειακή κοινότητα 

γνώσης, λιγότερες από το 25% των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 

και Θράκης έχουν εισάγει καινοτοµίες που αφορούν την παραγωγή, ενώ το 50% δεν 

συνεργάζεται µε πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα. Αποτέλεσµα είναι οι διαθέσιµες 

περιφερειακές ψηφιακές ικανότητες να παραµένουν κάτω του εθνικού µέσου όρου, και 

καινοτόµες λύσεις που θα µπορούσαν να δώσουν ώθηση τόσο στην παραγωγή όσο και 

στην επιχειρηµατικότητα να µένουν αναξιοποίητες.  

Η προώθηση και αξιοποίηση προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας πρέπει να γίνει 

µέρος του παραγωγικού και αναπτυξιακού οικοσυστήµατος της περιοχής, µε 

οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρµογές, από την επιχείρηση στον εργαζόµενο, από το 

ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστηµιακό ίδρυµα στην κοινωνία και το επιχειρείν.  

Πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση δύναται να είναι η συστηµατικοποίηση αλλά και 

εντατικοποίηση του διαλόγου µεταξύ των συµµετεχόντων στο περιφερειακό σύστηµα 

καινοτοµίας, για τη βελτίωση της συνάφειας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης γνώσης. 

Ακόµα, προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η περαιτέρω υποστήριξη και διάχυση 

των συστηµάτων καινοτοµίας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ή σε υφιστάµενες, µε 

κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό τους, που µπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως µέσω της 

συνεργασίας επιχειρήσεων αλλά και κέντρων έρευνας και καινοτοµίας της περιοχής, 

και όχι µόνο. Τελικός στόχος η µεταφορά της τεχνογνωσίας που δηµιουργείται µέσω 

της εταιρικής σχέσης του ιδιωτικού αλλά και δηµόσιου τοµέα.  

Βασικό εργαλείο ο εκσυγχρονισµός του σχετικού αναπτυξιακού και φορολογικού 

νοµοθετικού πλαισίου. Για παράδειγµα, στο τοµέα υπερέκπτωσης δαπανών έρευνας 

και ανάπτυξης, το υφιστάµενο φορολογικό νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει ποσοστό 

35



υπερέκπτωσης στο 30%, και από το επόµενο έτος το 100% υπό προϋποθέσεις. Το 

ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατατάσσονται πρώτες εντός της ΕΕ για 

δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αγγίζει ακόµα το 150%. Ταυτόχρονα όµως, κρίνεται 

απαραίτητή η επιτάχυνση των ελέγχων δαπανών τεχνολογίας και έρευνας και 

ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς 

παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση.37  

Αντίστοιχα, υπάρχουν σηµαντικές προτάσεις προς την κατεύθυνση της φορολογικής 

πολιτικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης που οφείλουν να αξιολογηθούν. Για 

παράδειγµα, όσο αφορά τον µηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισµό έρευνας και 

ανάπτυξης προτείνεται επέκταση του καθεστώτος αναστολής καταβολής ΦΠΑ ΚΥΑ 

Π. 2869/87, και παράλληλα ειδικό καθεστώς-απαλλαγή από ΦΠΑ ή τελών εισαγωγής 

για συγκεκριµένες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται σε έρευνα. Τέλος, στην 

κατεύθυνση της φορολογικής πολιτικής, στον βαθµό που είναι εφικτό, προτείνεται η 

εξέταση κινήτρων ευρεσιτεχνίας για αφορολόγητο αποθεµατικό.38 Παράλληλα, οι 

νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορούν να 

απλοποιηθούν και εναρµονισθούν σε θέµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας µε τις ευνοϊκότερες εν ισχύ διατάξεις άλλων µεγάλων ευρωπαϊκών 

χωρών.39  

Φυσικά, για την αξιοποίηση όλων των παραπάνω και πρωτίστως του οφέλους από την 

έρευνα και την καινοτοµία είναι απαραίτητη η συστηµατική ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση του παραγωγικού και επιχειρηµατικού ιστού της περιοχής για όλες 

της ευκαιρίες που παρέχονται από την εφαρµογή της τεχνολογικής και µη 

τεχνολογικής καινοτοµίας σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τοµέας, ο τουρισµός, ο 

πολιτισµός. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναβαθµιστεί η θεσµική ικανότητα του 

περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας να αναγνωρίζει έγκαιρα ευκαιρίες σε επίπεδο 

37  Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται καθυστέρηση τριετίας αντί το προβλεπόµενου εξαµήνου. 
38  Συζήτηση νέου φορολογικού πλαισίου κινήτρων χρησιµοποίησης του αφορολόγητου αποθεµατικού 
κατά την διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αυτού αφού µε την υφιστάµενη φορολογική 
νοµοθεσία η χρησιµοποίηση του αποθεµατικού φορολογείται µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή νοµικών προσώπων (24%). 

39  Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η πρόταση κατάργησης του άρθρου 17 παρ. 6 Ν. 1733/1987, ή 
τουλάχιστον η τροποποίησή του σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 34 παρ. 1, 2 και 3 της 
Συµφωνίας TRIPs, των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου εφαρµοστέων 
σωρευτικώς, κατά την εκδοχή που προκρίνεται µε την εν λόγω Συµφωνία και ακολουθούν η Γαλλία 
και η Ιταλία.  
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τεχνολογίας και αγορών. Ταυτόχρονα, προτείνεται η δηµιουργία ενιαίου 

περιφερειακού µηχανισµού υποστήριξης µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για 

τις επιχειρήσεις της περιοχής, που θα αποτελέσει το σηµείο αναφοράς τους για την  

διαθέσιµη γνώση, των ώριµων ερευνητικών αποτελεσµάτων, την παροχή υπηρεσιών 

και την πρόσβαση σε ερευνητικές και εργαστηριακές δοµές.40 

γ. Ενίσχυση του ρόλου των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων 

Ο ρόλος των ακαδηµαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην προώθηση και διάχυση 

της έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων των νέων 

που θα βγουν στην αγορά εργασίας αποτελεί κλειδί για την επίτευξη µακροχρόνιας και 

αυτο-τροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί 

στρατηγική δράση προσέλκυσης ταλαντούχων φοιτητών, ερευνητών αλλά και 

διδασκόντων στα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα της περιοχής, µε την υποστήριξη 

ανάπτυξης δικτύων επιστηµονικής και ερευνητικής αριστείας, µέσα από υποτροφίες, 

επώνυµες έδρες αλλά και διαθεµατικά και δι-ιδρυµατικά εργαστήρια.  Η σύγκλιση των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε το επιχειρείν µπορεί ακόµα να επιτευχθεί µε την κοινή 

χρήση ερευνητικών υποδοµών του ερευνητικού, ακαδηµαϊκού και παραγωγικού 

τοµέα.  

Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µπορεί να γίνει µοχλός ανάπτυξης για την 

περιοχή, και µε ενίσχυση από την πολιτεία να συµβάλει στην έρευνα και καινοτοµία 

και την µεταφορά τους στις επιχειρήσεις. Μεγάλο µέρος των προτάσεων που 

κατατέθηκαν στηρίζουν την δηµιουργία ενός τεχνολογικού campus µε επίκεντρο την 

40  Πιλοτική Ενεργοποίηση της «Δοµής στήριξης ΜΜΕ»: Το 2019 (Ν. 4605/2019) συστήθηκε το 
Δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας, που τελεί υπό την αιγίδα µιας επιτελικής δοµής την 
οποία αποτελούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών- Βιοτεχνών- Εµπόρων 
Ελλάδος, της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας και του Εθνικού 
Κέντρου Τεκµηρίωσης.  Κεντρικός στόχος είναι να αντιµετωπιστεί η ελλιπής ενηµέρωση της 
επιχειρηµατικής κοινότητας, κυρίως των µικρών  και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, σχετικά µε 
δηµόσιες ιδίως πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται προς όφελός της. Η Δοµή θα λειτουργεί και 
ηλεκτρονικά, µέσω υπηρεσιών που θα προσφέρονται κεντρικά από ηλεκτρονική πλατφόρµα, αλλά 
και µε φυσική παρουσία επιτόπου από εκπροσώπους της στα κατά τόπους επιµελητήρια. Η 
δηµιουργία  της Δοµής θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα, υποστηρίζοντας 
ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων γύρω από ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών όπως: Χρηµατοδοτικές 
Ευκαιρίες, Διεθνοποίηση -Εξωστρέφεια, Καινοτοµία και Οργάνωση, Συνέργειες και Δικτυώσεις και 
Αναδιάρθρωση / Μετασχηµατισµός Επιχείρησης. Η ενεργοποίησή της πιλοτικά στη Θράκη θα ήταν 
ένα σηµαντικό βήµα ενίσχυσης της περιοχής. 
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Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ για την τεχνολογική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε 

τοµείς στους οποίους εξειδικεύεται ήδη η περιοχή (smart specialization). Επιπλέον, 

επιδοτούµενα προγράµµατα πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων του ΔΠΘ αλλά και 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε επιχειρήσεις, ειδικά βιοµηχανικές, της περιοχής 

θα προσφέρουν άµεση διασύνδεση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε την αγορά 

εργασίας και θα τονώσουν την ποιότητα και τις δεξιότητες τόσο των εργαζοµένων όσο 

και της επιχείρησης. Ταυτόχρονα για την µέγιστη αξιοποίηση της διασύνδεσης 

προτείνεται η δηµιουργία και στήριξη ενός βασικού σχεδίου «Διά Βίου Μάθησης» και 

ενίσχυσης δεξιοτήτων µε συντονιστικό ρόλο του ΔΠΘ, καθώς και η δηµιουργία και 

ενίσχυση των ‘Διετών Προγραµµάτων Σπουδών’ για αποφοίτους των ΕΠΑΛ σε 

συνεργασία µε τοπικούς παραγωγικούς φορείς. 

Ακόµα, η ελληνική πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί, µε τα αρµόδια 

όργανα της, την τήρηση των µέτρων θετικής δράσης όσο αφορά τα ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα. Οι στοχευµένες και καλά µελετηµένες θετικές διακρίσεις λειτουργούν 

εξαιρετικά ως µοχλοί κοινωνικής ενσωµάτωσης και συνοχής µε πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα. Μετά την πρωτοβουλία της ποσόστωσης 0,5% για την εισαγωγή  στα 

Πανεπιστήµια το 1995, ακολούθησε αυτή του 2008 (Ν. 3647/08) για αντίστοιχου 

ύψους ποσόστωση στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. Το 2016 καθορίστηκε ποσόστωση 

2% για την εισαγωγή στη σχολή δοκίµων και στη σχολή Αξιωµατικών της 

Πυροσβεστικής. Προβλέψεις έχουν υπάρξει επίσης το 2014 και το 2018 για την 

εκπροσώπηση της µειονότητας σε θεσµούς της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο 

(σύµβουλοι, συντονιστές εκπαίδευσης, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες στα Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης - ΚΕΣΥ). 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας µειονοτικών φοιτητών στα ελληνικά 

πανεπιστήµια, πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς ειδικής ποσόστωσης, µε ρύθµιση 

θετικής διάκρισης φοιτητών µειονότητας που θα στοχεύει επιπλέον και στην 

εξασφάλιση στέγασης βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων δεν εντοπίζεται αυστηρά 

και µόνο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην έρευνα και στην καινοτοµία, αλλά έχει 

πρόσηµο κοινωνικής συνοχής και ενότητας, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Θράκης. Η δηµιουργία, και διαρκής ενίσχυση, κέντρων 

δηµιουργικής απασχόλησης, µε την ενθάρρυνση συµµετοχής γυναικών από την τοπική 
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κοινωνία, και η διασύνδεση τους µε πανεπιστηµιακά ίδρυµα όπως το ΔΠΘ, θα επιτύχει 

διπλό στόχο: τόσο την ενδυνάµωση της απασχόλησης του τοπικού πληθυσµού των 

γυναικών αλλά και ενίσχυση των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων, όσο και την 

συνεισφορά στην ευρύτερη εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών. Επιπλέον χρήσιµο θα 

ήταν να ενισχυθούν εκ νέου και οι δοµές δια βίου µάθησης, π.χ σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας, τα οποία στο παρελθόν έδωσαν την δυνατότητα αντιµετώπισης του 

αναλφαβητισµού και ένταξης στην αγορά εργασίας µεγάλου αριθµού µουσουλµάνων 

γυναικών. Συνεπώς, οι συνέργειες και συνεργασίες µε τον επενδυτικό και 

επιχειρηµατικό ιστό, πέραν από τα αναπτυξιακά και οικονοµικά οφέλη, θα αποφέρουν 

και κοινωνική προστιθέµενη αξία, όπως θα αναλυθεί και στον 4ο Άξονα δράσης. 

δ. Τεχνολογικός και ψηφιακός µετασχηµατισµός 

O ψηφιακός µετασχηµατισµός αποτελεί µια µεγάλη και µακρόπνοη πρόκληση για την 

οικονοµία της Ελλάδας, και ιδιαιτέρως της Αν. Μακεδονίας- Θράκης, στοχεύοντας 

τόσο στην πλήρη ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων, όσο 

και στην καθιέρωση µιας νέας κουλτούρας, η οποία θα οδηγήσει στην άµεση 

αξιοποίηση των εργαλείων του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Με άλλα λόγια, αυτό που 

αποκαλούµε σήµερα ως «Βιοµηχανική Επανάσταση 4.0» δεν αρκείται απλά στον 

υλικοτεχνικό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων, αλλά σε µια συνολικότερη αλλαγή 

που θα επηρεάσει ριζικά τους παραγωγικούς συντελεστές της οικονοµίας. Η 

διαδικασία αυτή είναι δυναµική και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που 

είναι απαραίτητα για την επίτευξη οικονοµικής µεγέθυνσης σε µικροοικονοµικό και 

µακροοικονοµικό επίπεδο.41  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετήσει τη νέα ψηφιακή εποχή πολύ ψηλά στη λίστα 

των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, διαθέτοντας πόρους για την τακτική και 

λεπτοµερή παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών µελών. Στα πλαίσια αυτά, ο 

Δείκτης Ψηφιακής Οικονοµίας και Κοινωνίας (DESI – Digital Economy and Society 

Index) αποτυπώνει το βαθµό αφοσίωσης των ευρωπαϊκών κρατών στη διαδικασία 

41  Υπολογίζεται παγκοσµίως ότι η επέκταση της ψηφιακής οικονοµίας και η ενσωµάτωση των 
επιχειρήσεων στη νέα τεχνολογική εποχή µπορεί να επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ των πιο 
αναπτυγµένων οικονοµιών του πλανήτη κατά 1,36 τρις δολάρια µέχρι το τέλος της τρέχουσας 
δεκαετίας, σύµφωνα µε σχετική έρευνα της Accenture (2016-2021). 
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ψηφιοποίησής µέσω της στατιστικής απεικόνισης των επιδόσεών τους σε πέντε (5) 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις.42  

Η πιο πρόσφατη καταγραφή των σχετικών οικονοµικών επιδόσεων των µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2019, και σύµφωνα µε αυτά τα 

στοιχεία η θέση της Ελλάδας παρέµενε σχετικά χαµηλή43. Όµως, µετά και την 

µεσολάβηση της υγειονοµικής κρίσης, ο ρυθµός προόδου της Ελλάδας κατά το 

τελευταίο έτος φαίνεται ότι είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες, 

γεγονός που συγκαταλέγεται στα θετικά. Όπως αποδείχθηκε κατά τους πρώτους 

κιόλας µήνες της πανδηµίας ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους και των 

υπηρεσιών του αποτέλεσε προτεραιότητα και ήδη γίνεται πραγµατικότητα σε µεγάλο 

βαθµό. 44 Στρατηγικός στόχος προς την ίδια κατεύθυνσή πρέπει να είναι και η 

προώθηση της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησής στον επιχειρηµατικό και κοινωνικό 

ιστό, για την δηµιουργία ενός ισχυρά αναπτυσσόµενου και αλληλοεπηρεαζόµενου 

ψηφιακού οικοσυστήµατος δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  

Οι βασικές προτεραιότητες στη ψηφιακή συνδεσιµότητα της Αν. Μακεδονίας -Θράκης 

είναι η εξασφάλιση συνδεσιµότητας υπερυψηλής ταχύτητας για τους πολίτες και τους 

κοινωνικοοικονοµικούς φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των δύο νησιών Σαµοθράκης 

42  Αυτοί είναι: Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Συνδεσιµότητα, Ψηφιακές Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ενσωµάτωση 
Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Ο δείκτης DESI µας πληροφορεί επίσης 
για το πλέγµα των τεχνολογιών, που συνθέτουν την έννοια του ψηφιακού µετασχηµατισµού, 
περιλαµβάνοντας εφαρµογές και λογισµικό σε cloud περιβάλλον, Internet of Things (Iot), µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (social media), υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας, εφαρµογές 3D εκτύπωσης, 
κυβερνοασφάλεια και ανάλυση δεδοµένων. 

43  Στην Ελλάδα παρατηρείται η τάση ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός προσεγγίζεται περισσότερο ως 
έργο τεχνολογίας παρά µια διαδροµή που θα µεταµορφώσει και εξελίξει µία επιχείρηση. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογίες όπως cloud, συστήµατα CRM, analytics, ΙοΤ και 
αυτοµατισµούς, όπως και σε e-commerce. Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατατάσσονται στην 24η θέση 
στην ΕΕ σχετικά µε την ενσωµάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών και χρήση Big data είναι οι ισχυρότερες επενδυτικές τάσεις στις Ελληνικές 
επιχειρήσεις. Σε αντίθεση, η χρήση υπηρεσιών cloud (µόνο 7% των επιχειρήσεων έναντι 18% στην 
ΕΕ) και των ηλεκτρονικών πωλήσεων ΜΜΕ (µόνο το 9% των συνολικών ΜΜΕ έναντι το 18% στην 
ΕΕ) είναι οι πιο αδύναµες ψηφιακές διαστάσεις ακόµα στην Ελλάδα. Επίσης παρατηρείται µια 
σχετική εσωστρέφεια (σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΚΤ για την περίοδο 2016-2019) όσον αφορά 
στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων: το 32,7% των επιχειρήσεων της χώρας ανέπτυξε 
ψηφιακές τεχνολογίες χρησιµοποιώντας αποκλειστικά εσωτερικούς πόρους ή σε συνεργασία µε 
άλλες επιχειρήσεις ή φορείς µε τη συµµετοχή προσωπικού της επιχείρησης εξειδικευµένου σε 
ψηφιακές τεχνολογίες. Μόλις το 14,3% των επιχειρήσεων προχώρησε στην προµήθεια ψηφιακών 
τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από άλλους φορείς. Βλέπουµε δηλαδή ότι οι συµπράξεις και 
υιοθέτηση διεθνών πρακτικών και βέλτιστων λύσεων (best-practices) υστερεί. (πηγή ΙΟΒΕ 2020). 

44  Πριν από την πανδηµία, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν έντονα στις θεµελιώδεις 
τεχνολογίες και όχι στις αναδυόµενες τεχνολογίες. Η συντριπτική πλειοψηφία, το 89%, αναγνωρίζει 
ότι ως αποτέλεσµα της διαταραχής του 2020 και της πανδηµίας, χρειάζεται µια πιο ευέλικτη και 
επεκτάσιµη υποδοµή πληροφορικής για να καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 
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και Θάσου), η υποστήριξη της διάχυσης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας και η 

ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων 5G σε αστικά κέντρα και βασικούς άξονες οδικών και 

σιδηροδροµικών µεταφορικών δικτύων και θαλάσσιων οδών µε την απαιτούµενη 

αναβάθµιση σταθερών δικτυακών υποδοµών. Με τον τρόπο αυτό  θα εξασφαλίζεται η 

αδιάλειπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υποδοµές δικτύου µε ταχύτητες λήψης 

τουλάχιστον 100 Mbps (µε δυνατότητα αναβάθµισης στο 1 Gbps) και πρόσβαση 

βασικών κοινωνικοοικονοµικών φορέων σε υποδοµές δικτύου µε ταχύτητες 1 Gbps. 

Παράλληλα θα επιτευχθεί η γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ κατοίκων 

αστικών κέντρων, της ελληνικής περιφέρειας καθώς και των αποµακρυσµένων και 

νησιωτικών περιοχών µε την παροχή σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, την αύξηση 

της χωρητικότητας και την εξασφάλιση διαθεσιµότητας σε ορεινές και τις νησιωτικές 

περιοχές.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ΕΕ προωθεί σηµαντικές δράσεις και 

χρηµατοδοτικά εργαλεία προς επίτευξη αυτών των κατευθύνσεων που η Ελλάδα 

αξιοποιεί, όπως το ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 

που ανοίγουν νέους δρόµους στους τοµείς της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού 

µετασχηµατισµού, Επιπλέον, το νέο πλαίσιο ευρωπαϊκών συµπράξεων στον τοµέα της 

τεχνολογίας και του ψηφιακού µετασχηµατισµού µπορεί να αποτελέσει πηγή δράσεων 

για την περιοχή:  

ü Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες:  Πρωταρχικός στόχος της σύµπραξης αυτής

είναι η στήριξη του ψηφιακού µετασχηµατισµού όλων των οικονοµικών και

κοινωνικών τοµέων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, καθώς και η

στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας προς την επόµενη γενιά

µικροεπεξεργαστών. Μαζί µε µια επικείµενη συµµαχία για τη

µικροηλεκτρονική και ένα πιθανό νέο σηµαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση από τα

κράτη µέλη και αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτοποριακής καινοτοµίας, η

νέα αυτή σύµπραξη θα συµβάλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της

τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.

ü Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες: Η σύµπραξη αυτή θα στηρίξει την

τεχνολογική κυριαρχία για τα έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες σύµφωνα µε τη νέα

βιοµηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την
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κυβερνοασφάλεια και την εργαλειοθήκη για τα δίκτυα 5G. Στόχος της είναι να 

συµβάλει στην επίλυση των κοινωνιακών προκλήσεων και να καταστήσει 

δυνατή την ψηφιακή και την πράσινη µετάβαση, καθώς και να στηρίξει τις 

τεχνολογίες που θα συµβάλουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Θα δώσει 

επίσης στους ευρωπαϊκούς φορείς τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

τεχνολογικές ικανότητες για τα συστήµατα 6G ως βάση για τις µελλοντικές 

ψηφιακές υπηρεσίες µε ορίζοντα το 2030.  

Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων µε 

έµφαση την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση αγγίζει τοµείς επιχειρηµατικής, 

κοινωνικής αλλά και πολιτιστικής δραστηριότητας, σε ένα πλέγµα αλληλεπίδρασης. 

Έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καταδεικνύουν ότι ακόµη και προ Covid οι 

επαγγελµατίες του πολιτισµού και του δηµιουργικού κλάδου επιζητούν την ενίσχυση 

δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν το ταλέντο και την 

δηµιουργικότητα τους και να αυξήσουν τις δυνατότητες βιοπορισµού από την τέχνη 

τους. Δεξιότητες όπως η χρήση ψηφιακών εργαλείων, η αξιοποίηση στρατηγικών και 

µεθόδων µάρκετινγκ, βασικές γνώσεις προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, αλλά 

και γνώσεις κατάρτισης επιχειρηµατικών σχεδίων σε σύγχρονους όρους εκτιµάται ότι 

θα µπορούσαν να συµβάλλουν καθοριστικά στην ανθεκτικότητα και στην ανάπτυξη 

του κλάδου.  

Στην κατεύθυνση αυτή ήδη προωθούνται δράσεις του Υπουργείου Πολιτισµού, και 

αποτελούν βασική προτεραιότητα των δράσεων στο πλαίσιο του Ταµείο Ανάκαµψης. 

Συγκεκριµένα, το Acropole Across, ένας οργανισµός υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Πολιτισµού, θα αποτελέσει κοιτίδα ανάπτυξης δεξιοτήτων, παρέχοντας 

εργαλεία για την ενίσχυση των φορέων και των επαγγελµατιών του πολιτισµού. Μέσω 

της διοργάνωσης ειδικά σχεδιασµένων σεµιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, τόσο ψηφιακών όσο και δια ζώσης, θα αποτελέσει βασικό όχηµα για 

τη διοχέτευση δεξιοτήτων στο κλάδο, σε συνεργασία πάντα µε αναγνωρισµένους 

τοπικούς οργανισµούς, και την ακαδηµαϊκή κοινότητα.45   

45  Επένδυση 7 του Υπουργείο Πολιτισµού για το Ταµείο Ανάκαµψης, µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
τετραετίας. Ήδη ενός του 2021 προωθείται η εγκατάσταση πλατφόρµας για την παροχή 
προγραµµάτων ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενώ από τις αρχές του 2022 θα τεθούν 
σε ισχύ τα εκπαιδευτικά προγράµµατα.  
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Όπως γίνεται εµφανές λοιπόν από όλα τα παραπάνω, τα πανεπιστήµια της περιοχής, σε 

συνεργασία µε άλλα, µπορούν να διαδραµατίσουν κοµβικό ρόλο και να δώσουν 

ώθηση και βάσεις δηµιουργίας ενός πολυσχιδούς οικοσυστήµατος ανάπτυξης και 

οικονοµικής δραστηριότητας. Ένα ψηφιακό πλέγµα που θα ενώνει το Δηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης, τα τρία Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης µε στόχο 

την συνεννόηση σε επιστηµονικό και  ακαδηµαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα ψηφιακά 

και τις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα,  η διασύνδεση κάθε πανεπιστηµιακού χώρου µε 

τις τοπικές επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν στην άµεση αξιοποίηση- σε προϊόντα και 

υπηρεσίες- των αποτελεσµάτων αυτής της προσπάθειας. 

ε. Ποιότητα Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και άλλοι τοπικοί και δηµόσιοι φορείς δεν 

διαθέτουν όλα τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εκπονήσουν µελέτες, έργα και 

πολιτικές µεγάλης κλίµακας που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής. Το ζητούµενο, 

λοιπόν, δεν είναι µόνο η αύξηση των διαθέσιµων πόρων για την περιοχή αλλά και η 

αύξηση της συλλογικής αναλυτικής ικανότητας των φορέων αυτών καθώς και του 

µηχανισµού υλοποίησης των έργων.  

Είναι λοιπόν απαραίτητη η περαιτέρω στρατηγική αναβάθµιση των υπηρεσιών των 

δηµοσίων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης µε έµφαση στην τεχνολογική και 

ψηφιακή αναβάθµιση, 46 όπως και τη σταθερή και συνεπή διαχείριση ειδικών 

επενδυτικών και αναπτυξιακών πόρων. Υπό τις παρούσες συνθήκες η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ως παράγοντας για την παραµονή µιας επιχείρησης στην 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης είναι χαµηλή, κάτω του εθνικού µέσου όρου.  

Η Περιφέρεια λοιπόν πρέπει να αξιολογήσει παραδείγµατα δηµοσίων υπηρεσιών που 

αποτιµώνται θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα υιοθετήσει: στήριξη 

επιχειρηµατικών σχεδίων για την εισαγωγή τεχνολογικής καινοτοµίας σε υφιστάµενες 

και νέες επιχειρήσεις, στρατηγική πληροφόρηση, παρεµβάσεις ενίσχυσης 

46  Ήδη υπάρχει σηµαντική συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης στον τοµέα αυτό (https://bit.ly/2UVBMxe) αλλά και 
γενικότερες δράσης του Υπουργείου και συνεργασία µε άλλες χώρες 
(https://www.cnn.gr/politiki/story/274106/psifiakos-metasximatismos-ypografi-mnimonioy-gia-ti-
synergasia-elladas-esthonias). 
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εξωστρέφειας, κ.α. Στην ίδια κατεύθυνση, µπορούν να δηµιουργηθούν ειδικές 

επιτροπές καθοδήγησης για την διασφάλιση του στρατηγικού συντονισµού και την 

ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ κεντρικών και τοπικών διοικήσεων, µε έµφαση στα 

επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράµµατα.  

4ος Άξονας: Δηµιουργία ενός δυναµικού οικοσυστήµατος κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης. 	

Έχει γίνει προφανής µέχρι τώρα ο αλληλένδετος και αλληλοεπιδρώµενος χαρακτήρας 

των διαφορετικών ιστών, δρώντων και παραγόντων και ο αντίκτυπός τους, συλλογικά 

και µεµονωµένα, στην οικονοµική ανάπτυξη µίας περιοχής- οι υποδοµές, η τεχνολογία 

και τεχνογνωσία, η ψηφιοποίηση, ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην καινοτοµία, στην 

επιχειρηµατικότητα, στην ανάπτυξη και ευηµερία. Εξίσου σηµαντικό και καθοριστικό 

ρόλο όµως στην ανάπτυξη µίας περιοχής διαδραµατίζουν και η κοινωνική συνοχή, η 

εκπαίδευση και η παιδεία, ο πολιτισµός και η πρόσβαση σε αυτόν και η αξιοποίηση 

του επιχειρηµατικά, παράγοντες που κάνουν µια πόλη, µία περιφέρεια ελκυστική τόσο 

για τουρισµό όσο και για µετεγκατάσταση. Χρειάζονται άµεσες στρατηγικές δράσεις 

που θα αντιµετωπίσουν χρόνια ζητήµατα, όπως δηµογραφικό, µεταναστευτικό (brain 

drain), ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενεργής συµµετοχής των µειονοτήτων, 

περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτισµού της περιοχής.  

Η Αν. Μακεδονία και Θράκη έχει µοναδικό πλεονέκτηµα πολυ-πολιτισµικότητας, 

γεωγραφικής στρατηγικής υπεροχής, και ένα φυσικό και κοινωνικό τοπίο που µπορεί 

να γίνει πόλος έλξης. Αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο κοινής συµβίωσης 

χριστιανικών, εβραϊκών και µουσουλµανικών, µεταξύ άλλων, µειονοτήτων, 

διαπολιτισµικής και δια-θρησκευτικής συνεργασίας, πολιτικής και κοινωνικής 

αντιπροσώπευσης στη δηµόσια ζωή. Συγκεκριµένα, η µουσουλµανική µειονότητα της 

Θράκης συναπαρτίζεται από τρεις εθνοτικές οµάδες: τουρκογενείς, Ποµάκους και 

Ροµά. Η ελληνική πολιτεία σέβεται τα δικαιώµατα τους, ως δικαιώµατα Ελλήνων 

πολιτών, έλαβε και λαµβάνει πρόσθετα θετικά µέτρα για να αντιµετωπισθούν 

ανισότητες που τους αφορούν, µε προτεραιότητα στα δικαιώµατα των γυναικών και 

των παιδιών. Σέβεται απολύτως τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάνης, κάθε 

ρύθµιση του διεθνούς δικαίου, όπως και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ανάλογα προστατεύει και τα δικαιώµατα ατόµων 
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εντός της  µειονότητας να υπερασπίζονται δικές τους προσωπικές επιλογές που 

απορρέουν από το δικαίωµα στην διαφορετικότητα. Η Θράκη λοιπόν είναι η καρδιά 

του πολιτικού, δηµοκρατικού και κοινωνικού κοινού ευρωπαϊκού στοιχείου, 

καθρεφτίζει το σπουδαίο πολυπολιτισµικό ψηφιδωτό που έχει να επιδείξει η Ελλάδα, 

την σπουδαιότητα των κοινωνικών µας κατακτήσεων και τον ευρωπαϊκό µοναδικό 

πλαίσιο αρχών και αξιών. 

Η περιοχή όµως αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα δηµογραφικής συρρίκνωσης και 

γήρανσης του πληθυσµού της, µε ιδιαίτερη ένταση στον βόρειο Έβρο και στους 

ορεινούς όγκους.47 Υπάρχει σηµαντική µετανάστευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

από όλες τις οµάδες πολιτών. Η µετανάστευση των τουρκογενών γίνεται κυρίως προς 

την Τουρκία για εκπαιδευτικούς λόγους. Η εγκατάσταση αρκετών χιλιάδων οµογενών 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση την δεκαετία του 1990 δεν άλλαξε το δηµογραφικό 

τοπίο, διότι τους εξασφαλίστηκε µόνο στέγη, και µάλιστα σε οικισµούς τύπου 

«γκέτο», µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος τους να µεταναστεύσει. 

Προτεραιότητα λοιπόν της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να γίνει η δηµογραφική 

ανασυγκρότηση και συγκράτηση πληθυσµού. Ήδη η αναβάθµιση των υποδοµών, της 

ψηφιοποίησης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω 

αποτελούν πρώτο βήµα στην στρατηγική αυτή κατεύθυνση. Παράλληλα όµως, οι 

πολιτικές αυτές πρέπει να έχουν και κοινωνικό αποτύπωµα, όπως για παράδειγµα µε 

την δηµιουργία νέων παιδικών σταθµών και νηπιαγωγείων, µειονοτικών και µη48, µε 

την παροχή δυνατότητας στέγασης σε ευάλωτους πολίτες και εργαζοµένους σε 

µειονεκτικές θέσεις, καθώς και ανανέωση και αναβάθµιση του τεχνολογικού 

εξοπλισµού που υπάρχει σε χώρους υγειονοµικής περίθαλψης και κέντρων υγείας.  

Για την τόνωση των πιο βόρειων αραιοκατοικηµένων περιοχών όπως στον Βόρειο 

Έβρο, προτάσσονται µέτρα ενίσχυσης κατοίκων για απόκτηση νέα κατοικίας ή 

47  Συνολικά, το χρονικό διάστηµα 2012-2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν καταγραφεί 38.321 γεννήσεις και 58.923 θάνατοι. Η 
µεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται το 2019, οπότε και γεννήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 4.217 παιδιά, πλην όµως έφυγαν από τη ζωή 7.613 κάτοικοι. 

48  Στην µειονότητα παρέχεται εκπαίδευση µέσω του διακριτού συστήµατος των µειονοτικών σχολείων 
(Δηµοτικά και Γυµνάσια-Λύκεια), της Δηµόσιας Εκπαίδευσης και των δύο ιεροσπουδαστηρίων. Το 
δικαίωµα επιλογής σχολείου και τύπου εκπαίδευσης πρέπει να διευκολύνεται µε ισότιµο για όλους 
τρόπο. 
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αποκατάσταση υπάρχουσας. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε προγράµµατα επιδοτήσεως 

κατοικίας, µε την κατασκευή και διάθεση κατοικίας στο πλαίσιο θεσµοθετηµένων και 

κρατικά υποστηριζόµενων µετακινήσεων κατοίκων από πιο πυκνοκατοικηµένες 

περιοχές, αλλά και την ενθάρρυνση χαµηλότοκων δανείων. Τελικός στόχος να δοθούν 

κίνητρα και διευκολύνσεις σε εκείνους που επιθυµούν να µετοικίσουν και να 

επενδύσουν σε µία νέα ποιοτική ζωή σε παραµεθόριες περιοχές της Αν. Μακεδονίας 

και Θράκης.  

Η επέκταση των µέτρων θετικής δράσης (affirmative action), που αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα, και σε άλλους τοµείς πέραν των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, 

όπως στις διαδικασίες πρόσληψης στο δηµόσιο,  κρίνεται ως µία αξιόλογη πρόταση, 

καθώς θα ενδυναµώσει περαιτέρω την διαδικασία κοινωνικής συνοχής. Για 

παράδειγµα, τέτοια µέτρα δράσης µπορούν να εφαρµοσθούν στην αστυνοµία, στην 

συνοριοφυλακή, στη δασοφυλακή, µε προσλήψεις εµπειρογνωµόνων µε την 

προβλεπόµενη διαδικασία στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Παιδείας, και 

Προστασίας του Πολίτη.  

Ιδιαίτερης σηµασίας κρίνονται και οι δράσεις αντιµετώπισης της εκπαιδευτικής 

φτώχειας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, φαινόµενο το οποίο έχει 

µακροχρόνιες συνέπειες στην οικονοµική και αναπτυξιακή δυναµική της περιοχής. Η 

δηµιουργία νέων σχολικών κτιρίων και ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων, όλων των 

βαθµίδων, όπως αναφέρθηκε και στον 2ο άξονα δράσης, σε συνδυασµό µε την µείωση 

του χάσµατος των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε καλές πρακτικές σχολείων και 

διδασκόντων- νέες µεθοδολογικές και εκπαιδευτικές στρατηγικές που θα 

ανταποκρίνονται στα δεδοµένα της Θράκης σε συνεργασία µε το ΔΠΘ και το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής-, κρίνονται απαραίτητες. Παράδειγµα µπορεί να 

αποτελέσει η ενθάρρυνση ολοήµερων σχολείων µε σκοπό την ποιοτικότερη 

εκπαίδευση, την συµµετοχή σε πληθώρα δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν 

δεξιότητες µαθητών, και τον περιορισµό της νεανικής παραβατικότητας.  

Ειδικά για τις δοµές µειονοτικών σχολείων, κρίνεται απαραίτητος εκσυγχρονισµός του 

θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και διοίκηση των µειονοτικών σχολείων, µε την 

αναβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των διδασκόντων, των προγραµµάτων, 

και όπως προαναφέρθηκε ήδη των υποδοµών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
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συστήνεται η ενεργή και πολύ-επίπεδη διασύνδεση µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

Θράκης (ΔΠΘ). Παράλληλα, προτείνεται η δηµιουργία νέων αναβαθµισµένων και 

συµπεριληπτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που να 

παρέχουν πρότυπη εκπαίδευση, και στους ορεινούς όγκους της Ξάνθης και της 

Κοµοτηνής, µε ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών, και µε εισαγωγή της τουρκικής 

γλώσσας ως γλώσσας επιλογής. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο στήριξης των µαθητών 

και των οικογενειών τους είναι σηµαντική η εξασφάλιση νέων και η ενδυνάµωση 

υπαρχόντων προγραµµάτων σίτισης. 

Ακόµα, προτείνεται η δηµιουργία και διαρκής ενίσχυση κέντρων δηµιουργικής 

απασχόλησης, µε την ενθάρρυνση συµµετοχής γυναικών από την τοπική κοινωνία, 

που θα επιτύχει διπλό στόχο, τόσο την ενδυνάµωση της απασχόλησης του τοπικού 

πληθυσµού των γυναικών όσο και την συνεισφορά στην ευρύτερη εκπαιδευτική αγωγή 

των παιδιών. Επιπλέον χρήσιµο θα ήταν να ενισχυθούν εκ νέου και δοµές δια βίου 

µάθησης, π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία έδωσαν στο παρελθόν την 

δυνατότητα αντιµετώπισης του αναλφαβητισµού και ένταξης στην αγορά εργασίας 

µεγάλου αριθµού µουσουλµάνων γυναικών.  

Επιπλέον, έµφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση σχετικών ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων, όπως του Erasmus, το οποίο διπλασίασε τους πόρους του, και µιας 

νέας οικογένειας υποστηρικτικών µέσων, τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης,49 

που στοχεύει στην δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος µάθησης και αριστείας 

προσβάσιµο και ανοιχτό σε όλους, διευκολύνοντας την κινητικότητα στην εκπαίδευση, 

την κατάρτιση, τις επαγγελµατικές συνεργασίες, και έτσι την κοινωνική ένταξη και 

ενσωµάτωση. 

Ανάπτυξη, βέβαια, δεν νοείται δίχως διαρκείς εθνικές κοινωνικές δράσεις που θα 

αντιµετωπίζουν και θα αντισταθµίζουν παράγοντες που οδηγούν σε οικονοµικές και 

κοινωνικές ανισότητες. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δυστυχώς, εµφανίζει 

σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, οικονοµικής ένδειας και εισοδηµατικής 

ανισότητας καθώς και χαµηλότερων όρων διαβίωσης για ένα µεγάλο ποσοστό του 

49  Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης έχει ως στόχο να στηρίξει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην οικοδόµηση ανθεκτικών και µακρόπνοων συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el  
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πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα τελευταία ποσοστά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ) για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον κοινωνικό αποκλεισµό, το 

ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 24,3%.50 Το 

ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο µεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας και κατά 

6.4% υψηλότερο σε σύγκριση µε το ποσοστό (17,9%) του συνολικού πληθυσµού της 

χώρας σε κίνδυνο φτώχειας κατά την ίδια περίοδο.51 

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση και ενίσχυση των 

στρατηγικών δράσεων που εφαρµόζει η πολιτεία, για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού. Δράσεις όπως η ενίσχυση 

των µηχανισµών προστασίας της οικογένειας και η πρόληψη και καταπολέµηση της 

παιδικής φτώχειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑµεΑ µέσω της προώθησης 

της αποϊδρυµατοποίησης, αποκατάστασης και στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης 

δροµολογούνται ήδη µέσω του σχεδίου “Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ενταξη 

και Μείωση της Φτώχειας”, και χρήζουν παρακολούθησης και αξιολόγιση της 

εφαρµογής τους µακροπρόθεσµα. Παράλληλα, δράσεις προώθησης της κοινωνικής 

ένταξης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών 

και των ηλικιωµένων) µέσω της επέκτασης, διεύρυνσης, εκσυγχρονισµού και 

αναβάθµισης κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, πολυδιάστατων 

παρεµβάσεων και κοινωνικής καινοτοµίας, µπορούν να συνδυαστούν και να 

αξιοποιήσουν στρατηγικά την πολυπολιτισµικότητα και τον πολυ-πολιτισµό της 

Θράκης προς όφελος τους.  

Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι την περαιτέρω υποβάθµιση περιοχών και κοινωνικών 

οµάδων επιφέρουν χρόνια άλυτα προβλήµατα στην περιοχή, όπως το ζήτηµα των 

τίτλων ιδιοκτησίας, δηµιουργώντας επιπρόσθετη κοινωνική ανασφάλεια και έχοντας 

50  Στην σχετική έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ επισηµαίνεται ότι οι πληθυσµιακές οµάδες που κατά τεκµήριο 
είναι φτωχές, όπως άστεγοι, άτοµα σε ιδρύµατα, παράνοµοι οικονοµικοί µετανάστες, Ροµά που 
µετακινούνται και αλλάζουν τόπο διαµονής κ.λπ., υπο-αντιπροσωπεύονται στην εν λόγω έρευνα. Το 
γεγονός αυτό καθιστά βέβαιο ότι τα πραγµατικά ποσοστά που αφορούν τον πληθυσµό σε κίνδυνο 
φτώχειας είναι κατά πολύ µεγαλύτερα, ειδικά στις ιδιαίτερα επιβαρυµένες περιοχές της Θράκης, που 
συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά Ροµά και άλλων ευάλωτων οµάδων µε δυσκολία πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την υγεία και άλλες κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως τουρκογενείς, 
Ποµάκοι, πρόσφυγες και µετανάστες κλπ. 

51  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). (2020) Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών: Έτος 2019 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος: Έτος 2018) 
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αρνητικό αναπτυξιακό πρόσηµο. Σηµαντικός αριθµός µειονοτικών δεν διαθέτει 

τίτλους ιδιοκτησίας. Ήδη έχει θεσµοθετηθεί η ειδική νοµιµοποίηση αυθαιρέτων 

κτισµάτων εάν αφορούν την πρώτη κατοικία µε µειωµένο πρόστιµο, χωρίς να 

θεραπεύεται το πρόβληµα έλλειψης νοµιµοποιητικών εγγράφων (ν. 4067/2012, άρθρο 

47). Το ελληνικό κράτος καλείται να επιταχύνει την επίλυση του θέµατος των τίτλων 

ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινότητας των παλλινοστούντων 

(ιθαγένειες και τίτλοι).  

Τέλος, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας και πρόνοιας υγείας, πέραν των 

πολιτικών ενδυνάµωσης υποδοµών, δοµών υγείας και προγραµµάτων, υπάρχουν 

προτάσεις και πρωτοβουλίες που συνδέουν δηµιουργικά και παραγωγικά τους τοµείς 

υγείας µε άλλους όπως του πολιτισµού. Παράδειγµα τέτοιου καινοτόµου 

προγράµµατος είναι η «πολιτιστική συνταγογράφηση», που προωθείται ήδη από το 

Υπουργείο Πολιτισµού και περιγράφει παρεµβάσεις που χρησιµοποιούν τις τέχνες και 

τον πολιτισµό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προώθηση της ψυχικής 

υγείας.  

Η «πολιτιστική συννταγογράφηση» είναι ένα σύνολο σύνθετων, πολυτροπικών 

παρεµβάσεων και αποτελούν µέρος µίας προσέγγισης, διαδεδοµένης τόσο παγκοσµίως 

όσο και πανευρωπαικά, που υποστηρίζει ευρύτερες θεραπευτικές επιλογές ως 

απάντηση σε δυσκολίες µη ιατρικής φύσεως. Για παράδειγµα, προτάσεις σε αυτήν την 

κατεύθυνση περιλαµβάνουν την συµπερίληψη της καλλιτεχνικής και ανθρωπιστικής 

παιδείας στην εκπαίδευση των επαγγελµάτων υγείας, υλοποίηση προγραµµάτων όπου 

υπάρχει ουσιαστική βάση τεκµηρίωσης, όπως τέχνες για ασθενείς µε άνοια, και 

ανάπτυξη ευρύτερων παρεµβάσεων που ενθαρρύνουν την ενασχόληση µε την τέχνη ως 

µέσο υποστήριξης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Τέτοιες δράσεις και προγράµµατα 

µπορούν να βρούν άµεση πιλοτική εφαρµογή στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας-

Θράκης.  

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Θράκης υπογραµµίζεται και εµπλουτίζεται από την 

πολυµορφία που διακατέχει την κοινωνία και τις διάφορες µεινότητες που την 

απαρτίζουν. Πρέπει να τονιστεί ότι ο σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας, που έχει 

επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα σε συνδυασµό µε κοινωνικές πολιτικές 

καλλιέργησε µια κοινωνική συνοχή που απέτρεψε την δηµιουργία ακραίων θυλάκων, 
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και αποτελεί παράδειγµα για την Ευρώπη. Η προαιρετική εφαρµογή της Σαρίας 

συνιστά ένα σηµαντικό θεσµικό βήµα. Οι υποθέσεις οικογενειακού και κληρονοµικού 

δικαίου ρυθµίζονται πλέον από τις κοινές διατάξεις και τεκµήριο της δικαιοδοσίας 

έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Η µεταρρύθµιση αυτή αποτέλεσε ένα νέο βήµα στην 

κατεύθυνση της ισονοµίας και των ατοµικών δικαιωµάτων - ιδιαίτερα για τις γυναίκες 

και τα παιδιά -  µε πλήρη σεβασµό σε θέµατα ταυτότητας και θρησκευτικής πίστης. Η 

τελική πλήρης ευθυγράµµιση του νοµοθετικού πλαισίου στον ευρωπαϊκό νοµικό 

πολιτισµό αποτελεί στρατηγικό στόχο για το µέλλον. 

Ως προς την µειονοτική και θρησκευτική πολιτική υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και 

εκσυγχρονισµού του πλαισίου, είτε αυτό αφορά, όπως είδαµε παραπάνω, την 

εκπαιδευτική διάσταση, είτε την θρησκευτική και ορισµένα θέµατα δικαιοδοτικών 

αρµοδιοτήτων, όπως οι µουφτήδες.52 Ο Νόµος 1920/1991 χρήζει εκσυγχρονισµού και 

επαναδιατυπώσεων. Η Ελληνική Πολιτεία πρέπει, σε εύλογο χρόνο, να φέρει τις 

ανάλογες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις για την ανάδειξη µουφτή και ΔΕΜΠ, στην 

βάση των παρακάτω γενικών κατευθύνσεων.  

Η Μουφτεία και ο Μουφτής συνιστούν δηµόσια αρχή, υπαγόµενη στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όταν χηρεύει η θέση του Μουφτή, διορίζεται 

τοποτηρητής, ο οποίος εκκινεί την προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία ανάδειξης 

Μουφτή, δηµοσιοποιώντας πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.  Οι υποψήφιοι για 

το αξίωµα του µουφτή κατά το νόµο πρέπει να κατέχουν πτυχίο Θεολογίας ΑΕΙ. Για 

την ευρύτερη συµµετοχή των πιστών προτείνεται η σύσταση ενός Εισηγητικού 

Συµβουλίου, µε καθαρά γνωµοδοτικό χαρακτήρα, του οποίου η σύνθεση πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα δεδοµένα του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού και του 

Συντάγµατος, και να εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή της µειονότητας. 

Πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριµένοι κανόνες και κριτήρια για τον καθορισµό της 

52  Η διάταξη του Ν. 4511/2018 αποτέλεσε σηµαντική µεταρρύθµιση ως προς το ζήτηµα των 
δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων του Μουφτή. Τη διάταξη αυτή ακολούθησαν το Προεδρικό διάταγµα 
(52/2019) «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή στις 
Μουφτείες της Θράκης» και η διάταξη του νόµου 4559/2018 που προβλέπει αυτοδίκαια έξοδο από 
την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 67 έτους (όπως για τους δικαστές). Ο Μουφτής ασκεί 
δικαιοδοτικά, διοικητικά και πνευµατικά καθήκοντα βάσει του ελληνικού συντάγµατος, της 
θρησκευτικής πρακτικής όλων των ισλαµικών κρατών. Διορίζεται και δεν εκλέγεται. Τον Ιανουάριο 
του 2019 το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή των προηγούµενων Μουφτήδων που στράφηκαν κατά του 
νόµου. Μετά την παύση λόγω ηλικιακού ορίου των Μουφτήδων Ξάνθης και Κοµοτηνής, το 2018 
τοποθετήθηκαν στη θέση τους Τοποτηρητές µέχρι να αποφασισθεί η διαδικασία τοποθέτησης των 
νέων µουφτήδων.  
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σύνθεσης των µελών του. Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι ιµάµηδες να είναι πτυχιούχοι 

ΑΕΙ ώστε να διευκολύνεται ευρύτερα η συµµετοχή των πιστών. 

Στην ίδια κατεύθυνση νοµοθετικού εσκυγχρονισµού βρίσκονται και τα θέµατα των 

βακουφικών περιουσιών. Ο νόµος 3647/08 παραµένει προβληµατικός στην εφαρµογή 

του. Σε µελλοντική του µεταρρύθµιση θα πρέπει να αναλυθούν οι λόγοι της µη 

εφαρµογής του, και να εκτιµηθεί η παρούσα «λιµνάζουσα» κατάσταση ώστε να δοθεί 

λύση. Βασική πτυχή του θέµατος της βακουφικής περιουσίας παραµένει ο ουσιαστικός 

διαχειριστικός τους έλεγχος. Ως προς το σκέλος των βακουφικών επιτροπών στην 

ύπαιθρο, ο εν ισχύ νόµος κρίνεται αντικειµενικά µη εφαρµόσιµος, αφού δεν 

περιγράφει τον τρόπο διενέργειας εκλογών και δεν περιλαµβάνει σχετική 

εξουσιοδοτική διάταξη. Πριν από την διενέργεια εκλογών για τις διαχειριστικές 

επιτροπές των τριών πόλεων πρέπει να προηγείται πλήρης καταγραφή και εκτίµηση 

της περιουσίας των βακουφίων, καθώς και των χρεών, υποθηκών και λοιπών 

υποχρεώσεων που τα συνοδεύουν, από ειδική επιτροπή µε επικεφαλής τον Μουφτή. 

Όλα µε σεβασµό προς τα δικαιώµατα της µειονότητας που προβλέπονται από τη 

Συνθήκη της Λωζάννης και το σύγχρονο δίκαιο περί µειονοτήτων. 

Η πολυπολιτισµικότητα της Θράκης και η θέση της στο σταυροδρόµι Δύσης και 

Ανατολής παρέχουν δυνατότητες διασυνοριακών πολιτιστικών δράσεων. Το 

κλασσικό, βυζαντινό και οθωµανικό παρελθόν της περιοχής προσφέρουν ιστορική 

ενότητα και πολιτιστικό πλούτο, και από αρχαιοτάτων χρόνων η περιοχή συνέβαλε 

στην επικοινωνία των λαών της Ευρώπης, της Ασίας και της Μεσογείου. 

Υπενθυµίζονται οι σηµαντικές εβραϊκές κοινότητες µέχρι τον Β' Παγκόσµιο και το 

Ολοκαύτωµα, η παρουσία Αρµενίων έως και σήµερα, οι πρόσφυγες από την 

Ανατολική και Βόρεια Θράκη, την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Καππαδοκία, οι 

«παλλινοστούντες» από την πρώην ΕΣΣΔ.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την παρακµή των παραδοσιακών µεταποιητικών 

βιοµηχανιών, ο πολιτισµός θεωρείται όλο και περισσότερο ως κινητήρια δύναµη της 

αναγέννησης των κοινοτήτων και ως εκ τούτο πήγή εσόδων και νέων θέσεων.  Μια 

ζωντανή δηµιουργική οικονοµία µπορεί να αυξήσει την τοπική ελκυστικότητα για 

ταλαντούχους επαγγελµατίες και επενδύσεις. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί ο ρόλος του 

πολιτισµού στην προώθηση της καινοτοµίας καθώς και στη στήριξη της ευηµερίας της 
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υγείας, της δια βίου µάθησης, της δηµιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου και της 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Μακροπρόθεσµα οφέλη θα προκύψουν 

αναµφίβολα από τις συνεργασίες µεταξύ πολιτισικών οργανισµών, τοπικών 

επιχειρήσεων και ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας, 

συµπεριλαµβάνοµένων νέων θέσεων εργασίας και εσόδων, µέσω της αυξηµένης 

τοπικής ελκυστικότητας για τουρίστες, τη διάδοση νέων αγαθών και υπηρεσιών και 

την υποστήριξη της δηµιουργικότητας.53  

Ο πολιτισµός λοιπόν αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι οικονοµικής, αναπτυξιακής και 

κοινωνικής ευηµερίας. Η Ξάνθη, λ.χ. είναι αναγνωρίσιµη χάριν στα Ποµακοχώρια, 

αλλά και µέσα από τις δυο µεγάλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις, χρησιµοποιώντας ως 

σκηνικό την Παλιά Πόλη. Στην Κοµοτηνή, η συµβίωση των κοινοτήτων διαφορετικής 

εθνοτικής και πολιτισµικής προέλευσης διαµορφώνει µια φυσιογνωµία και ταυτότητα 

µε εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι µόνο για τους Έλληνες επισκέπτες και κατοίκους αλλά 

και για τους Ευρωπαίους επισκέπτες και τους πολίτες του κόσµου. Το γεγονός ότι στον 

χώρο της Θράκης συµβιώνουν δυο µεγάλα δόγµατα χωρίς φονταµελιστικές 

συµπεριφορές, πάρα τις επιµέρους ιδιαιτερότητες και προβλήµατα και κόντρα σε ότι 

συχνά παρατηρείται σε Ευρώπη και παγκοσµίως,  αποτελεί παράδειγµα συνύπαρξης 

για την Ευρώπη και ταυτόχρονα σηµείο αναφοράς.  

Είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία που πρέπει να αναδειχθούν, να αξιοποιηθούν, να 

αποτελέσουν καταλύτη του αναπτυξιακού οικοσυστήµατος της περιοχής. Μεταξύ 

άλλων, προτείνονται: η οργάνωση πιλοτικού προγράµµατος για τη συνύπαρξη 

πολιτισµών στη Θράκη, η ολοκλήρωση των Μουσείων της Αλεξανδρούπολης εντός 

του 2022 και της Σαµοθράκης που βρίσκονται σε εξέλιξη, η αξιοποίηση του Μεγάρου 

Μουσικής Κοµοτηνής ως Κέντρου Πολιτισµού για τα Βαλκάνια, η ανάδειξη των 

ανασκαφών της Δοξιπάρας, η ανάπτυξη και στήριξη τοµέα Design στο Σουφλί για το 

µετάξι, και η ολοκλήρωση της ανέγερσης του Τέµενος Βαγιαζήτ εντός του 2023. Τα 

Κέντρα Πολιτισµού και Τέχνης σε κάθε έναν από τους τρείς νοµούς της Θράκης 

53  Επένδυση 8 του Υπουργείου Πολιτισµού στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, µε ορίζοντα 
υλοποίησης τετραετίας και προϋπολογισµό 82 εκ. Ήδη εντός του 2021 προχωρά η στρατηγική 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και οικονοµικού master plan, µε την ανάπτυξη των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων και την σταδιακή εφαρµογή βελτιώσεων πολιτιστικών υποδοµών.  
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µπορούν να αποτελέσουν καταλύτη στην προβολή της περιοχής και ανεκτίµητο 

κοµµάτι του οικονοµικού οικοσυστήµατος της περιοχής.  

Στην κατεύθυνση αυτή ενός οικοσυστήµατος που θα συνδέει το επιχειρείν µε τον 

πολιτισµό, την παραγωγή, τον τουρισµό αλλά και την κοινωνική ανάταση, προτείνεται 

η ανάδειξη ενός ξεχωριστού brand name «Θράκη» για την ανατολικά του Στρυµώνα 

Ελλάδα (µε πρότυπο ίσως την επιτυχία του ιταλικού «Eataly»), που θα εκµεταλλεύεται 

τις αρχαίες παραδόσεις και µύθους, από τον Διόνυσο και τον Ορφέα, θα προβάλει την 

πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία της από τους ελληνιστικούς στους βυζαντινούς και 

τους νεότερους χρόνους. Γύρω από αυτή τη νέα αυτό-εικόνα της Θράκης προτείνεται 

η ανάπτυξη µιας νέας δηµιουργικής οικονοµίας της εµπειρίας που θα αξιοποιεί το 

υλικό και άυλο κεφάλαιο της,  από τους «δρόµους του κρασιού»54, στην πολιτιστική 

Εγνατία και τον οικολογικό πλούτο της, και που θα τη συνδέουν µε την ευρύτερη 

περιοχή της Θράκης στη Βουλγαρία και την Τουρκία.  

Ακόµη και στη γευσιγνωσία και την οινοποιία η Θράκη έχει διανύσει µια 

πολυπολιτισµική διαδροµή από τα χρόνια του Οµήρου µέχρι και σήµερα. Τα κρασιά 

αυτής της περιοχής διακρίνονται µεταξύ των ποικιλιών που θεωρούνται σηµαντικές 

και συνδυάζονται µε εδέσµατα των ντόπιων, των προσφύγων, των µουσουλµάνων. Η 

τυροκλωστή των Ποντίων, ο καβουρµάς των ντόπιων και το κατσαµάκι των Ποµάκων 

συγκαταλέγονται στα ενδιαφέροντα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η 

περιοχή. 

Η συµµετοχή του πολιτισµού και η δηµιουργία ενός brand name για την Θράκη θα 

δράσει θετικά στην τόνωση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στην 

περιοχή. Η περιοχή, λόγω ακριβώς της γεωγραφίας, της ιστορίας, του φυσικού της 

περιβάλλοντος αλλά του κοινωνικού πολυχρωµατισµού της, έχει τεράστιες 

δυνατότητες τουριστικής άνθισης. Η περιοχή, πέραν της ενίσχυσης του τουρισµού µε 

την παραδοσιακή έννοια, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό τόπο εναλλακτικού 

54  Αξιοσηµείωτος είναι ο ιδιαίτερα καρποφόρος κάµπος της περιοχής, µε σηµείο αναφοράς τον πλέον 
παραγωγικό, ποιοτικό και διάσηµο στην Ευρώπη ελληνικό αµπελώνα, αυτόν της Δράµας και των 
ηµιορεινών περιοχών της βορειοανατολικά αλλά και της περιοχής περί το Πάγγαιον όρος και της 
Νέας Περάµου Καβάλας. 
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τουρισµού55 παράλληλα µε το θαλάσσιο µέτωπο που είναι ελκυστικό στους κατοίκους 

της νότιας Βαλκανικής, αλλά και τις µέχρι τώρα αναξιοποίητες ιαµατικές πηγές σε 

Ξάνθη, Έβρο και Σαµοθράκη, αλλά και ιαµατικά λουτρά Θερµιών Παρανεστίου 

Δράµας, Ελευθερών Παγγαίου Καβάλας και τα Λασπόλουτρα Λυδίας Καβάλας. 

Ακόµα, η Καβάλα µε τη Θάσο έχουν δυναµική για καλύτερο µαζικό τουριστικό 

σχεδιασµό, λόγω της καβαλιώτικης ριβιέρας και της Θάσου. Πρέπει να γίνουν 

ενέργειες ώστε να βοηθηθεί η επέκταση της τουριστικής σεζόν και να βελτιωθούν ή να 

φτιαχτούν εξ υπαρχής νέες υποδοµές. Επιπλέον, είναι αναγκαία η ανάδειξη των 

οθωµανικών µνηµείων µεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως ο Τεκές της Ρούσσας. 

Παραµένουν ανεξερεύνητες δύο βυζαντινές πόλεις (Αναστασιούπολη/ Περιθεώρειο 

και Μαξιµιανούπολη/ Μοσυνούπολη), καθώς και η µοναστική πολιτεία του Παπικείου 

όρους.  

Αντίστοιχα, η σηµαντική εβραϊκή ιστορία της περιοχής µπορεί να αποτελέσει 

σηµαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Με πρωτοβουλία  Επιτροπής της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης  προωθείται ήδη διαδικασία ανάδειξης  των Εβραϊκών 

Νεκροταφείων, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία–Θράκη. Περιλαµβάνονται τα 

νεκροταφεία  των Σερρών, της Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, 

Αλεξανδρούπολης  και τα δυο νεκροταφεία του Διδυµοτείχου. Λαµβάνοντας υπόψη 

πως τα νεκροταφεία για τους  Εβραίους είναι  τόπος ιερός  και προσκυνηµατικός,  η 

δηµιουργία ενός  τέτοιου «δρόµου» µε το διακριτικό τίτλο « ο δρόµος των Σεφαραδίν 

προς Ανατολάς», θα συµβάλει στην διαµόρφωση ενός πολύ σηµαντικού και 

ελκυστικού τουριστικού προϊόντος και την προβολή του διεθνώς, δεδοµένου και του 

ρόλου του διεθνή Εβραϊκού Οργανισµού, µε έδρα την Πολωνία,  ο οποίος έχει τη 

ευθύνη για τη ανάδειξη των Εβραϊκών Νεκροταφείων. 

Ακόµα, στην ορεινή περιοχή η επαναφορά των αργαλειών  µπορεί να ζωντανέψει ξανά 

την οικοτεχνία που αναδεικνύει πολλά στοιχεία χρωµατικά και σχεδιαστικά της 

ευρύτερης περιοχής. Τα µαντήλια που φορούν οι µουσουλµάνες και οι στολές τους 

χαρακτηρίζονται από χρωµατικό πλούτο και στοιχεία της χλωρίδας της ορεινής 

Ροδόπης. Στον Έβρο η µεταξοκαλλιέργεια (Σουφλί) και η παραγωγή συνδέουν τη 

Θράκη µε τους δρόµους του µεταξιού και την φέρνουν πολύ πέρα από τα ευρωπαϊκά 

της σύνορα. 

55  (αγροτουρισµού, οικοτουρισµού, οινοτουρισµού, θρησκευτικού τουρισµού, αθλητικού και 
συνεδριακού τουρισµού, ορειβατικού, περιπατητικού.) 
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Η χειροτεχνία µπορεί να γίνει πραγµατικός µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης της 

Θράκης, αξιοποιώντας την µοναδική της κληρονοµιά και πολιτιστική πολυχρωµία, και 

προωθώντας νέα βιώσιµα µοντέλα διατήρησης και εκσυγχρονισµού του κλάδου αυτού, 

συνδέοντας τον µε άλλες αγορές, όπως την βιοµηχανία της µόδας και του design. Με 

συστηµατική φροντίδα, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης ολόκληρων αλυσίδων αξίας, 

από τη βιώσιµη προµήθεια πρώτων υλών και υλικών (αναφέρθηκε και στην πρώτη 

ενότητα, για παράδειγµα η χρήση κινήτρων για την παραγωγή και επεξεργασία 

βιώσιµων πρώτων υλών για την χειροτεχνία, όπως µετάξι και µαλλί, δεδοµένου ότι 

αυτή την στιγµή οι Έλληνες κτηνοτρόφοι καίνε ή πετάνε το µαλλί από τα πρόβατα) 

έως τις εξαγωγές, οδηγώντας σε ουσιαστική πολιτιστική και οικονοµική 

αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας.  

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται, και αποτελεί ήδη σε ένα βαθµό δράση του 

Υπουργείου Πολιτισµού στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, η χαρτογράφηση των 

ιδιαιτέρων µορφών χειροτεχνίας της Θράκης και ο εντοπισµός οικοσυστηµάτων στην 

περιοχή αυτή, η δηµιουργία συστήµατος πιστοποίησης για χειροτεχνικές δεξιότητες, η 

σύνδεση της χειροτεχνίας µε τις υπάρχουσες επίσηµες και ανεπίσηµες εκπαιδευτικές 

δοµές, όπως µουσεία, FabLabs, κ.α., η σύνδεση της χειροτεχνίας µε άλλες οικονοµικές 

δραστηριότητες όπως ο τουρισµός, ο γραφιστικός και βιοµηχανικός σχεδιασµός, ο 

σχεδιασµός αντικειµένων, την µόδα κλπ.56  

Ακόµα, στις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισµού και την επένδυση στην εθνική 

κινηµατογραφία, προτείνεται η ενθάρρυνση και έµφαση της αποτύπωσης της 

πολυπολιτισµικότητας περιοχών όπως της Θράκης και η χρηµατοδότηση παραγωγών 

µε αυξηµένο κοινωνικό πρόσηµο. Η πολιτισµική, θρησκευτική και γλωσσική 

βιοποικιλότητα της Θράκης και η επιτυχής κοινωνική συνοχή µπορεί και πρέπει να 

αναδειχθεί πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά. Η καταγραφή της γλωσσικής 

βιοποικιλότητας της περιοχής µπορεί αρµονικά να αξιοποιηθεί από την ελληνική 

56  Επένδυση 8, Υποέργο 2, του Υπουργείου Πολιτισµού στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, µε 
ορίζοντα υλοποίησης τετραετίας και προϋπολογισµό 18 εκ. ευρώ. Το 2021 προχωρά η ανάπτυξη του 
νοµικού και εκπαιδευτικού πλαισίου και των µηχανισµό πιστοποίησης, ενώ από το 2022 θα 
ξεκινήσουν οι προσκλήσεις για να ανάπτυξη βιώσιµων προγραµµάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων και 
αναβάθµισης φυσικών και τεχνολογικών υποδοµών.  
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κινηµατογραφική αλυσίδα.57 Τα τουρκικά, τα Ροµανί και τα Ποµακικά συνθέτουν µία 

πλούσια γλωσσική πραγµατικότητα που εκφράζεται σε τραγούδια, µύθους και 

παραδόσεις  των σύνοικων στοιχείων της µειονότητας. Προτείνεται η καταγραφή 

παραδοσιακών τραγουδιών ποµάκων και ροµανί, που θα συµβάλει άµεσα στην 

διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ιστορίας αυτών των κοινοτήτων αλλά και 

στην συνοχή τους.  

Αυτό το µωσαϊκό πολιτισµού αποτελεί µία σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά που 

µέχρι σήµερα βοηθά στην αλληλοκατανόηση και το  σεβασµό της διαφορετικότητας, 

διατηρώντας τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στη Θράκη µακριά από πολώσεις και 

στερεότυπα. Για τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνεται η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου 

πιλοτικού προγράµµατος πολιτισµού και σύγχρονου πολιτισµού για τη Θράκη, που θα 

ενσωµατώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά θα θέτει ουσιαστικά τις βάσεις 

για ένα διασυνδεδεµένο οικοσύστηµα. 

5ος Άξονας: Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία: η Θράκη ως 
brand name	

Η γεωγραφική θέση της Αν. Μακεδονίας και Θράκης και η διασυνοριακότητα της 

πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω και να ξεκλειδώσουν την δυναµική συνεργασιών 

και συνεργατικών σχηµάτων, τα οποία δεν θα έχουν µόνο οικονοµικό και αναπτυξιακό 

αποτέλεσµα, αλλά θα έχουν και προστιθέµενη αξία στον τοµέα της διπλωµατίας, της 

καλής γειτνίασης και της στρατηγικής πολιτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. 

Υπάρχουν τρία επίπεδα παρατήρησης. Πρώτο, η διαπεριφερειακή συνεργασία της 

Περιφέρειας της Αν. Μακεδονίας και Θράκης µε άλλες περιφέρειες εντός της 

Ελλάδας.  Οι επιχειρήσεις της Θράκης έχουν την 3η χειρότερη επίδοση µεταξύ των 13 

περιφερειών της Επικράτειας ως προς τις επιχειρηµατικές και συνεργατικές σχέσεις 

που συνάπτουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζονται οι ευκαιρίες βελτίωσης 

της ποιότητας προϊόντων, της ενσωµάτωσης καινοτοµιών και τεχνογνωσίας από 

άλλους κλάδους και περιοχές. Εδώ κρίνεται απαραίτητο ένα πλαίσιο ενισχύσεων 

φοροαπαλλαγών ή fast-track εγκρίσεων των συνεργατικών σχηµάτων µε δυναµική 

57  Επένδυση 8, Υποέργο 5, του Υπουργείου Πολιτισµού στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, µε 
ορίζοντα υλοποίησης τετραετίας και προϋπολογισµό 8 εκ. ευρώ 
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καινοτοµίας, έρευνας και εξωστρέφειας, κατά µήκους της αλυσίδας αξίας, και µε 

έµφαση στα ιδιαίτερα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά της Θράκης. Ο διοικητικός και 

συντονιστικός ρόλος της Περιφέρειας τόσο στην «περιφερειακή διπλωµατία» όσο και 

στην στήριξη των επιχειρήσεων κρίνεται ουσιώδης.  

Δεύτερο επίπεδο παρατήρησης, που κυµαίνεται στην ίδια οπτική της «περιφερειακής 

διπλωµατίας» αλλά διευρύνεται ένα κύκλο παραπάνω, είναι η διαπεριφερειακή 

συνεργασία εντός της ΕΕ και η τόνωση της εξωστρέφειας της περιοχής, µε στόχο την 

διεθνή παρουσία. Όσον αφορά στην παρουσία και συνεργασία της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας Θράκης εντός της ΕΕ ρόλο ενεργό µπορούν να διαδραµατίσουν τα 

διάφορα forums επιχειρήσεων εντός της Ένωσης, αλλά και θεσµικά σώµατα όπως η 

Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Η ΕτΠ συντονίζει επίσης ορισµένα δίκτυα που 

επιτρέπουν στις περιφέρειες και τους δήµους να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού. Η Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ) και η Ευρωµεσογειακή 

Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) αποτελούν µέρος των προσπαθειών 

που καταβάλλει η ΕτΠ στον τοµέα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.58 Παράλληλα, 

πρέπει να αξιολογηθεί η δηµιουργία παραρτήµατος/γραφείου διασύνδεσης της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες για την καλύτερη και ενεργή 

εκπροσώπηση και συντονισµό τοπικών δράσεων και διαλόγου σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Η εξωστρέφεια της περιοχής τόσο σε θεσµικό αλλά και εξαγωγικό/παραγωγικό βαθµό 

χρήζει διαρκής ενδυνάµωσης. Διαχρονικά, το 5,6% των εξαγωγών της Ελλάδας 

προέρχεται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης.59 Τα τελευταία χρόνια όµως 

αυτό έχει µειωθεί περαιτέρω.60 Παρόµοια, εντός της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις εξαγωγικές επιδόσεις, που 

58  https://cor.europa.eu/el/our-work/Pages/default.aspx 
59  Το 28,5% των πωλήσεων της περιφέρειας είναι στην διεθνή αγορά, όµως µόνο το 9% των 
επιχειρήσεων συµµετέχει σε διεθνείς αλυσίδες αξίας (συνιστά το 2ο χαµηλότερο στην Επικράτεια). 

60  Ενδεικτικά, το µερίδιο της Θράκης στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε το 2018 σε µόλις 
1,1%. 
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έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην επιχειρηµατική και κοινωνική ισορροπία της 

περιφέρειας.61  

Για την περαιτέρω στήριξη και άνθιση της εξωστρέφειας προτείνεται η διασύνδεση 

των περιφερειακών δοµών υποστήριξης εξωστρέφειας µε εµπειρότερες εθνικές δοµές 

και η διευκόλυνση της πρόσβασης των µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων σε ποιοτική 

υποστήριξης προς αυτές. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό περιλαµβάνουν την αύξηση της συµµετοχής περιφερειακών 

επιχειρήσεων σε οικονοµικές αποστολές (επιχειρηµατικές αποστολές φορέων 

εγνωσµένου κύρους) και εξαγωγικές πιστώσεις ΟΑΕΠ. Ιδιαίτερο ρόλο µπορεί να 

διαδραµατίσει το Enterprise Greece, στηρίζοντας την συµµετοχή θρακικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικές αποστολές και διεθνείς εκθέσεις, µε 

στόχο την διαφοροποίηση των εξαγωγικών προορισµών.62  

Τέλος, το τρίτο επίπεδο παρατήρησης εστιάζει συγκεκριµένα στην αξιοποίηση του 

γεωγραφικού και διασυνοριακού χαρακτήρα της Θράκης µε την Βουλγαρία και 

Τουρκία. 63 Η σηµαντική διαφορά στα επίπεδα διαβίωσης και ανάπτυξης µε τις δυο 

αυτές χώρες δηµιουργεί ευκαιρίες αλλά συχνά αποτελεί και αιτία εντάσεων.64 Υπάρχει 

σηµαντικό περιθώριο δράσης και στρατηγικής αξιοποίησης της διασυνοριακότητας, µε 

κοινωνικό, αναπτυξιακό αλλά και γεωπολιτικό πρόσηµο.  

61  Η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης για παράδειγµα µε εξαγωγές 200 εκατοµµύρια ευρώ είχε το 2018 
κατά 82,3% περισσότερες εξαγωγές από αυτή της Ροδόπης, και 159,6% περισσότερες εξαγωγές από 
την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.  

62  Τα 2/3 των περιφερειακών εξαγωγών κατευθύνονται σε µόλις 10 χώρες, οι µισές εκ των οποίων 
έχουν σηµαντικά χαµηλότερο εισόδηµα από ότι η Ελλάδα. 

63  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Θράκη βρίσκεται πλησιέστερα σε 5 µεγάλες πρωτεύουσες 
(Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Σκόπια) από ότι βρίσκεται στην Αθήνα. 

64  Με τη Βουλγαρία: α) Καθηµερινές/ συχνές µετακινήσεις Ελλήνων για αγορές φτηνών προϊόντων 
και υπηρεσιών από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, υπάρχουν και καθηµερινές αφίξεις Βουλγάρων σε 
εµπορικά καταστήµατα της Θράκης για προµήθεια ειδών υψηλής ποιότητας. β) Είσοδος Βούλγαρων, 
κυρίως ανειδίκευτων εργατών, για εποχική εργασία αλλά και εγκατάσταση κάποιων µικρών 
βουλγαρικών εµπορικών επιχειρήσεων. Αγορά ακινήτων, κυρίως παραθαλασσίων κατοικιών, από 
εύπορους Βούλγαρους.  Παράλληλα, µέχρι πρόσφατα παρουσιάζονταν περιπτώσεις µεταφοράς της 
έδρας ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία για φορολογικούς λόγους ή για την παραγωγή 
προϊόντων έντασης εργασίας (πρωτίστως στον κλάδο έτοιµου ενδύµατος). Με την Τουρκία: 
Καθηµερινές/ συχνές µετακινήσεις Ελλήνων για αγορές φτηνών προϊόντων, ιδίως από τον Έβρο και 
τη Ροδόπη στην Αδριανούπολη. Πολλοί πολίτες, κυρίως µειονοτικοί, πραγµατοποιούν ακόµη και τις 
καθηµερινές τους προµήθειες  στις  γειτονικές αγορές της Κεσάνης, της Αδριανούπολης και της 
Ραιδεστού. 
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Το αναπτυξιακό µέλλον της Θράκης, και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, συνδέεται 

καθοριστικά µε την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αλλά και της 

οµαλοποίησης των σχέσεων µε την Τουρκία. Μεταξύ των προτάσεων συγκαταλέγεται 

και η δηµιουργία, θεσµικά, ενός φόρουµ ή οργανισµού επικοινωνίας, διαλόγου και 

συνεργασίας τριµερούς σχήµατος, µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας –και όχι 

µόνο, που θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων Βαλκανίων. Για 

παράδειγµα, η δηµιουργία ενός «Οργανισµού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της 

Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης». ‘Ενας τέτοιος οργανισµός θα βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση των λαών της Βαλκανικής και θα συντελέσει στην ανάπτυξη µεγαλύτερων 

βαθµών συνεργασίας µε µια λογική συνανάπτυξης. Αντίστοιχα, δύναται να 

αξιολογηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας «Ειδικών Επιτροπών Συνεργασίας» σε 

επιµέρους θέµατα, µε την συµµετοχή επιµελητηρίων, πανεπιστηµίων και εκπροσώπων 

της περιφέρειας αλλά και βουλευτών.  

Στην ίδια κατεύθυνση και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπως του 

INTERREG, στα όποια ήδη συµµετέχει η Ελλάδα, µε δράσεις που θα δυναµώνουν 

τους δεσµούς και τις συνέργειες µεταξύ εταιρειών, βιοµηχανιών και ερευνητικών 

ιδρυµάτων.65 Ακόµα, στο πλαίσιο της στρατηγικής διασυνοριακής συνεργασίας, 

προτείνονται: 

• Ανάπτυξη διακρατικών εµπορικών συµφωνιών, «κανονικοποίηση» των

διασυνοριακών διαδικασιών για τη µείωση των καθυστερήσεων, δηµιουργία

διασυνοριακών διαδρόµων που διέρχονται από τους σηµαντικότερους κόµβους

µεταφορών (λιµένες και αερολιµένες), εµπορευµατικούς σταθµούς και αστικά

κέντρα, βελτίωση της διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων και ενδιαιτηµάτων

κτλ.,

65  Πρόγραµµα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος. Ενδεικτικές δράσεις 
που συµπεριλαµβάνει: Διακρατικές συνεργασίες τύπου "τριπλού έλικα" (επιχειρηµατικού τοµέα, 
δηµόσιου τοµέα και ερευνητικών/ ακαδηµαϊκών κέντρων) ή "τετραπλού έλικα" (επιχειρηµατικού 
τοµέα, δηµόσιου τοµέα, ερευνητικών/ ακαδηµαϊκών κέντρων και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών)� clusters και επιχειρηµατικά δίκτυα συνεργασίας για τη βελτίωση της διακρατικής 
ανταγωνιστικότητας� κοινή οργάνωση σχηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για την προώθηση 
της επιχειρηµατικής νοοτροπίας, εξατοµικευµένα σχήµατα εκµάθησης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜµΕ, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, µελετών και επισκέψεων 
πεδίου� διακρατικά δίκτυα επιχειρηµατικής καθοδήγησης/ προγραµµάτων κατάρτισης µε γνώµονα 
την ανάπτυξη και την απασχόληση� κοινά σχέδια δράσης και στρατηγικές για την προώθηση της 
βιώσιµης διαχείρισης των προστατευµένων  περιοχών (πολιτιστικών και περιβαλλοντικών), 
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών Natura 2000. 
https://www.espa.gr/el/pages/staticInterregBalkanMed.aspx  
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• Ενθάρρυνση διασυνοριακού τουρισµού π.χ. µε αξιοποίηση της ύπαρξης πολύ

σηµαντικών οθωµανικών και βυζαντινών µνηµείων στη Θράκη,

• Αναβάθµιση  του µεθοριακού σταθµού της Νυµφαίας, µε πρώτο βήµα την άρση

της απαγόρευσης διέλευσης  λεωφορείων και φορτηγών. Σταθµός που είναι πολύ

σηµαντικός για τις µετακινήσεις προς και από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.

Τέλος, υπάρχει ένα µεγάλο εύρος κοινών προβληµάτων που διαπερνά, αν και άνισα, το 

σύνολο σχεδόν των χωρών της περιοχής και ιδίως των περιοχών πέριξ των εκάστοτε 

συνόρων. Προβλήµατα όπως: µικρές αγορές, περιορισµένη επενδυτική ελκυστικότητα, 

χαµηλή ερευνητική δραστηριότητα και περιορισµένη σύνδεσή της µε την 

επιχειρηµατικότητα, µεγάλος βαθµός διαρροής των νέων επιστηµόνων, έντονο 

δηµογραφικό πρόβληµα. Τα προβλήµατα αυτά στιγµατίζουν την περιοχή της Θράκης 

και έχουν αρνητικό αποτύπωµα τόσο στις διασυνοριακές και περιφερειακές 

συνεργασίες, όσο και στην ελκυστικότητα- επιχειρηµατική/κοινωνική/τουριστική-, της 

περιοχής. Είναι αναγκαία λοιπόν µία πολιτική που θα στοχεύει στην αλλαγή της 

«εικόνας» της περιοχής, δηλαδή τη µετατροπή της από περιοχή εντάσεων σε περιοχή 

συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης.   

Υπάρχει χώρος για τέτοιες από κοινού δράσεις, όπως: 

• Κοινές εµπορικές αποστολές σε τρίτες χώρες, καθώς το συνδυαστικά

αυξηµένο µέγεθος αυξάνει την έλξη και τη διαπραγµατευτική δύναµη του

συνόλου των χωρών (π.χ. Eataly), αλλά και για τουριστική συν-ανάπτυξη

(π.χ. προώθηση ενός διαβαλκανικού τουριστικού προγράµµατος

κατανόησης του βαλκανικού θρησκευτικού φαινοµένου).  Γενικότερα,

πρέπει να εντοπιστούν προσεκτικά το σύνολο των δράσεων όπου η από

κοινού δραστηριοποίηση υπόσχεται να παράσχει πολλαπλασιαστικά

αποτελέσµατα σε σχέση µε τη µεµονωµένη δραστηριοποίηση.

• Συνεργασία µεταξύ ερευνητικών και ακαδηµαϊκών βαλκανικών

ιδρυµάτων, καθώς εκ του µεγέθους τους και µόνο δεν είναι σε θέση να

καλύψουν ένα πολύ µεγάλο µέρος της ύλης που τα σύγχρονα µεγάλα ΑΕΙ

και ερευνητικά ιδρύµατα παρέχουν.

• Πρωτοβουλίες προς την ΕΕ για την αναγκαιότητα δηµιουργίας ταµείου

βαλκανικής συν-ανάπτυξης, για την επούλωση των εκροών ανθρωπίνου
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δυναµικού ιδίως εξειδικευµένου (brain drain) και την αντιµετώπιση της 

δηµογραφικής παρακµής που απειλεί να ερηµοποιήσει µεγάλες περιοχές 

της Βαλκανικής κτλ.   
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Επίλογος 

Το έργο και οι προτάσεις της Διακοµµατικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης 

αναγνωρίζουν την ιστορία της περιοχής και των µέχρι τώρα εφαρµοσµένων 

κυβερνητικών πολιτικών. Αλλά, 30 χρόνια µετά από την πρώτη κοινοβουλευτική 

επιτροπή, δεδοµένων των δοµικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών που έχουν 

επέλθει, και φυσικά των νέων αναγκών της εποχής µας, προχωρά στην εκπόνηση 

σύγχρονων και υλοποιήσιµων πολιτικών θέσεων για την αναπτυξιακή ενίσχυση και 

θωράκιση της ακριτικής περιοχής της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης.  

Το Πόρισµα αποκρυσταλλώνει ρεαλιστικές προτάσεις και προτείνει εφαρµόσιµες 

πολιτικές για κυβερνητική δράση, σε µεσοπρόθεσµό και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Αντιµετωπίζει την Αν. Μακεδονία και Θράκη ως µία περιφερειακή ολότητα, µε κατά 

τόπους ιδιαιτερότητες, δίνοντας όπως είναι αναµενόµενο, ιδιαίτερη έµφαση στο 

ακριτικό χαρακτήρα της περιφέρειας. Αντιµετωπίζει την έννοια της ανάπτυξης 

ολιστικά, αναγνωρίζοντας ισότιµα πληθώρα µεταβλητών και παραµέτρων. Έτσι, η 

ανάπτυξη δεν εκλαµβάνεται αυστηρά και αποκλειστικά µε οικονοµικούς όρους, και 

δεν αποτυπώνεται µονάχα σε οικονοµικές πολιτικές.  

Ανάπτυξη σηµαίνει κοινωνική ασφάλεια και ευηµερία, σηµαίνει ισχυρό σύστηµα 

υποδοµών, σύγχρονα δίκτυα υπηρεσιών και τεχνολογίας, σύγχρονη παιδεία που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σηµαίνει ακόµα σεβασµός στο 

περιβάλλον µε πράσινες πολιτικές για την ενέργεια και τις επενδύσεις, σηµαίνει 

εργασιακή ασφάλεια, πολιτισµική άνθιση και σεβασµός αστικών και θρησκευτικών 

ελευθεριών. Με λίγα λόγια, ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασµός υιοθετεί την 

προσέγγιση µελέτης ενός ευρύτερου πλέγµατος παραγόντων,  αποτυπώνοντας 

προτάσεις για την συνολική αναπτυξιακή αναβάθµιση του οικοσυστήµατος της 

περιοχής, θέτοντας έτσι τις βάσεις για µία βιώσιµη και καινοτόµα αναπτυξιακή 

δυναµική για τις επόµενες δεκαετίες, για τις επόµενες γενιές της Θράκης.  

Οι προτάσεις και οι πολιτικές που αποτυπώθηκαν στο πόρισµα παρατίθενται 

συνοπτικά και συνεκτικά  στο τέλος της ενότητας του Επιλόγου, ακολουθώντας την 

δοµή του πορίσµατος και τους θεµατικούς άξονες δράσης. Αποτελούν τις στρατηγικές 
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κατευθύνσεις  τις οποίες οι πολιτεία ενθαρρύνεται να λάβει υπόψη της, αν δεν 

αποτελούν ήδη µέρος της κυβερνητικής πολιτικής, και περιλαµβάνουν στοχευµένες 

δράσεις.  

Τέλος, στο πνεύµα της ιστορικής, θεσµικής αλλά ουσιαστικής συνέχειας του έργου της 

Επιτροπής, προτείνεται η δηµιουργία ενός κοινοβουλευτικού µηχανισµού εποπτείας 

και ελέγχου της υλοποίησης του Πορίσµατος – π.χ. ειδική επιστηµονική επιτροπή 

παρακολούθησης αναπτυξιακού σχεδιασµού Θράκης-, που θα συνυπάρχει διαλεκτικά 

και θα αλληλοεπιδρά µε τη κυβερνητική δοµή αλλά και τις προτεινόµενες για 

δηµιουργία δοµές που αναφέρονται στον 5ο άξονα δράσης,  και ο οποίος θα καταθέτει, 

ανά διετία, έκθεση εφαρµογής και προόδου προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου και την Ολοµέλεια της Βουλής.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ & ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ	

1ος Άξονας: Αναδιαµόρφωση του πρωτογενή τοµέα της Θράκης και ενίσχυση της 

αναπτυξιακής δυναµικής του παραγωγικού µοντέλου της περιοχής:  

• Ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών στη Θράκη (ακτινίδια, κεράσια,

επιτραπέζια και οινοποιήσµα σταφύλια, καρύδια, φουντούκια).

• Διεύρυνση δυνατότητας πραγµατοποίησης πιλοτικών καλλιεργειών παραγωγής

στέβιας.

• Μετατροπή των συµβατικών παραγωγών των νέων κτηνοτρόφων σε

βιολογικές.

• Χορήγηση χαµηλότοκων δανείων στους κτηνοτρόφους που διαθέτουν µέσω

συµβολαίων την παραγωγή τους στους αγοραστές προϊόντων τους.

• Επιδότηση στο µεταφορικό κόστος επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα.

• Διασύνδεση του εµπορίου και της µεταποίησης µε την αγροτική παραγωγή,

µέσω συµβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

• Δηµιουργία υποδοµών αγροτικού τοµέα (άρδευση, αγροτική οδοποιία,

αναδασµοί).

• Εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων, µικρών και µεγαλύτερων φραγµάτων

για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και αποφυγή υπεράντλησης από

τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

• Κατασκευή φράγµατος Ιάσµου.

• Εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων όπως του φράγµατος Νευροκοπίου, και

την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην λεκάνη του Νευροκοπίου.

• Καθιέρωση πιστοποιηµένων γεωργικών συµβούλων για την παροχή

συµβουλών σε αγρότες για νέες µεθόδους καλλιέργειας, εφαρµογή νέων

τεχνολογιών και «γεωργία ακριβείας».

• Ανάπτυξη ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας µε διασύνδεση του

πρωτογενούς τοµέα µε το επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό του ΔΠΘ.

• Κίνητρα για την παραγωγή και επεξεργασία βιώσιµων πρώτων υλών για την

χειροτεχνία (όπως µαλλί, και µετάξι).
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2ος Άξονας: Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση της Θράκης σε συνδυασµό µε 

ένα σύγχρονο δίκτυο υποδοµών.  

• Η προτεραιότητα στις νέες επενδύσεις σε υποδοµές πρέπει να είναι

a) Η ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας των µεταφορών (θαλάσσιες οδικές,

σιδηροδροµικές και αεροπορικές)

b) Η αναβάθµιση του ενεργειακού δικτύου για µία ασφαλή και οικονοµικά

ανταγωνιστική αγορά ενέργειας.

• Αναβάθµιση των συνοριακών και τελωνειακών σταθµών της περιφέρειας

(Νευροκοπίου, Ορµενίου, Κυπρίνου, Νυµφαίας, Καστανιές Έβρου, Κήπων,

Εξοχής, κ.α.), ολοκλήρωση νέας γέφυρας Έβρου (στη συνοριακή δίοδο

Κήπων-Υψάλων).

• Κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των υπό κατασκευή κάθετων οδικών

αξόνων στα τµήµατα Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, Αρδάνιο-

Ορµένιο-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, Κοµοτηνή-Κίρτζαλι, καθώς και η

διασύνδεση Σερρών, Δράµας και Καβάλας, όπως η κάθετη σύνδεση του νοµού

Δράµας µε την Εγνατία (Δρόµος  Δράµας-Αµφίπολης).

• Επιτάχυνση έργων αναβάθµισης και ολοκλήρωσης σιδηροδροµικού δικτύου,

µε έµφαση στις εµπορικές µεταφορές, όπως την σιδηροδροµική Εγνατία, και η

ηλεκτροκίνηση και σηµατοδότηση της σ/δ σύνδεσης Αλεξανδρούπολη-

Ορµένιο.

• Αναβάθµιση υποδοµών υποστήριξης αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών:

o Θαλάσσια διασύνδεση Λιµένος Αλεξανδρούπολης µε νησιά

ανατολικού, κεντρικού και νοτίου Αιγαίου.

o Επέκταση κρηπιδωµάτων στο λιµάνι της Καµαριώτισσας Σαµοθράκης,

µε παράλληλη κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης του λιµανιού

Καµαριώτισσας Σαµοθράκης µε την επαρχιακή οδό Καµαριώτισσας

Σαµοθράκης στην θέση Σωληνάρι.

• Αξιοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης ως διατοπικού

κόµβου της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε τη διασύνδεση ΟΛΑ-Εγνατίας και την

κατασκευή νέας περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης.

• Ήπιες παρεµβάσεις µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για ενίσχυση και προστασία

του παρθένου δάσους της Ροδόπης καθώς και του παρθένου δάσους της

Ελατιάς, και των υδροβιότοπων των Δέλτα του Νέστου και του Έβρου.

66



• Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στον Έβρο ποταµό, και προώθηση

διακρατικής συµφωνίας διαχείρισης υδάτων µε Βουλγαρία και Τουρκία.

• Επιδίωξη δηµιουργίας Ενεργειακών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων µε στόχο τη

µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, µε άδεια διασύνδεσης και

χρηµατοδότηση από την αναπτυξιακή Τράπεζα ή άλλες πηγές.

• Αναβάθµιση ηλεκτρικού δικτύου (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΗΕ) για εξασφάλιση

ενεργειακής ασφάλειας, και τη στήριξη νέων επενδύσεων φυσικού αερίου και

ΑΠΕ στην Θράκη.

• Κατά προτεραιότητα δηµιουργία επενδύσεων ΑΠΕ στην περιοχή, µέσω ειδικού

πλαισίου επιδοτήσεων και ενισχύσεων, οι οποίες ανταποδοτικά θα στηρίζουν

τις τοπικές επιχειρήσεις και θα συµβάλλουν τοιουτοτρόπως στην µείωση του

ενεργειακού κόστους.

• Φορολογικά και άλλα κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην

περιοχή.

• Φορολογικά και άλλα κίνητρα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν στην πράξη το

οικονοµικό µοντέλο της Κυκλικής Οικονοµίας στην περιοχή.

• Μείωση κόστους ενέργειας στη βιοµηχανία και µεταποίηση (που επιβαρύνει

οριζόντια ελληνικές επιχειρήσεις κατά 30% σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο

όρο).

• Επιδότηση κόστους µεταφοράς (µέσω µείωσης τελών κυκλοφορίας και

επιστροφή φόρου στα καύσιµα).

• Έργα ανάπτυξης δικτύου διανοµής φυσικού αερίου και συνδέσεις

καταναλωτών όλων των κατηγοριών.

• Δηµιουργία αιολικών πάρκων, ηλιακών πάνελ σύγχρονων δικτύων ενέργειας.

• Έρευνα και αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας όπως γεωθερµίας,

βιοµάζας και βιοαερίου.

• Αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος στα µειονοτικά Γυµνάσια-Λύκεια

και των Ιεροσπουδαστηρίων (ειδικά στη Ξάνθη) σε συνεργασία µε την τοπική

αυτοδιοίκηση.

3ος Άξονας: Αναδιάταξη του εργασιακού, οικονοµικού και επενδυτικού µοντέλου για 

µία καινοτόµα και βιώσιµη ανάπτυξη στην εποχή της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης.  
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• Αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

(ΧΠΕ).

• Καθιέρωση φορολογικών απαλλαγών και άλλων κινήτρων και ενισχύσεων

όπου δυνατόν.

• Επιβράβευση επιχειρήσεων µέσω επιδοτήσεων/φοροαπαλλαγών για

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν πράσινη πολιτική και κυκλική

οικονοµία/υιοθετούν σύγχρονες οργανωτικές δοµές.

• Άµεση τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου µε πρόβλεψη κεφαλαιακής

ενίσχυσης αντί αφορολόγητων αποθεµατικών.

• Αξιολόγηση δυνατότητας επιδότησης µεταφορικού, ενεργειακού ή/και

µισθοδοτικού κόστους επιχειρήσεων της Θράκης.

• Εκσυγχρονισµός εργαλείων ελέγχου συνοριακών και τελωνειακών ροών,

εντατικοποίηση ελέγχων, και συνεργασία µε τοπικούς επαγγελµατίες για τον

καλύτερο εντοπισµό δράσης δικτύων παραεµπορίου και διακίνησης λαθραίων

προϊόντων.

• Συστηµατοποίηση αλλά και εντατικοποίηση του διαλόγου µεταξύ των

συµµετεχόντων στο περιφερειακό σύστηµα καινοτοµίας, για τη βελτίωση της

συνάφειας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης γνώσης.

• Υποστήριξη και διάχυση των συστηµάτων καινοτοµίας σε νεοσύστατες

επιχειρήσεις ή σε υφιστάµενες, µε κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό τους, µέσω

της συνεργασίας επιχειρήσεων αλλά και κέντρων έρευνας και καινοτοµίας της

περιοχής.

• Παροχή  φορολογικών κινήτρων για τις εταιρίες που παράγουν καινοτοµία

µέσα από προγράµµατα (R&D) στην περιοχή.

• Ειδικό πλαίσιο κινήτρων για την νεανική και νεοφυή επιχειρηµατικότητα

(ανάπτυξη θερµοκοιτίδων).

• Επέκταση του καθεστώτος αναστολής καταβολής ΦΠΑ ΚΥΑ Π. 2869/87, και

παράλληλα ειδικό καθεστώς-απαλλαγή από ΦΠΑ ή τελών εισαγωγής για

συγκεκριµένες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται σε έρευνα.

• Δηµιουργία ενιαίου περιφερειακού µηχανισµού υποστήριξης µεταφοράς

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τις επιχειρήσεις της περιοχής, που θα

αποτελέσει το σηµείο αναφοράς τους για την  διαθέσιµη γνώση, των ώριµων

ερευνητικών αποτελεσµάτων, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε

ερευνητικές και εργαστηριακές δοµές.
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• Στρατηγική δράση προσέλκυσης ταλαντούχων φοιτητών, ερευνητών αλλά και

διδασκόντων στα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα της περιοχής, µε την

υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων επιστηµονικής και ερευνητικής αριστείας,

µέσα από υποτροφίες, επώνυµες έδρες αλλά και διαθεµατικά και δι-ιδρυµατικά

εργαστήρια.

• Δηµιουργία ενός τεχνολογικού campus µε επίκεντρο την Πολυτεχνική Σχολή

του ΔΠΘ για την τεχνολογική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοµείς στους

οποίους εξειδικεύεται ήδη η περιοχή (smart specialization).

• Έµφαση από το ΔΠΘ σε προγράµµατα engineering, εφαρµογές στον αγροτικό

τοµέα, και δηµιουργία ΙΕΚ αγροτικής οικονοµίας κατά το µοντέλο της

Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.

• Βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών

και των επαγγελµάτων τους, µε έµφαση στην αναβάθµιση των ψηφιακών

δεξιοτήτων, και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την

προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας, digital marketing, κα (Οργανισµός

Acropole Across), καθώς και µε αυξηµένο τον ρόλο ακαδηµαϊκών αδρυµάτων

όπως του ΔΠΘ.

• Δηµιουργία και στήριξη ενός βασικού σχεδίου «Διά Βίου Μάθησης» και

ενίσχυσης δεξιοτήτων µε συντονιστικό ρόλο του ΔΠΘ, καθώς και η

δηµιουργία και ενίσχυση των ‘Διετών Προγραµµάτων Σπουδών’ για

αποφοίτους των ΕΠΑΛ σε συνεργασία µε τοπικούς παραγωγικούς φορείς.

• Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας µειονοτικών φοιτητών στα ελληνικά

πανεπιστήµια, πρέπει να ενδυναµωθεί το καθεστώς ειδικής ποσόστωσης, µε

ρύθµιση θετικής διάκρισης φοιτητών µειονότητας που θα στοχεύει στην

εξασφάλιση στέγασης βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.

• Κατάρτιση πληθυσµού µε έµφαση στις γυναίκες, µέσα από προγράµµατα

ανάπτυξης δεξιοτήτων που καταλήγουν σε πιστοποίηση, και αξιοποίηση των

κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης για τον σκοπό αυτό.

• Εξασφάλιση ψηφιακή συνδεσιµότητας υπερυψηλής ταχύτητας για τους πολίτες

και τους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των δύο

νησιών Σαµοθράκης και Θάσου).

• Υποστήριξη της διάχυσης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας και η ανάπτυξη

ασύρµατων δικτύων 5G σε αστικά κέντρα και βασικούς άξονες οδικών και
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σιδηροδροµικών µεταφορικών δικτύων και θαλάσσιων οδών µε την 

απαιτούµενη αναβάθµιση σταθερών δικτυακών υποδοµών. 

• Στρατηγική αναβάθµιση των υπηρεσιών των δηµοσίων φορέων και της τοπικής

αυτοδιοίκησης µε έµφαση στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθµιση, όπως

και τη σταθερή και συνεπή διαχείριση ειδικών επενδυτικών και αναπτυξιακών

πόρων.

4ος Άξονας: Δηµιουργία ενός δυναµικού οικοσυστήµατος κοινωνικής, πολιτιστικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης 

• Προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η δηµογραφική ενίσχυση και

συγκράτηση πληθυσµού.

• Δηµιουργία νέων παιδικών σταθµών και νηπιαγωγείων, µειονοτικών και µη,

παροχή δυνατότητας στέγασης σε ευάλωτους πολίτες και εργαζοµένους σε

µειονεκτικές θέσεις, καθώς και ανανέωση και αναβάθµιση του τεχνολογικού

εξοπλισµού που υπάρχει σε χώρους υγειονοµικής περίθαλψης και κέντρων

υγείας.

• Προγράµµατα επιδοτήσεως κατοικίας στον Βόρειο Έβρο (δήµοι Διδυµοτείχου

και Ορεστιάδας), µε την κατασκευή και διάθεση κατοικίας στο πλαίσιο

θεσµοθετηµένων και κρατικά υποστηριζόµενων µετοικήσεων από πιο

πυκνοκατοικηµένες περιοχές, αλλά και την ενθάρρυνση χαµηλότοκων δανείων.

• Η επέκταση των µέτρων θετικής δράσης (affirmative action) και σε άλλους

όπως στις διαδικασίες πρόσληψης στο δηµόσιο,  πχ. στην αστυνοµία, στην

συνοριοφυλακή, στη δασοφυλακή, µε προσλήψεις εµπειρογνωµόνων µε την

προβλεπόµενη διαδικασία στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Παιδείας,

και Προστασίας του Πολίτη.

• Ενθάρρυνση ολοήµερων σχολείων µε σκοπό την ποιοτικότερη εκπαίδευση, τη

συµµετοχή σε πληθώρα δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν δεξιότητες

µαθητών, και τον περιορισµό της νεανικής παραβατικότητας.

• Για τις δοµές µειονοτικών σχολείων, κρίνεται απαραίτητος εκσυγχρονισµός

του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και διοίκηση των µειονοτικών

σχολείων, µε την αναβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των

διδασκόντων.

• Δηµιουργία νέων αναβαθµισµένων και συµπεριληπτικών σχολείων

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που να παρέχουν πρότυπη
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εκπαίδευση, και στους ορεινούς όγκους της Ξάνθης και της Ροδόπης, µε 

ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών, και µε εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας ως 

γλώσσας επιλογής. 

• Επιτάχυνση επίλυσης του θέµατος των τίτλων ιδιοκτησίας,

συµπεριλαµβανοµένης και της κοινότητας των παλλινοστούντων (ιθαγένειες

και τίτλοι).

• Ο Νόµος 1920/1991 χρήζει εκσυγχρονισµού και επαναδιατυπώσεων. Η

Ελληνική Πολιτεία πρέπει, σε εύλογο χρόνο, να φέρει τις ανάλογες

νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις για την ανάδειξη µουφτή και ΔΕΜΠ.

• Οργάνωση πιλοτικού προγράµµατος για τη συνύπαρξη πολιτισµών στη Θράκη.

• Κατάρτιση αναπτυξιακών πολιτιστικών masterplan για την Ξάνθη, τη Ροδόπη

και τον Έβρο και υλοποίηση τους, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ο Πολιτισµός

ως  Μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Έργου «Ο Πολιτισµός ως Μοχλός

Ανάπτυξης» που έχει ενταχθεί στα εγκεκριµένα προγράµµατα του Ταµείου

Ανάκαµψης από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού

• Επένδυση στη Θρακιώτικη χειροτεχνία, από τις πρώτες ύλες µέχρι την

προβολή και εµπορία, στο πλαίσιο του Υποέργου «Αναβίωση, Ενίσχυση και

Ανάδειξη της Χειροτεχνίας» του Έργου «Ο Πολιτισµός ως Μοχλός Ανάπτυξης»

που έχει ενταχθεί στα εγκεκριµένα προγράµµατα του Ταµείου Ανάκαµψης από

το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.

• Ολοκλήρωση των Μουσείων της Αλεξανδρούπολης εντός του 2022 και της

Σαµοθράκης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

• Αξιοποίηση του Μεγάρου Μουσικής Κοµοτηνής ως Κέντρου Πολιτισµού για

τα Βαλκάνια.

• Ανάδειξη των ανασκαφών της Δοξαπάρας.

• Ανάπτυξη και στήριξη τοµέα Design στο Σουφλί για το µετάξι.

• Ολοκλήρωση της ανέγερσης του Τέµενος Βαγιαζήτ εντός του 2023.

• Ανάδειξη ενός ξεχωριστού brand name «Θράκη» για την ανατολικά του

Στρυµώνα Ελλάδα, τόσο ως τουριστικού προορισµού, όσο και ως τόπου

προέλευσης επώνυµων ποιοτικών προϊόντων µε ιδιαίτερη πολιτιστική αξία.

• Καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών Ποµάκων και Ροµανί, που θα συµβάλει

άµεσα στην διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ιστορίας αυτών των

κοινοτήτων αλλά και στην συνοχή τους.
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5ος Άξονας: Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία: η Θράκη ως brand name 

• Η ακριτικότητα και µεθωριακότητα της περιοχής να µετατραπεί σε

πλεονέκτηµα, σε πύλη και σταυροδρόµι. Η διαπολιτισµικότητα και

διαθρησκευτικότητα να γίνει πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης για την

ενοποιηµένη Ευρώπη.

• Προώθηση πλαισίου ενισχύσεων φοροαπαλλαγών ή fast-track εγκρίσεων των

συνεργατικών σχηµάτων µε δυναµική καινοτοµίας, έρευνας και εξωστρέφειας,

κατά µήκους της αλυσίδας αξίας, και µε έµφαση στα ιδιαίτερα επιχειρηµατικά

χαρακτηριστικά της Θράκης.

• Δηµιουργία παραρτήµατος/γραφείου διασύνδεσης της Περιφέρειας Αν.

Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες για την καλύτερη και ενεργή

εκπροσώπηση και συντονισµό τοπικών δράσεων και διαλόγου σε επίπεδο

τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Διασύνδεση των περιφερειακών δοµών υποστήριξης εξωστρέφειας µε

εµπειρότερες εθνικές δοµές, και η διευκόλυνση της πρόσβασης των µικρο-

µεσαίων επιχειρήσεων σε ποιοτική υποστήριξη από αυτές.

• Αύξηση της συµµετοχής περιφερειακών επιχειρήσεων σε οικονοµικές

αποστολές (επιχειρηµατικές αποστολές φορέων εγνωσµένου κύρους) και

εξαγωγικές πιστώσεις ΟΑΕΠ.

• Δηµιουργία, θεσµικά, ενός φόρουµ ή οργανισµού επικοινωνίας, διαλόγου και

συνεργασίας τριµερούς σχήµατος, µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας

–και όχι µόνο, που θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων

Βαλκανίων («Οργανισµού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της ΝΑ

Ευρώπης»).

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπως του INTERREG.

• Ανάπτυξη διακρατικών εµπορικών συµφωνιών, «κανονικοποίηση» των

διασυνοριακών διαδικασιών για τη µείωση των καθυστερήσεων, δηµιουργία

διασυνοριακών διαδρόµων που διέρχονται από τους σηµαντικότερους κόµβους

µεταφορών (λιµένες και αερολιµένες), εµπορευµατικούς σταθµούς και αστικά

κέντρα, βελτίωση της διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων και ενδιαιτηµάτων

κτλ.,

• Ενθάρρυνση διασυνοριακού τουρισµού π.χ. µε αξιοποίηση της ύπαρξης πολύ

σηµαντικών οθωµανικών και βυζαντινών και άλλων µνηµείων στη Θράκη.
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• Δηµιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα µεγάλα τελωνεία µε

διευρυµένο ωράριο λειτουργίας για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση

επιχειρήσεων µε σηµαντικές εξαγωγικές ροές και τελωνειακές πιστοποιήσεις

(π.χ. ΑΕΟ, απλουστευµένες διαδικασίες, κ.τλ.).

• Αναβάθµιση  του µεθοριακού σταθµού της Νυµφαίας, µε πρώτο βήµα την

άρση της απαγόρευσης διέλευσης  λεωφορείων και φορτηγών. Σταθµός που

είναι πολύ σηµαντικός για τις µετακινήσεις προς και από τη Βουλγαρία και τη

Ρουµανία.

• Πολιτική που θα στοχεύει στην αλλαγή της «εικόνας» της περιοχής, δηλαδή τη

µετατροπή της από περιοχή συνοριακών εντάσεων σε περιοχή συνεργασίας και

ειρηνικής συνύπαρξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





Παράρτηµα Α.   
Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Αγροτικός Τοµέας στη Θράκη είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, για λόγους που έχουν να 
κάνουν, όχι µόνο µε τη διάσταση της συµβολής του στην οικονοµία της περιοχής, 
αλλά κυρίως µε την αποτελεσµατική συµβολή του στη διατήρηση του κοινωνικού και 
παραγωγικού ιστού σε µία από τις πλέον «εθνικά ευαίσθητες» περιοχές της χώρας. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το ποσοστό των απασχολούµενων στον 
πρωτογενή τοµέα στη Θράκη υπερβαίνει το 20% του ενεργού εργατικού δυναµικού, 
συµβάλλει κατά περίπου 8% στο εθνικό γεωργικό Α.Ε.Π. και καλύπτει περίπου το 
30% των συνολικών εξαγωγών της περιοχής. 

Σηµαντική είναι, όµως, και η διασύνδεση του µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας 
(δευτερογενής, τριτογενής), σχέση που κάνει αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η 
γεωργία και η κτηνοτροφία της Θράκης για την τοπική οικονοµία. Μεγάλος αριθµός 
επιχειρήσεων στηρίζεται στο παραγόµενο προϊόν του πρωτογενή τοµέα, όπως π.χ. 
µεταποιητικές βιοµηχανίες τροφίµων, καπνού, βάµβακος και άλλων αγροτικών 
προϊόντων, υπηρεσίες µεταφοράς, χονδρεµπόριο και λιανεµπόριο αγροτικών 
προϊόντων, τραπεζικές και εκτελωνιστικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις εισροών (γεωργικά 
µηχανήµατα, φάρµακα, εφόδια κτλ). 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι ορισµένα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην 
περιοχή, όπως ο καπνός είναι µονοκαλλιέργεια και η µοναδική πηγή εισοδήµατος και 
ζωής χιλιάδων οικογενειών αγροτών, που δεν διαθέτουν εναλλακτικές δυνατότητες για 
παραµονή στις πατρογονικές τους εστίες. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία του ΟΣΔΕ, η καλλιεργηθείσα έκταση στη Θράκη 
το 2020 ανήλθε σε 2.761,430 στρέµµατα (407.305 στρέµµατα στην Ξάνθη, 834.490 
στρέµµατα στη Ροδόπη και 1.519,635 στρέµµατα στον Έβρο). 

Το 93,15% της εν λόγω έκτασης, καλύπτεται από παραδοσιακές καλλιέργειες (Σκληρό 
σιτάρι, κτηνοτροφικά, φυτά, βαµβάκι, ενεργειακές καλλιέργειες, αραβόσιτος, 
ελαιώνες, καπνός) και 8,38%  αγρανάπαυση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται µε µικρά 
ποσοστά από καλλιέργειες της άλλης γεωργίας (αµπελώνες, δενδρώδεις, ρύζι, σπόροι 
σποράς, οσπριοειδή, γεώµηλα). 

Σε σχέση µε το 2014, πρώτο έτος εφαρµογής της υφισταµένης Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) 2014-2020, η καλλιεργηθείσα έκταση παραµένει σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα, µε µικρές διαφοροποιήσεις στα παραγόµενα προϊόντα που αναφέρονται στην 
ανάλυση  της παραγωγής ανά περιοχή που ακολουθεί.  

Σε ότι αφορά στους απασχολούµενους στον αγροτικό τοµέα, ανέρχονται σε περίπου 
100.000 στην φυτική παραγωγή και περίπου 7.500 στην κτηνοτροφία. 
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Ειδικότερα, για την κτηνοτροφία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Θράκη διαθέτει 
σηµαντικές ποσότητες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, της τάξης του 14% της 
συνολικής παραγωγής της Ελλάδος, ενώ στο αιγοπρόβειο το 3,2% της συνολικής 
παραγωγής. Και οι δυο τοµείς για οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους είναι πολύ 
σηµαντικοί, καθώς: 
-η δραστηριότητα της αγελαδοτροφίας στηρίζει αποτελεσµατικά την παραγωγή
κτηνοτροφικών φυτών που καλύπτουν το 21,5% της καλλιεργούµενες εκτάσεις στη
Θράκη και αποτελεί την βασική πηγή Α΄ ύλης, που µεταποιούν γαλακτοβιοµηχανίες
που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θράκη, ενώ
-ο τοµέας της αιγοπροβατοτροφίας στηρίζει το εισόδηµα, την επιβίωση και την
παραµονή στη Θράκη χιλιάδων οικογενειών κτηνοτρόφων.

Τέλος, σε ότι αφορά στον τοµέα της επαγγελµατικής αλιείας, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
απασχολούνται περίπου 550 αλιείς, δραστηριοποιούνται πέντε επαγγελµατικοί 
σύλλογοι και συνεταιρισµοί, ενώ ο τοµέας διαδραµατίζει σοβαρό οικονοµικό και 
κοινωνικό ρόλο στις παράκτιες περιοχές της Θράκης και στη Σαµοθράκη. 

Το σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη της Θράκης περιλαµβάνει την αποτύπωση της 
υφιστάµενης παραγωγικής κατάστασης σε φυτική, ζωική παραγωγή και αλιεία, όπως 
αυτή διαµορφώνεται ανά περιοχή, τις διαφοροποιήσεις που υπήρξαν στη διάρκεια της 
υφιστάµενης προγραµµατικής περιόδου (2014-2020), καθώς επίσης και τις προτάσεις 
για την αναβάθµιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα 
της περιοχής. 

Βέβαια, δεν θα µπορούσε να γίνει οποιοδήποτε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης,  εάν 
δεν λαµβάνονταν υπόψη δυο σοβαροί παράγοντες που διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρολό στην αγροτική παραγωγή. 

-Η κλιµατική αλλαγή και το πώς µπορούν να προβλεφθούν τα ακραία καιρικά
φαινόµενα και να περιορισθούν οι επιπτώσεις τους, αλλά - και στις περιπτώσεις που
υπάρχουν καταστροφές - πώς µπορούν να στηριχθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο οι
πληττόµενοι αγρότες.

-Οι υποδοµές στη γεωργία και κυρίως η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να
τονιστεί ότι από τη συνολική καλλιεργηθείσα έκταση στη Θράκη µόνο το 60% είναι
αρδευοµένη. Οι δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεις είναι προφανές ότι ανεβάζουν το κόστος
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, αλλά, κυρίως, προκαλούν µεγάλη
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την καύση πετρελαίου, όπως επίσης και από την
επέκταση της υφαλµύρωσης, η οποία καταστρέφει  όλο και µεγαλύτερη έκταση
εύφορης καλλιεργήσιµης γης.

Αξιοσηµείωτο είναι, ότι η έλλειψη υποδοµών όσον αφορά στους υδάτινους πόρους δεν 
οφείλεται στη γεωµορφολογία της περιοχής, καθώς τα φυσικά όρια της Θράκης είναι 
δυο ποταµοί, ο Έβρος και ο Νέστος, των οποίων τα ύδατα στο µεγαλύτερο µέρος 
χύνονται στη θάλασσα. 

Στην περίπτωση του Έβρου, µάλιστα, σχεδόν κάθε χρόνο βιώνουµε έντονα 
πληµµυρικά φαινόµενα, που καταστρέφουν µεγάλες ποσότητες αγροτικής παραγωγής 
και οδηγούν ακριτικές αγροτικές  οικογένειες σε απόγνωση. 
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Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η προοπτική του αγροτικού τοµέα στη Θράκη, 
θα πρέπει να βασιστεί στην ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών. Οι 
απασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα στη Θράκη, µε ηλικία κάτω των 45 ετών είναι 
µόλις 8.477 και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο, προκειµένου να κρατηθεί ζωντανός ο 
αγροτικός τοµέας στη Θράκη, να τους δοθεί η κατά προτεραιότητα δυνατότητα 
πρόσβασης στα αναπτυξιακά προγράµµατα της Ε.Ε. (σχέδια βελτίωσης, προγράµµατα 
νέων αγροτών), η δυνατότητα απόκτησης γης µέσω χαµηλότοκων δανείων από το 
τραπεζικό σύστηµα, ουσιαστικής κάλυψής τους από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, 
ένταξης των παραγωγών τους σε προγράµµατα ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 
και οργάνωσής τους σε συλλογικά σχήµατα, προκειµένου να πετύχουν µείωση του 
κόστους παραγωγής και αύξηση των εµπορικών προοπτικών και των προϊόντων τους.  

1. Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
2020 

ΣΥΝΟΛΟ 
2014 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
100% 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 27.997,01 35.850,81 -22%
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 19.969,73 39.361,55 -49%
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 3.230,43 4.280,83 -25%
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 23.135,47 27.190,10 -15%
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 59.400,09 16.870,03 252% 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 28,14 1.779,55 -98%
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 1.582,98 697,96 127% 
ΒΑΜΒΑΚΙ 65.841,35 59.324,64 11% 
ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 1,64 0,65 152% 
ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,82 0,00 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 5.303,65 2.854,34 86% 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 38.612,98 38.681,26 0% 
ΚΑΠΝΟΣ 6.014,71 8.300,99 -28%
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22,66 28,57 -21%
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΑ) 1.515,25 544,46 178% 
ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 105,73 -100%
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 0,00 3.856,70 -100%
ΓΕΩΜHΛΑ 390,06 0,00 
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 117,61 5,41 2074% 
ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 0,00 2,28 -100%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0,00 2,22 -100%
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,10 
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ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.789,95 4.273,84 -11%
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 37,55 29,11 29% 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,69 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 402,30 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 17,22 6,50 165% 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 459,33 74,21 519% 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 817,44 242,22 237% 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ #ΑΝΑΦ! 3.151,05 #ΑΝΑΦ! 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 1,12 4,29 -74%
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 119,13 77,14 54% 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 4.945,93 6.836,55 -28%
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 7.809,72 14.357,42 -46%
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 0,00 82,07 -100%
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 733,96 619,45 18% 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 309,06 239,92 29% 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 0,21 0,00 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - ΕΚΡΙΖΩΣΗ 0,00 0,50 -100%
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,00 15,10 -100%
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,00 2,50 -100%
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 58,87 74,05 -20%
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 1.610,90 2.009,95 -20%
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 61,09 0,00 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 761,64 0,00 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 248,43 0,00 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 374,95 0,00 
ΦΥΤΩΡΙΑ 9,31 7,47 25% 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 6,29 0,00 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 31,53 0,00 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 7,57 0,00 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 1,69 0,00 
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 0,00 8,74 
ΡΥΖΙ 757,99 157,90 380% 
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0,00 0,31 -100%
 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 7,60 
ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,70 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 0,27 
ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,05 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

0,10 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 816,81 

ΣΥΝΟΛΟ 276.143,06 273.229,39 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ 2020 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗ                          
2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

ΡΟΔΟΠΗ                               
2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

ΕΒΡΟΣ                                        
2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 550,88 4.124,21 23.321,92 27.997,01 10,13 
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 7.104,67 6.595,04 6.270,02 19.969,73 7,23 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 337,75 797,04 2.095,64 3.230,43 1,16 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

4.106,09 5.382,28 13.647,10 

23.135,47 8,38 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

8.110,45 19.207,86 32.081,78 
59.400,09 21,51 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 0 17,11 11,03 28,14 0,01 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 83,87 167,47 1.331,64 1.582,98 0,57 
ΒΑΜΒΑΚΙ 3.714,49 33.309,02 28.817,84 65.841,35 23,84 
ΛΙΝΟΣ ΜΗ 
ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0 0,11 1,53 1,64 0,00 
ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0 0 0,82 0,82 0,00 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

694,16 2.451,39 2.158,10 
5.303,65 1,92 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.298,75 1.565,39 30.748,84 38.612,98 13,98 
ΚΑΠΝΟΣ 1.040,37 4.684,35 289,99 6.014,71 2,18 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 6,44 13,24 2,98 22,66 0,00 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΚΕΛΥΦΟΣ 
(ΑΚΡΟΔΡΥΑ) 

491,41 406,07 617,77 
1.515,25 0,55 

ΕΠΙΣΠΟΡΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

0 0 0 

0,00 0,00 
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 

0 0 0 

0,00 0,00 
ΓΕΩΜHΛΑ 235,42 68,54 86,1 390,06 0,14 
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 71,44 0 46,17 117,61 0,04 
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ΞΗΡΑ ΜΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΥΚΑ ΚΑΙ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 

0 0 0 

0,00 0,00 
ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0 0 0 0,00 0,00 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 751,8 1.162,94 1.875,21 3.789,95 1,37 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ 10,1 9,56 17,89 37,55 0,00 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1 4,13 12,09 17,22 0,00 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 24,37 229,27 205,69 459,33 0,17 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

14,13 10,31 793 

817,44 0,30 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 0 0 0 0,00 0,00 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 1,07 0,05 0 1,12 0,00 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 18,87 35,07 65,19 119,13 0,04 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 

336,81 621,45 3.987,67 
4.945,93 0,79 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 5.466,17 1.285,11 1.058,44 7.809,72 2,82 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 0 0 0 0,00 0,00 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΙΝΟΥ 

100,52 199,45 433,99 
733,96 0,26 

ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 

21,08 112,36 175,62 
309,06 0,11 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΙΔΑΣ 

0,1 0,11 0 
0,21 0,00 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ 

0 0 0 

0,00 0,00 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0 0 0 0,00 0,00 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0 0 0 0,00 0,00 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 15,78 11,38 31,71 58,87 0,00 
ΛΟΙΠΕΣ 827,34 183,9 599,66 1.610,90 0,58 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 17,37 1,51 42,21 61,09 0,02 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 60,12 601,06 100,46 761,64 0,28 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 75,1 87,63 85,7 248,43 0,09 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 117,27 82,23 175,45 374,95 0,14 
ΦΥΤΩΡΙΑ 1,24 4,24 3,83 9,31 0,00 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 0,07 6,16 0,06 6,29 0,00 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 

23,78 0,03 7,72 

31,53 0,00 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ  4,34 3,23 7,57 0,00 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ 0,26 0 1,43 1,69 0,00 
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ 
ΣΠΟΡΟΙ 0 0,00 0 0,00 0,00 
ΡΥΖΙ 0 0 757,99 757,99 0,00 
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0 0 0 0,00 0,00 
 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 0 7,6 0 7,60 0,27 
ΣΥΝΟΛΟ 40.730,54 83.449,01 151.963,51 276.143,06 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ 2014 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗ 
2014 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

ΡΟΔΟΠΗ 
2014 
ΕΚΤΑΣΗ ha 

ΕΒΡΟΣ 
2014 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 425,66 5.910,68 29.514,47 35.850,81 
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 8.879,77 11.620,54 18.861,24 39.361,55 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 311,14 1.148,44 2.821,25 4.280,83 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

2.644,21 6.488,04 18.057,85 

27.190,10 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.227,29 2.974,92 10.667,82 16.870,03 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 2,4 31,10 1.746,05 1.779,55 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 69,18 198,43 430,35 697,96 
ΒΑΜΒΑΚΙ 2.463,39 35.302,60 21.558,65 59.324,64 
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ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,35 0,30 0,00 0,65 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

533,43 1.073,27 1.247,64 
2.854,34 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.004,48 764,35 30.912,43 38.681,26 
ΚΑΠΝΟΣ 1.859,44 6.048,96 392,59 8.300,99 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3,21 11,36 14 28,57 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 
(ΑΚΡΟΔΡΥΑ) 61,38 99,67 383,41 544,46 
ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

13,79 53,02 38,92 
105,73 

ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 

47,73 1.741,86 2.067,11 

3.856,70 
ΓΕΩΜHΛΑ 0 0,00 0 0,00 
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 1,81 3,6 5,41 
ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 0,2 2,08 2,28 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0,2 2,02 2,22 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,1 0,10 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.013,56 1.065,32 2.194,96 4.273,84 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 6,51 10,20 12,4 29,11 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,05 0,64 0,69 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1,9 1,37 3,23 6,50 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 9,46 47,40 17,35 74,21 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

0 5,21 237,01 
242,22 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 12,45 2.727,52 411,08 3.151,05 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 2,18 2,11 4,29 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 9,02 13,30 54,82 77,14 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 651,37 686,00 5.499,18 6.836,55 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 68,72 12,47 321,11 402,30 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9.262,19 1.752,96 3.342,27 14.357,42 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ- 3,66 22,91 55,5 82,07 
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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 88,72 168,86 361,87 619,45 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 12,7 72,71 154,51 239,92 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 0 0 0,00 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - ΕΚΡΙΖΩΣΗ 

0,5 
0,50 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 10,35 4,75 15,10 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 2,38 0,12 2,50 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11,02 5,25 57,78 74,05 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 783,71 948,06 278,18 2.009,95 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0 0 0,00 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 0 0 0,00 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 0 0 0,00 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 0 0 0,00 
ΦΥΤΩΡΙΑ 1,2 1,87 4,4 7,47 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 0 0 0,00 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 

0 
0 0,00 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 0 0 0,00 
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 8,74 8,74 
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0,31 0,31 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

816,81 
816,81 

ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,70 0,70 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 0,27 0,27 
ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,05 0,05 
ΡΥΖΙ 157,9 157,90 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ 
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,10 0,10 

ΣΥΝΟΛΟ 39.500,66 81.010,12 152.718,61 273.229,39 
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Η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση (πλην των βοσκοτόπων) στον νοµό ΞΑΝΘΗΣ 
το 2020 σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία ΟΣΔΕ είναι 40.730,54 εκτάρια (ή 407.305 

στρέµµατα) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

2014 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
* %

ΣΚΛΗΡΟ 'ΣΙΤΑΡΙ 425,66 550,88 125,22 29,42 
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 8.879,77 7.104,67 -1.775,10 -19,99
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 311,14 337,75 26,61 8,55 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.644,21 4.106,09 1.461,88 55,29 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.227,29 8.110,45 4.883,16 151,31 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 2,40 0,00 -2,40 -100,00
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 69,18 83,87 14,69 21,23 
ΒΑΜΒΑΚΙ 2.463,39 3.714,49 1.251,10 50,79 
ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,35 0,00 -0,35 -100,00
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 533,43 694,16 160,73 30,13 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.004,48 6.298,75 -705,73 -10,08
ΚΑΠΝΟΣ 1.859,44 1.040,37 -819,07 -44,05
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3,21 6,44 3,23 100,62 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΚΕΛΥΦΟΣ 
(ΑΚΡΟΔΡΥΑ) 61,38 491,41 430,03 700,60 
ΕΠΙΣΠΟΡΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13,79 0,00 -13,79 -100,00
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 47,73 0,00 -47,73 -100,00
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ΓΕΩΜHΛΑ 0,00 235,42 235,42 
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 1,81 71,44 69,63 3.846,96 
ΞΗΡΑ ΜΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΥΚΑ ΚΑΙ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 0,20 0,00 -0,20 -100,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0,20 0,00 -0,20 -100,00
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.013,56 751,80 -261,76 -25,83
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ 6,51 10,10 3,59 55,15 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1,90 1,00 -0,90 -47,37
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 9,46 24,37 14,91 157,61 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 14,13 14,13 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 12,45 0,00 -12,45 -100,00
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 2,18 1,07 -1,11 -50,92
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 9,02 18,87 9,85 109,20 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 651,37 336,81 -314,56 -48,29
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 68,72 0,00 -68,72 -100,00
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9.262,19 5.466,17 -3.796,02 -40,98
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3,66 0,00 -3,66 -100,00
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 88,72 100,52 11,80 13,30 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 12,70 21,08 8,38 65,98 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 0,00 0,10 0,10 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ – 
ΕΚΡΙΖΩΣΗ 0,50 0,00 -0,50 -100,00
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 10,35 0,00 -10,35 -100,00
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 2,38 0,00 -2,38 -100,00
ΛΟΙΠΕΣ 11,02 15,78 4,76 43,19 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 783,71 827,34 43,63 5,57 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,00 17,37 17,37 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 0,00 60,12 60,12 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 0,00 75,10 75,10 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 0,00 117,27 117,27 
ΦΥΤΩΡΙΑ 1,20 1,24 0,04 3,33 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 0,00 0,07 0,07 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 0,00 23,78 23,78 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ 0,00 0,26 0,26 

39.500,66 40.730,54 

1.1.ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (2014-2020): 

Οι εκτάσεις του  σκληρού  σιταριού διαχρονικά από το 2014 αυξήθηκαν στα επίπεδα 
των 551 εκταρίων το 2020. 

Στα λοιπά σιτηρά περιλαµβάνονται το µαλακό σιτάρι, το κριθάρι ζωοτροφικό και 
ζυθοποιίας, η βρώµη , η σίκαλη, και τριτικάλε.  
Τα λοιπά σιτηρά καλύπτουν έκταση 7.105 εκταρίων το 2020. Ο µαλακός σίτος µε 
ποσοστό 40% µε 4.329 εκτάρια και το κριθάρι µε 37% µε 2.676 εκτάρια). Ωστόσο, 
εµφανίζονται µειωµένα κατά 20% σε σχέση µε το 2014. 
Μεγάλη άνοδο στον Νοµό σηµειώνουν τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές, 
σηµειώνοντας, κατά το 2020, αύξηση της τάξης του 151,31%  (8.110 εκτάρια), κυρίως 
λόγω της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στον Νοµό της Ξάνθης.  
Στα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές δηλώνονται, επίσης, από τους κτηνοτρόφους 
και καλλιέργειες όπως ο βίκος, τα κτηνοτροφικά κουκιά, τα µπιζέλια, τα ρεβίθια, το 
καλαµπόκι (περίπου 1.100 εκτάρια), το σκληρό σιτάρι (131 εκτάρια), το τριφύλλι 
(625εκτάρια), η µηδική (780 εκτάρια) και 1240 εκτάρια  κοφτολίβαδα. Οι παραγωγές 
αυτές γίνονται, προκειµένου οι κτηνοτρόφοι να µην έχουν υποχρέωση να τηρήσουν 
την διαφοροποίηση καλλιεργειών (δηλαδή, παραγωγοί µε 100-300 στρέµµατα να 
έχουν υποχρεωτικά 2 διαφορετικές καλλιέργειες και παραγωγοί µε πάνω από 300 
στρέµµατα να έχουν υποχρέωση για 3 διαφορετικές καλλιέργειες).   
Έτσι, παραγωγοί και ειδικά κτηνοτρόφοι µε 10 εκτάρια αρόσιµης γης και άνω που αν 
παραπάνω από το 75% της αρόσιµης γης τους είναι σε αγρανάπαυση, αγρωστώδη ή 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή συνδυασµός και ταυτοχρόνως δεν υπάρχουν 
εναποµείναντα παραπάνω από 300 στρέµµατα αρόσιµης γης  ή αν παραπάνω από το 
75% της συνολικής γης χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών και ταυτοχρόνως δεν υπάρχουν εναποµείναντα 
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παραπάνω από 300 στρέµµατα αρόσιµης γης, τότε δε χρειάζεται να τηρηθεί 
διαφοροποίηση καλλιεργειών. 
Το καλαµπόκι στον νοµό Ξάνθης παρουσίασε διαχρονικά µία µείωση περίπου 41% και 
διαµορφώθηκε  στα 5.466 εκτάρια (υπενθυµίζουµε πως 1.100 εκτάρια καλαµποκιού 
δηλώθηκαν στα κτηνοτροφικά φυτά εποµένως η µείωση είναι λιγότερη). Παρόλα αυτά 
ο νοµός είναι 1ος στη Θράκη στη καλλιέργεια καλαµποκιού. 
Άλλη υποχρέωση της πράσινης ενίσχυσης είναι και  η ύπαρξη περιοχών οικολογικής 
εστίασης για κάθε παραγωγό που ξεπερνά τα 150 στρέµµατα. Τέτοιες περιοχές 
θεωρούνται η αγρανάπαυση και εκτάσεις µε καλλιέργειες µε ικανότητα δέσµευσης 
αζώτου όπως µηδική, κτηνοτροφικά όσπρια, βίκος κλπ.   
Η αγρανάπαυση (2020) -εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που προσµετρούνταν 
στα εκτατικά δικαιώµατα (2014)- έχει αυξηθεί κατά 55% στα 4.107 εκτάρια το 2020  
Οι ενεργειακές καλλιέργειες (ηλίανθος, ελαιοκράµβη) εξακολουθούν να κατέχουν 
(παρόλο τη µείωση των εκτάσεων κατά 10%) σηµαντική έκταση 6.299 εκταρίων το 
2020 στον νοµό Ξάνθης  
Στον καπνό είχαµε µείωση των εκτάσεων κατά 44%. 
Στο βαµβάκι σηµειώθηκε  αύξηση κατά 51%. 

Στις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες (ακτινίδια , ρόδια) υπάρχει αξιοσηµείωτο 
ενδιαφέρον για την περαιτέρω αύξηση τους, καθώς το 2020 στον νοµό Ξάνθης 
καλύπτουν συνολικά 827 εκτάρια, εκ των οποίων τα 586 είναι ακτινίδια και τα 198 
ρόδια. Ειδικά τα ακτινίδια προσφέρουν υψηλό στρεµµατικό όφελος στους 
παραγωγούς, ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι η Ελλάδα γίνεται η 2η εξαγωγική δύναµη 
στην Ευρώπη, µετά την Ιταλία.  

Οι ροδακινιές µεταποίησης το 2020 στον ν. Ξάνθης καταλαµβάνουν 17 εκτάρια, τα 
πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, βερίκοκα) 60 εκτάρια και τα µηλοειδή 75 εκτάρια.  

Οι ελιές µε 695 εκτάρια το 2020 (+30%) και τα ακρόδρυα -καρποί µε κέλυφος 
(καρυδιά, αµυγδαλιά) είχαν  αύξηση κατά 700%, φθάνοντας τα 491 εκτάρια το 2020. 

1.2. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (2014-2020) 

Η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση (πλην των βοσκοτόπων) στον νοµό 
ΡΟΔΟΠΗΣ το 2020 σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία ΟΣΔΕ είναι 83.449,01 

εκτάρια (ή 834.490 στρέµµατα) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

2014 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
* %

ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 5.910,68 4.124,21 -1.786,47 -30,22
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 11.620,54 6.595,04 -5.025,50 -43,25
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1.148,44 797,04 -351,40 -30,60
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 6.488,04 5.382,28 -1.105,76 -17,04
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ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.974,92 19.207,86 16.232,94 545,66 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 31,10 17,11 -13,99 -44,98
ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 198,43 167,47 -30,96 -15,60
ΒΑΜΒΑΚΙ 35.302,60 33.309,02 -1.993,58 -5,65
ΛΙΝΟΣ ΜΗ 
ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,30 0,11 -0,19 -63,33
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 1.073,27 2.451,39 1.378,12 128,40 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 764,35 1.565,39 801,04 104,80 
ΚΑΠΝΟΣ 6.048,96 4.684,35 -1.364,61 -22,56
ΤΟΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 11,36 13,24 1,88 16,55 
ΑΚΡΟΔΡΥΑ 
(ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΚΕΛΥΦΟΣ) 99,67 406,07 306,40 307,41 
ΕΠΙΣΠΟΡΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 53,02 0,00 -53,02 -100,00
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 1.741,86 0,00 -1.741,86 -100,00
ΓΕΩΜHΛΑ 0,00 68,54 68,54 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,10 0,00 -0,10 -100,00
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.065,32 1.162,94 97,62 9,16 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ 10,20 9,56 -0,64 -6,27
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1,37 4,13 2,76 201,46 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 47,40 229,27 181,87 383,69 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5,21 10,31 5,10 97,89 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 2.727,52 0,00 -2.727,52 -100,00
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ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,05 0,00 -0,05 -100,00
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 0,27 0,05 -0,22 -81,48
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 13,30 35,07 21,77 163,68 
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 686,00 621,45 -64,55 -9,41
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 12,47 0,00 -12,47 -100,00
ΑΧΛΑΔΙΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,70 0,00 -0,70 -100,00
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 1.752,96 1.285,11 -467,85 -26,69
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 22,91 0,00 -22,91 -100,00
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 168,86 199,45 30,59 18,12 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 72,71 112,36 39,65 54,53 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΙΔΑΣ 0,00 0,11 0,11 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,05 0,00 -0,05 -100,00
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5,25 11,38 6,13 116,76 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 948,06 183,90 -764,16 -80,60
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,00 1,51 1,51 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 0,00 601,06 601,06 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 0,00 87,63 87,63 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 0,00 82,23 82,23 
ΦΥΤΩΡΙΑ 1,87 4,24 2,37 126,74 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 0,00 6,16 6,16 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 0,00 0,03 0,03 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 0,00 4,34 4,34 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 0,00 7,60 7,60 

81.010,12 83.449,01 
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Ειδικότερα στο Νοµό Ροδόπης (2014-2020): 

Οι καλλιεργηθείσες εκτάσεις µε σκληρό  σιτάρι µειώθηκαν µεταξύ 2014-2020 κατά 
30% και καλύπτουν έκταση 4.124 εκταρίων. 

Στα λοιπά σιτηρά περιλαµβάνονται το µαλακό σιτάρι , το κριθάρι ζωοτροφικό και 
ζυθοποιίας, η βρώµη , η σίκαλη, και το τριτικάλε. Στον νοµό Ροδόπης τα λοιπά σιτηρά 
κατέχουν συνολική έκταση  της τάξης των 6.595 εκταρίων  το 2020, σηµειώνοντας 
µείωση κατά 43% σε σχέση µε το 2014 . 
Τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές εµφανίζουν και στο νοµό Ροδόπης µεγάλη 
άνοδο το 2020 κατά 546%  (19.208 εκτάρια).  
Σε αυτή την κατηγορία δηλώνονται και καλλιέργειες όπως:  βίκος (631 εκτάρια), 
κτηνοτροφικά κουκιά, µπιζέλια , ρεβίθια , καλαµπόκι (περίπου 555 εκτάρια), µηδική 
σανός για αποξήρανση  και ξηρική (2.382 εκτάρια) τριφύλλι ζωοτροφές (2.715 
εκτάρια) και 11.809 εκτάρια  κοφτολίβαδα κ.α.  
Η αγρανάπαυση (2020) -εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που προσµετρούνταν 
στα εκτατικά δικαιώµατα (2014) - έχει µειωθεί κατά 17%, κατέχοντας 5.382 εκτάρια 
το 2020  
Οι ενεργειακές καλλιέργειες (ηλίανθος, ελαιοκράµβη)  κατέχουν   έκταση 1.565 
εκταρίων το 2020, σηµειώνοντας αύξηση  105% σε σχέση µε το 2014.   
Η βαµβακοκαλλιέργεια, αν και  µειώθηκε κατά  6%,  καλύπτει έκταση 33.309 
εκταρίων και ποσοστό 40% της συνολικά καλλιεργηθείσας έκτασης. 

Οι   λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες το 2020 εκτείνονται σε  184 εκτάρια ( 67 εκτάρια 
ακτινίδια, 93  ρόδια)  και οι ελιές 2.451 εκτάρια . 
Τα πυρηνόκαρπα (µε την πλειοψηφία να ανήκει στις κερασιές) καταλαµβάνουν το 
2020  601εκτάρια και τα µηλοειδή 88 εκτάρια.  

Τα ακρόδρυα -καρποί µε κέλυφος (καρυδιά, αµυγδαλιά) είχαν  αύξηση κατά 307%, 
φθάνοντας τα 406  εκτάρια το 2020.  

Τα ενεργειακά φυτά (ηλίανθος, ελαιοκράµβη για παραγωγή βιοντήζελ) προσφέρουν 
µία διέξοδο στην κατεύθυνση της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε 
πολλές περιοχές και ειδικά στη Θράκη. Είναι εµφανής η αντικατάσταση µεγάλου 
µέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας των σιτηρών µε νέες καλλιέργειες, οι οποίες 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του 
εισοδήµατος των παραγωγών, όπως είναι και τα κτηνοτροφικά και ενεργειακά φυτά.  
Ο καπνός στον Νοµό Ροδόπης, παρότι σε σχέση µε το 2014 παρουσιάζει µείωση κατά 
22,56%, αποτελεί µία βασική καλλιέργεια στην περιοχή καθώς στις πλείστες των 
περιπτώσεων είναι µονοκαλλιέργεια, δίνει εισόδηµα σε 5.500 παραγωγών και 
καλύπτει το 5,61% της καλλιεργηθείσας έκτασης στον Νοµό Ροδόπης.  

1.3. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (2014 -2020) 

Η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση (πλην των βοσκοτόπων) στον νοµό ΕΒΡΟΥ το 
2020 σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία ΟΣΔΕ είναι 151.963,51 εκτάρια (ή 1.519.635 

στρέµµατα) 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

2014 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha 

2020 
ΕΚΤΑΣΗ 
ha ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ * 
% 

ΣΚΛΗΡΟ  ΣΙΤΑΡΙ 29.514,47 23.321,92 -6.192,55 -20,98
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 18.861,24 6.270,02 -12.591,22 -66,76
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 2.821,25 2.095,64 -725,61 -25,72
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ 
ΣΠΟΡΟΙ 8,74 0,00 -8,74 -100,00
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18.057,85 13.647,10 -4.410,75 -24,43
ΡΥΖΙ 157,90 757,99 600,09 380,04 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 10.667,82 32.081,78 21.413,96 200,73 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 1.746,05 11,03 -1.735,02 -99,37
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 430,35 1.331,64 901,29 209,43 
ΒΑΜΒΑΚΙ 21.558,65 28.817,84 7.259,19 33,67 
ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,00 1,53 1,53 
ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0,00 0,82 0,82 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1.247,64 2.158,10 910,46 72,97 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 30.912,43 30.748,84 -163,59 -0,53
ΚΑΠΝΟΣ 392,59 289,99 -102,60 -26,13
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 14,00 2,98 -11,02 -78,71
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,10 0,00 -0,10 -100,00
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ 
ΚΕΛΥΦΟΣ 383,41 617,77 234,36 61,13 
ΕΠΙΣΠΟΡΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 38,92 0,00 -38,92 -100,00
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 2.067,11 0,00 -2.067,11 -100,00
ΓΕΩΜHΛΑ 0,00 86,10 86,10 
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 3,60 46,17 42,57 1.182,50 
ΞΗΡΑ ΜΗ 2,08 0,00 -2,08 -100,00
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΥΚΑ ΚΑΙ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 816,81 0,00 -816,81 -100,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 2,02 0,00 -2,02 -100,00
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 2.194,96 1.875,21 -319,75 -14,57
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ 12,40 17,89 5,49 44,27 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3,23 12,09 8,86 274,30 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 17,35 205,69 188,34 1.085,53 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 237,01 793,00 555,99 234,59 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 411,08 0,00 -411,08 -100,00
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 2,11 0,00 -2,11 -100,00
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 54,82 65,19 10,37 18,92 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 5.499,18 3.987,67 -1.511,51 -27,49
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 321,11 0,00 -321,11 -100,00
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0,31 0,00 -0,31 -100,00
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 3.342,27 1.058,44 -2.283,83 -68,33
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 55,50 0,00 -55,50 -100,00
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 361,87 433,99 72,12 19,93 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 154,51 175,62 21,11 13,66 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,64 0,00 -0,64 -100,00
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 4,75 0,00 -4,75 -100,00
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
(ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0,12 0,00 -0,12 -100,00
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 57,78 31,71 -26,07 -45,12
ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 278,18 599,66 321,48 115,57 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 0,00 42,21 42,21 
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 0,00 100,46 100,46 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ 0,00 85,70 85,70 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 0,00 175,45 175,45 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ 0,00 1,43 1,43 
ΦΥΤΩΡΙΑ 4,40 3,83 -0,57 -12,95
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 0,00 0,06 0,06 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ 0,00 7,72 7,72 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 0,00 3,23 3,23 

152.718,61 151.963,51 

Ειδικότερα για τον νοµό Έβρου (2014-2020): 

Το 2014 καλλιεργούνταν στην Ελλάδα περίπου 200.000 εκτάρια στρέµµατα 
καλαµποκιού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Έβρος, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, 
Θεσσαλονίκη). Πρώτος νοµός σε καλλιεργούµενες εκτάσεις ήταν ο Έβρος 
(καλλιέργεια άνω των 25 χιλιάδων εκταρίων) .  
Το αυξηµένο κόστος παραγωγής του καλαµποκιού, τα υψηλά κόστη µεταφοράς κατά 
την πώληση (π.χ  από Ορεστιάδα για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης), προβλήµατα 
διάθεσης των προϊόντων λόγω διεθνών εµπορικών συγκυριών και χαµηλών τιµών 
παραγωγού καθώς και η άµεση γειτνίαση του νοµού Έβρου µε τη Βουλγαρία και την 
εισαγωγή δηµητριακών µε χαµηλό κόστος παραγωγής, οδήγησαν στην πλήρη 
κατάρρευση της καλλιέργειας του καλαµποκιού στον νοµό Έβρου.  
Σήµερα τα εκτάρια καλαµποκιού στην περιοχή ανέρχονται σε 1.058 (µείωση κατά 
68% σε σχέση µε το 2014) .  
Οι εκτάσεις του  σκληρού  σιταριού διαχρονικά από το 2014 µειώθηκαν κατά 21% , 
ωστόσο παραµένουν στα υψηλά  επίπεδα των 23.322 εκταρίων  το 2020. 

Στα λοιπά σιτηρά περιλαµβάνονται το µαλακό σιτάρι , το κριθάρι ζωοτροφικό και 
ζυθοποιίας, η βρώµη , σίκαλη, και τριτικάλε.  
Στον νοµό Έβρου τα λοιπά σιτηρά κατέχουν συνολική έκταση 6.270 εκταρίων  το 
2020 (ο σίτος µαλακός κατείχε το 2020 3.907  εκτάρια , το κριθάρι  2.098 εκτάρια ),  
αν και µειώθηκαν κατά 67% σε σχέση µε το 2014. 
Τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές στον νοµό Έβρου εµφανίζουν µεγάλη άνοδο το 
2020 κατά 201% σε σχέση µε το 2014 (32.082 εκτάρια). Στα κτηνοτροφικά φυτά για 
ζωοτροφές δηλώνονται και καλλιέργειες όπως βίκος (790 εκτάρια), κτηνοτροφικά 
κουκιά, µπιζέλια , ρεβίθια , καλαµπόκι (περίπου 427 εκτάρια), µηδική σανός και 
ξηρική  µηδική για ζωοτροφή (21.018 εκτάρια) και 8.073 εκτάρια  κοφτολίβαδα. 
 Η µηδική καταλαµβάνει και εδώ πολύ µεγάλο ποσοστό λόγω και της προτίµησης της 
και για βιολογική καλλιέργεια µε πριµοδότηση. 
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Η αγρανάπαυση (2020) - εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που προσµετρούνταν 
στα εκτατικά δικαιώµατα (2014)- έχει µειωθεί κατά 24%, διατηρώντας όµως 13.647 
εκτάρια το 2020. 
Οι ενεργειακές καλλιέργειες (ηλίανθος, ελαιοκράµβη) εξακολουθούν να κατέχουν 
πολύ µεγάλη (ανεπαίσθητη µείωση 0,5%) έκταση 30.749 εκταρίων το 2020. Στην 
ουσία η καλλιέργεια του ηλιάνθου αντικατέστησε διαχρονικά τον αραβόσιτο. 
Επίσης η  βαµβακοκαλλιέργεια αυξήθηκε κατά  34% και διαµορφώθηκε στα υψηλά 
των 28.818 εκταρίων.  

Οι   λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες το 2020 κατελάµβαναν  600 εκτάρια (µουριές 545 
εκτάρια και ρόδια 20) και οι ελιές 2.158 εκτάρια . 
Οι ροδακινιές µεταποίησης το 2020 στον ν. Έβρου  καταλαµβάνουν 42 εκτάρια, τα 
πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, βερίκοκα) 100εκτάρια και τα µηλοειδή 86 εκτάρια.  

Τα ακρόδρυα - καρποί µε κέλυφος (καρυδιά, αµυγδαλιά) είχαν  αύξηση κατά 61% στα 
618  εκτάρια το 2020.  

2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

2.1 ΒΑΜΒΑΚΙ 

Η καλλιέργεια του βαµβακιού για την Θράκη αποτελεί γεωργική δραστηριότητα 
ιδιαίτερης σηµασίας, αφού καλύπτει περίπου το 24%  της καλλιεργηθείσας έκτασης 
στην περιοχή. Οι νοµοί Ροδόπης και Έβρου είναι ο δεύτερος και ο τρίτος νοµός σε 
καλλιεργούµενη µε βαµβάκι έκταση στην Ελλάδα. 
Εκτός από τους 9.500 θρακιώτες καλλιεργητές (2020) που ζουν από το βαµβάκι στη 
Θράκη, υπάρχουν ακόµη 9 εκκοκκιστήρια που το µεταποιούν και δυο κλωστήρια και 
πλεκτήρια που χρησιµοποιούν αποκλειστικά βαµβάκι Θράκης. 
Το 2019 καταγράφεται αύξηση στην παραγωγή σύσπορου βαµβακιού και στις τρεις 
Περιφερειακές ενότητες της Θράκης, ενώ η µεγαλύτερη αναλογία εξακολουθεί να 
αντιστοιχεί στον Έβρο (90,720 τόνοι, µε ποσοστό 51%). Ακολουθεί η Ροδόπη (72,033 
τόνοι, µε ποσοστό 40%), ενώ µικρότερη παραµένει η συµµετοχή της Ξάνθης (15.442 
τόνοι). 
Οι σηµερινές απαιτήσεις από το βαµβάκι στη διεθνή αγορά 
Ποιες είναι οι συνθήκες στη διεθνή κλωστοϋφαντουργία σήµερα και τι απαιτούν από 
το βαµβάκι: 

• Ο έντονος ανταγωνισµός και η τεχνολογική εξέλιξη (µηχανές κλωστηρίων µε
πολύ υψηλές ταχύτητες) απαιτούν βαµβάκι ανώτερης ποιότητας.

• Η κλιµατική αλλαγή αλλά και η συνειδητοποίηση των καταναλωτών υψηλού
εισοδήµατος απαιτούν βαµβάκι που παράχθηκε µε βιώσιµες γεωργικές
πρακτικές.

• Η ανάγκη για χαµηλότερες εισροές (τόσο για χαµηλότερο κόστος, όσο και για
περιβαλλοντικούς λόγους), αλλά ταυτόχρονα και υψηλότερες στρεµµατικές
αποδόσεις, άρα και καλύτερο εισόδηµα, απαιτούν την εφαρµογή ευφυούς
γεωργίας και γενικότερα την ψηφιοποίηση της καλλιέργειας.
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Το µεγαλύτερο πρόβληµα της βαµβακοπαραγωγής στη Θράκη είναι ότι κατά 
σηµαντικό ποσοστό αυτής πραγµατοποιείται σε ξηρικά και όχι αρδευόµενα χωράφια. 
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο προκειµένου να αυξηθεί το εισόδηµα των Θρακιωτών 
βαµβακοπαραγωγών αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, 
µεγάλο µέρος των εκτάσεων που καλλιεργούνται να µετατραπούν από ξερικές σε 
αρδευόµενες.  
Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την επιβίωση της παραγωγής βάµβακος είναι η 
διατήρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης.  
Αν θέλουµε στη Θράκη να συνεχίσει το βαµβάκι να δίνει ένα καλό εισόδηµα στους 
χιλιάδες βαµβακοπαραγωγούς και να συνεχίσουν να λειτουργούν µε επιτυχία οι 
µεταποιητικές επιχειρήσεις, πρέπει να παραχθεί ένα ανταγωνιστικό στις διεθνείς 
αγορές προϊόν, υψηλότερης αξίας, που η υπεραξία του να επιστρέφει σε όλους τους 
συµµετέχοντες. 
Με τη συνεργασία, παραγωγών, µεταποίησης και Πολιτείας πρέπει να υλοποιηθεί στη 
Θράκη ένα πρόγραµµα παραγωγής βαµβακιού µε «ταυτότητα». Ταυτότητα, που θα 
του δίνει τη δυνατότητα να διατίθεί σε υψηλότερες τιµές στη διεθνή αγορά. 
Στο βαµβάκι αυτό θα πρέπει να: 

• Μετριέται η ποιότητα η ταξινόµηση του κατά 100%, έτσι ώστε να είναι
δεδοµένη η διασφάλιση για τον πελάτη.

• Είναι πιστοποιηµένη παραγωγή του, σύµφωνα µε διεθνή συστήµατα
πιστοποίησης, και  να υπάρχει 100% ιχνηλασιµότητα.

• Στα αγροτεµάχια που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να εφαρµοστούν
συστήµατα ευφυούς γεωργίας, µε στόχο αποδοτικότερη άρδευση, σωστή
λίπανση και καλύτερη αντιµετώπιση ασθενειών.

• Να υπάρχει ειδική δράση προώθησης του στις διεθνείς αγορές, όχι απλά ως
«Ελληνικό βαµβάκι», αλλά µε δική του ταυτότητα, που θα το κάνει ιδιαίτερο
ως Θρακιώτικο βαµβάκι.

• Αρχικά η Πολιτεία να συνεισφέρει οικονοµικά στην υλοποίηση του
προγράµµατος αυτού, ενώ αργότερα αυτό θα αυτοχρηµατοδοτείται από την
υπεραξία του βαµβακιού. Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο µπορεί να παίξει
σηµαντικό ρόλο στο πρόγραµµα αυτό.

• Μέρος της παραγωγής βάµβακος στη Θράκη να ενταχθεί σε πρόγραµµα
βιολογικής καλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό το βαµβάκι της Θράκης θα
αποκτήσει πιστοποιητικό ποιότητας που θα ενισχύσει την διάθεση του στις
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κυριαρχεί το πιστοποιηµένο βαµβάκι
από την Τουρκία.

• Να πραγµατοποιηθεί ερευνητικό πρόγραµµα από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, τόσο για τις πλέον αποδοτικές ποικιλίες σπόρων που
πρέπει να χρησιµοποιούνται στη Θράκη, όσο και για τη δυνατότητα εφαρµογής
συστήµατος ευφυούς γεωργίας, προκειµένου να παραχθεί ένα ποιοτικά
καλύτερο προϊόν και µε χαµηλότερο κόστος παραγωγής.

2.2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΔΙΚΗ 

Τα κτηνοτροφικά φυτά, που δίνουν σηµαντικές για την κτηνοτροφία ζωοτροφές, 
ανήκουν σε διάφορες βοτανικές οικογένειες, µε τα περισσότερα και τα σπουδαιότερα 
να ανήκουν σε δύο από αυτές: την οικογένεια των σιτηρών και την οικογένεια των 
ψυχανθών. 
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Στην πρώτη ανήκει ο αραβόσιτος, το κριθάρι, η βρώµη και η σίκαλη κυρίως 
(κτηνοτροφικά σιτηρά παγκόσµιας σπουδαιότητας,) καθώς επίσης και άλλα είδη που 
απαντώνται ή χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση λειµώνων. 

Στην οικογένεια των ψυχανθών πρωταρχική θέση κατέχουν η µηδική (το 
σπουδαιότερο σανοδοτικό ή χορτοδοτικό φυτό στον κόσµο ), η σόγια, τα τριφύλλια, ο 
βίκος, τα κτηνοτροφικά κουκιά κ.α καθώς και άλλα δευτερεύοντα που είναι 
απαραίτητα επίσης για την εγκατάσταση λειµώνων. 

Τα κτηνοτροφικά σιτηρά και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή συµπληρώνουν το ένα το 
άλλο στην κατάρτιση ορθολογικών σιτηρεσίων, απαραίτητων για την ανάπτυξη της 
ζωϊκής παραγωγής, ιδιαίτερα σε µια χώρα όπως η χώρα µας, ελλειµµατική σε κρέας, 
που φιλοδοξεί να περιορίσει τις εισαγωγές της σε ζωοτροφές, συγχρόνως δε να ελέγξει 
το κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών της προϊόντων. 

Από τα παραπάνω φυτά στην Ελλάδα καλλιεργούνται σε σηµαντικές εκτάσεις (για τα 
δεδοµένα της ελληνικής γεωργίας) ο αραβόσιτος και το κριθάρι από τα σιτηρά, η 
µηδική και ο βίκος από τα ψυχανθή. Η βρώµη και η σίκαλη καταλαµβάνουν ολοένα 
και µικρότερες εκτάσεις, ενώ τα πρωτεϊνούχα ψυχανθή (σπουδαία υποκατάστατα της 
σόγιας, υπό προϋποθέσεις) όπως τα κτηνοτροφικά κουκιά, το κτηνοτροφικό µπιζέλι, 
το κτηνοτροφικό ρεβύθι, το λαθούρι, το λούπινο κ.α καλλιεργούνται σε πολύ µικρές 
εκτάσεις. 

Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, αλλά και όλα τα ψυχανθή, διατηρούν το πλεονέκτηµα, ως 
φυτά αζωτόλογα (αυτά µόνο σε όλο το φυτικό βασίλειο), να εµπλουτίζουν το έδαφος 
µε άζωτο και να συµβάλουν έτσι σηµαντικά στην οικονοµία αζώτου στη φύση (γι αυτό 
και είναι αναντικατάστατα φυτά αµειψισποράς) ενώ συγχρόνως δεν χρειάζονται 
αζωτούχο λίπανση ή ικανοποιούν τις ανάγκες τους µε πολύ µικρές ποσότητες αζώτου. 

Από τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, το πιο σηµαντικό σανοδοτικό φυτό στον κόσµο, η 
µηδική, αποτελεί ζωοτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, κατάλληλη για όλα τα 
παραγωγικά ζώα και ιδιαιτέρως για τα γαλακτοπαραγωγά, γι’ αυτό και η καλλιέργειά 
της αυξάνει καθηµερινά, εµφανίζοντας καλές προοοπτικές αφού εκτός των άλλων, 
αποτελεί ζωοτροφή εύγεστη και ελκυστική για τα ζώα. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ 
ότι το φυτό ως βαθύρριζο και αζωτόλογο βελτιώνει τα εδάφη, ενώ συγχρόνως δίνει 
µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις. Στα ζώα η µηδική χορηγείται µε διάφορες µορφές, 
κυρίως όµως σαν σανός, άλευρο σανού, χλωρή νοµή, ενσίρωµα και διάφορα 
αφυδατωµένα προϊόντα, ενώ αρκετές εκτάσεις µηδικής σε παγκόσµια κλίµακα 
βόσκονται από διάφορα είδη ζώων σε λειµώνες στους οποίους η µηδική εγκαθίσταται 
σε µείγµατα µε άλλα φυτά. 

Το χόρτο της µηδικής είναι πλούσιο σε πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα και 
βιταµίνες. 

Να προστεθεί επίσης ότι η φυτοτεχνική υπεροχή της οφείλεται και στο γεγονός ότι ως 
φυτό πολυετές, απαιτεί δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας κάθε τέσσερα ή πέντε 
χρόνια και όχι κάθε χρόνο, συγχρόνως δε είναι φυτό πολλαπλών κοπών, γρήγορης 
αναβλάστησης µετά από κάθε κοπή (το καλοκαίρι) αρδευόµενη ή ξηρική. 
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Στη χώρα µας καλλιεργούνται κάθε χρόνο 1,5- 2,0 εκατ. στρέµµατα µε µηδική, µε ένα 
σηµαντικό ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων να απαντάται στην Θράκη 
(κυρίως στην Ξάνθη). 

Οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων είναι ευοίωνες, 
αφού το προϊόν ζητείται ολοένα και περισσότερο λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων 
του.  

Στην Θράκη, µε την σηµαντική ανάπτυξη της ζωϊκής παραγωγής και δη της 
παραγωγής γάλακτος, η καλλιέργεια της µηδικής αποτελεί απαραίτητο πυλώνα στην 
κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. 

Η τιµή πώλησης των προϊόντων της θα µπορούσε να αυξηθεί εάν η µηδική 
καλλιεργούνταν, σύµφωνα µε τους κανόνες της ολοκληρωµένης διαχείρισης της 
παραγωγής. 

2.3. ΚΑΠΝΟΣ 

Η καλλιέργεια καπνού ποικιλίας Μπασµά στη Θράκη αποτελεί σηµαντική γεωργική 
δραστηριότητα, καθώς αναπτύσσεται σε ορεινές, µειονεκτικές και παραµεθόριες 
περιοχές, αξιοποιεί εδάφη οριακής γονιµότητας για την παραγωγή των εξαιρετικής 
ποιότητας καπνών ανατολικού τύπου, παρέχει απασχόληση σε σηµαντικό αριθµό 
καλλιεργητών και συνεισφέρει θετικά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.  
Σε επίπεδο χώρας η παραγωγή καπνού Μπασµά ανήλθε το 2019 σε 10.571 τόνους, εκ 
των οποίων οι 7.710 τόνοι παρήχθησαν στη Θράκη(73%). Το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής προέρχεται από τη Ροδόπη (83%), ενώ µικρότερες αναλογίες αντιστοιχούν 
στην Ξάνθη (15%) και στον Έβρο(2%).  
Για το 2020, η παραγωγή καπνού Μπασµά σε επίπεδο χώρας εκτιµάται σε 8.400 
τόνους, εκ των οποίων οι 6.300 τόνοι αναµένονται στη Θράκη(75%).  
Ο αριθµός των παραγωγών στη Ροδόπη για το 2019 ανέρχεται σε 5.568 ενώ 
αντίστοιχα στη Ξάνθη σε 1.982 και στον Έβρο σε 165. Ο αριθµός των παραγωγών στη 
Ροδόπη για το 2020 ανέρχεται σε 4.972 ενώ αντίστοιχα στη Ξάνθη σε 1.825 και στον 
Έβρο σε 150. 
Συνοπτικά για το 2020, 6.947 παραγωγοί στη Θράκη έχουν ως κύρια πηγή 
εισοδήµατος των οικογενειών τους, την καλλιέργεια καπνού ποικιλίας Μπασµά 

2.3.1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Α. Έργα υποδοµών 
• Παροχή νερού για άρδευση σε καπνοπαραγωγούς, που δεν έχουν πρόσβαση σε
αρδευτικό δίκτυο. Επιλογή συγκεκριµένων περιοχών που δεν υπάρχει
πρόσβαση σε σταθερής παροχής άρδευση. Σχεδιασµός και εγκατάσταση
λιµνοδεξαµενών που θα παρέχουν αρδευτικό νερό στις συγκεκριµένες περιοχές
και δικτύου διανοµής. Απαιτείται χρηµατοδότηση για µελέτη και υλοποίηση
του έργου. Ήδη υπάρχουν σχετικές προµελέτες, όπως αναφέρεται στο ειδικό
κεφάλαιο για τις υποδοµές του αγροτικού τοµέα της Θράκης.
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Β. Χρηµατοδότηση παραγωγών για αγορά εξοπλισµού 
• Χρηµατοδότηση παραγωγών για την αγορά  µηχανολογικού εξοπλισµού, όπως

µικρούς γεωργικούς ελκυστήρες 60h, φυτευτικές µηχανές σκαλιστήρια,
λιπασµατοδιανοµείς, εξοπλισµό για ψεκασµούς µε σκοπό περεταίρω
εκµηχάνιση της καλλιέργειας στη Θράκη. Αυτό θα µειώσει το κόστος
παραγωγής του προϊόντος για τους καπνοπαραγωγούς και θα διευκολυνθεί η
εργασία τους.

• Ενίσχυση των παραγωγών για αγορά και χρησιµοποίηση βιολογικών
σκευασµάτων και εφαρµογή µη επεµβατικών µεθόδων φυτοπροστασίας (πχ.
φεροµονικές παγίδες) κατά την καλλιέργεια και αποθήκευση του προϊόντος
που παράγουν, για προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των
παραγωγών και για ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

• Ενίσχυση των παραγωγών για αγορά και χρησιµοποίηση πλαστικών για
κάλυψη λιαστρών και σπορείων, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας
και αύξηση του εισοδήµατός τους.

Γ. Οικονοµική στήριξη των παραγωγών 
• Απευθείας χρηµατική ενίσχυση (επιδότηση) από την Ε.Ε. για ορεινές και

µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούν ως επί το πλείστον καπνό
ποικιλίας Μπασµά, ώστε να καλύπτεται η απώλεια εισοδήµατος από τις
χαµηλές αποδόσεις του παραγόµενου προϊόντος στο χωράφι. Συσχέτιση της
απευθείας ενίσχυσης µε το συνολικό εισόδηµα του παραγωγού και ορισµός ως
δικαιούχων των παραγωγών που έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω ενός αποδεκτού
ελάχιστου εισοδήµατος.

• Απευθείας χρηµατική ενίσχυση στους µικρούς παραγωγούς µέχρι 10
στρεµµάτων, ώστε να ανταποκρίνεται το εισόδηµά τους σε ένα επαρκές
επίπεδο διαβίωσης.

Υπάρχει σχετική µελέτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δ. Αναπροσαρµογή σχετικών ρυθµίσεων στον  ΕΛΓΑ  
Ανανέωση της λίστας των ασθενειών/ καταστροφών στον ΕΛΓΑ µε ενσωµάτωση στη 
λίστα αποζηµίωσης των καταστροφών από νεκρωτική ίωση του καπνού.  

Ε. Δράσεις σχετικές µε την ποικιλία Μπασµά 
• Γενετική βελτίωση της απόδοσης του σπόρου ΒΞ81 που δίνει εξαιρετικής
ποιότητας Μπασµά, ώστε να παράγεται µεγαλύτερη απόδοση σε κιλά ανά
στρέµµα χωρίς παράλληλα να υποβαθµίζεται η ποιότητα του παραγόµενου
προϊόντος.

• Ορισµός του Μπασµά ΒΞ81 ως Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης
(ΠΟΠ) ή Προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), για απόκτηση µιας πιο
συγκεκριµένης ταυτότητας που πιθανόν να ευνοήσει την εµπορική διάθεση του
προϊόντος.

ΣΤ. Εκπαίδευση παραγωγών για βελτίωση γνωστικού επιπέδου τους 
• Οργάνωση  από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΔΠΘ σεµιναρίων για
καπνοπαραγωγούς, µε σκοπό την βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των
παραγωγών σε θέµατα καλλιέργειας και γεωργίας ακριβείας, ασφάλειας στην
γεωργία, προστασίας του περιβάλλοντος.
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2.3.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VIRGINIA ΣΤΗ 
ΘΡΑΚΗ  

Η Σταυρούπολη αποτελεί µια παραδοσιακά καπνοπαραγωγική, ορεινή περιοχή της 
Ξάνθης. Έχει αµµώδη, µε καθόλου ή µικρή κλίση, εκτάσεις και βρίσκεται στην ουσία 
στην µικρή κοιλάδα που δηµιουργείται από την διέλευση του ποταµού Νέστου από την 
περιοχή. Στην δεκαετία του 80 καλλιεργήθηκαν εκτεταµένα τα καπνά τύπου βιρτζίνια 
στην περιοχή, µε πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.   
Η καλλιέργεια Βιρτζίνια στην περιοχή σταµάτησε το 2000 και ξανάρχισε 12 χρόνια 
αργότερα µε νέα µορφή και νέα δυναµική υπό την αιγίδα και καθοδήγηση της ΣΕΚΕ, 
στα πλαίσια της παραγωγής Βιολογικού καπνού για 100% εξαγωγή του στις Η.Π.Α.  
Το πρωτόκολλο καλλιέργειας ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ και την τοπογραφία της 
περιοχής, καθώς οι καλλιέργειες της περιοχής βρίσκονται σε οικολογικά σηµαντικές 
ζώνες που δένουν πλήρως µε την βιολογική γεωργία και τις αρχές της.  
Σήµερα καλλιεργούν βιολογικό καπνό 24 καπνοπαραγωγοί σε περίπου 1000 
στρέµµατα και παράγουν περίπου 200 τόνους καπνά, ο οποίος αποξηραίνεται και 
διαχειρίζεται µετασυλλεκτικά σε πρότυπη µονάδα που έχει εγκαταστήσει η ΣΕΚΕ 
στην ακριτική αυτή περιοχή.  Τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά. 
Υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η καλλιέργεια, µε αύξηση της παραγωγής τους 500 
τόνους και ενασχόληση και άλλων κατοίκων της περιοχής στην καπνοκαλλιέργεια. 
Προκειµένου να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής καπνών ποικιλίας 
Βιρτζίνια στην περιοχή πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Α. Έργα υποδοµών 
• Παροχή νερού για άρδευση σε καπνοπαραγωγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε
αρδευτικό δίκτυο. Σχεδιασµός και εγκατάσταση της επέκτασης του υπάρχοντος
αρδευτικού δικτύου ώστε να παρέχεται νερό για άρδευση στις συγκεκριµένες
περιοχές για να µπορέσουν να καλλιεργηθούν και άλλα διαθέσιµα
αγροκτήµατα στην περιοχή που τώρα βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Απαιτείται
χρηµατοδότηση για µελέτη και υλοποίηση του έργου.

B. Χρηµατική Ενίσχυση παραγωγών ως επιδότηση
• Απευθείας χρηµατική ενίσχυση για την περιοχή ως ορεινή και µειονεκτική,
ώστε να καλύπτεται η απώλεια εισοδήµατος από τις χαµηλές αποδόσεις που
λαµβάνονται στον καπνό και τις άλλες καλλιέργειες. Συσχέτιση της απευθείας
ενίσχυσης µε το συνολικό εισόδηµα των παραγωγών και ορισµός ως
δικαιούχων παραγωγών που έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω του ενός αποδεκτού
ελάχιστου εισοδήµατος, το οποίο θα οριστεί µε συγκεκριµένα κριτήρια.

2.4. ΣΙΤΗΡΑ 

Ο τοµέας των σιτηρών καλύπτει το 17,5% περίπου της συνολικής καλλιεργηθείσας  
έκτασης στη Θράκη, παρουσιάζοντας όµως σηµαντική µείωση σε σχέση µε το 2014 
κατά 36,22% στα σιτηρά και κατά 46% στον αραβόσιτο. 
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να τεθούν στρατηγικοί στόχοι για τα σιτηρά στη 
Θράκη αφού πέραν όλων των άλλων αντιµετωπίζουν έντονο ανταγωνισµό από τις 
γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία οι οποίες είναι σηµαντικές χώρες 
παραγωγής σιτηρών χαµηλού κόστους   ( η παραγωγή µαλακού σίτου στην Ελλάδα 
αντιστοιχεί µόνο στο 4% της αντίστοιχης βουλγαρικής και η ελληνική παραγωγή 
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αραβοσίτου στο 38% της Βουλγαρικής,  ενώ η Ρουµανία καταλαµβάνει την ηγέτιδα 
πρώτη θέση στην Ευρώπη στην παραγωγή αραβοσίτου). 

Οι στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα των σιτηρών και οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
τους στη Θράκη είναι οι εξής: 

α)  Συµβολαιακή Γεωργία 
Προώθηση του θεσµού της Συµβολαιακής γεωργίας µεταξύ πρωτογενή τοµέα και 
του τοµέα µεταποίησης για την παραγωγή ειδικών προϊόντων (π.χ. ζυµαρικά, µπύρα 
κλπ.). Η Συµβολαιακή Γεωργία, δηλαδή η γραπτή εµπορική συµφωνία µεταξύ 
παραγωγών και εταιριών τυποποίησης- µεταποίησης ή και εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων µε το πιστοποιηµένο σύστηµα παραγωγής είναι απαίτηση της αγοράς.  
αφού Διασφαλίζει την παραγωγή και την εµπορία ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, 
αλλά και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα του παραγωγού γνωστοποιώντας του την τιµή εκ 
των προτέρων. Επιπλέον εξασφαλίζεται η συνεργασία παραγωγών σκληρού σίτου µε 
µεταποιητικές µονάδες ζυµαρικών, παραγωγών µαλακού και  σκληρού σίτου µε 
αλευροβιοµηχανίες και παραγωγών κριθαριού µε εταιρίες «της Θράκης και γενικά της 
Ελλάδος . 

Στο σκληρό σιτάρι  οι ποσότητες συντριπτικά στη Θράκη δεν παράγονται µέσω 
Συµβολαιακής γεωργίας. Άρα επιτακτική είναι η ανάγκη προσέλκυσης µεγάλης 
εταιρίας  Ζυµαρικών και στη Θράκη που µε κατάλληλα οικονοµικά κίνητρα θα 
δηµιουργήσει νέες επενδύσεις. 

β)  Καλλιεργητικές πρακτικές 
Επιλογή ποικιλιών σίτου και κριθαριού µε µειωµένες απαιτήσεις νερού, ανθεκτικών 
στο κρύο και στις ασθένειες, µε ικανοποιητική απόδοση και υψηλή ποιότητα 
προϊόντος. Aξιοποίηση/βελτίωση του εγχώριου γενετικού υλικού. 

Επιπλέον  µεγάλο ρόλο στην ποιότητα των σιτηρών παίζει και το γενετικό υλικό των 
ποικιλιών που θα προτείνουν οι Βιοµηχανίες ζυµαρικών, για το σκληρό και το µαλακό 
σιτάρι, οι Αλευροβιοµηχανίες (Μύλοι Θράκης) και οι βιοµηχανίες ζυθοποιίας 
(Βεργίνα ΑΕ , Αθηναϊκή Ζυθοποιία) για το κριθάρι µπύρας. Βέβαια η ποιότητα για τον 
αγοραστή πρέπει να συµβαδίζει και µε την αποδοτική παραγωγή ανά στρέµµα καθώς 
και την ικανοποιητική τιµή του παραγωγού. 

Είναι σηµαντική επίσης η επέκταση του συστήµατος γεωργικών προειδοποιήσεων µε 
σκοπό την ολοκληρωµένη προστασία καθώς και η προώθηση ποικιλιών κριθαριού µε 
καλή βυνοποιητική απόδοση . 

Αραβόσιτος: Βελτίωση της τεχνικής παραγωγής στην καλλιέργεια αραβοσίτου, µέσω 
κατάλληλων υβριδίων διαφορετικού βιολογικού κύκλου ανάλογα µε τη εδαφολογική 
δοµή και σύσταση των χωραφιών,  υψηλό δυναµικό παραγωγής και µε υψηλή 
αποτελεσµατικότητα χρήσης αζώτου (για περιορισµό του κόστους παραγωγής και της 
επιβάρυνσης των φυσικών πόρων). Προώθηση της καλλιέργειας αραβοσίτου  είτε σε 
περιοχές µε αναπτυγµένη κτηνοτροφία είτε σε αντικατάσταση εκτάσεων  
αποδεσµευόµενων από άλλες αρδευόµενες καλλιέργειες . 

Μαλακό σιτάρι: Το µαλακό σιτάρι αποδίδει µεν καλύτερα από το σκληρό αλλά 
υπολείπεται σε ποιότητα. Επιπλέον οι Αλευρόµυλοι εισάγουν από Ρωσία, Ουκρανία, 

102



Καζακστάν, Βουλγαρία µαλακό σιτάρι στην ποιότητα που θέλουν και το πληρώνουν 
φθηνότερα σε αρκετές περιπτώσεις σε ανταγωνιστικές τιµές. 

Το µαλακό σιτάρι έχει µεγάλο βιολογικό κύκλο και ευδοκιµεί καλύτερα στις βόρειες 
χώρες όπως η Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία σπέρνοντας το από αρχές 
Σεπτεµβρίου και συγκοµίζοντάς το τέλη Ιούλη.  

Στη Ελλάδα όπως και στη Θράκη η ωρίµανση σταµατά βίαια τέλη Μαΐου µε αρχές 
Ιουνίου µε την άνοδο των θερµοκρασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπολείπεται σε 
ποιοτικές προδιαγραφές για αλευροποίηση και µεγάλο µέρος να χρησιµοποιείται ως 
ζωοτροφικό. 

Εποµένως πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια στην επιλογή κατάλληλων ποικιλιών 
µικρότερου βιολογικού κύκλου, οι οποίες θα είναι αποδοτικές αλλά και πιο ποιοτικές. 
Οι Έλληνες καλλιεργητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν χρησιµοποιούν 
πιστοποιηµένο σπόρο µαλακού σιταριού. Η κατάταξη των ποικιλιών µαλακού 
σιταριού στην Ιταλία γίνεται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά :  

ü Ανώτατη ποιότητα: Ειδ. Βάρος:80kg/hl min , Πρωτεΐνη :13,5 %min
ü Ανώτερη ποιότητα: : Ειδ. Βάρος:79kg/hl min , Πρωτεΐνη :12 %min
ü Φίνο: Ειδ. Βάρος:79kg/hl min , Πρωτεΐνη :11 %min
ü Απλή αρτοποιητική ικανότητα: Ειδ. Βάρος:76kg/hl min
ü Εµπορικό για µπισκότα: Ειδ. Βάρος:73-75kg/hl min

Πρέπει, κατά συνέπεια να γίνει πειραµατισµός ποικιλιών µαλακού σίτου προς εύρεση 
κατάλληλων ποικιλιών για ποιοτικό σιτάρι. Οι συνήθεις ποιοτικές προδιαγραφές για 
καλής ποιότητας αλευροποιήσιµο µαλακό σιτάρι στην Θράκη είναι οι εξής  : Ειδικό 
Βάρος :77kg/hl min , Πρωτεΐνη :11,00 %min , Falling Number :300sec min, 
Γλουτένη:21,00 % min, Υγρασία :12,00 % max, Ξένες Ύλες :1,50 %max, 
Προσβεβληµένα από έντοµα 0,50% max. 

Σκληρό σιτάρι  : Το σκληρό σιτάρι ευδοκιµεί και σε αλκαλικά εδάφη µε PH>7 σε 
σχέση µε το µαλακό. Η γεωµορφολογία του εδάφους και το κλίµα ευνοεί κυρίως  το 
σκληρό σιτάρι όπου στη Θράκη έχει µέσες αποδόσεις 250-400 κιλά /στρέµµα ενώ το 
µαλακό στάρι 450-600 κιλά /στρέµµα. 

Παρόλα αυτά το σκληρό στάρι καλύπτει τη διαφορά των 200 κιλών ανά στρέµµα χάρη 
στην καλύτερη τιµή που απολαµβάνει σε σχέση µε το µαλακό αλλά και λόγω της πολύ 
καλής ποιότητας του. Στη Θεσσαλία  επιτυγχάνονται παραγωγές σκληρού µε υαλώδη 
65-80% και στον Έβρο-Ροδόπη 55-75%. Εκτός από βιοµηχανίες ζυµαρικών και
αλευροβιοµηχανίες θα αγοράσουν σκληρό σιτάρι µε υαλώδη 70% προκειµένου να
παράγουν σιµιγδάλι αλλά και αλεύρι κίτρινου τύπου φαρίνα.

Σήµερα µε τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου  12 κιλών /στρέµµα 
παρέχεται συνδεδεµένη ενίσχυση στους παραγωγούς 3,6 ευρώ /στρέµµα.  Η χρήση του 
πιστοποιηµένου σπόρου διαπιστώθηκε από τους εξαγωγείς ότι   αυξάνει την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος. Το σκληρό σιτάρι έχει χαµηλό κόστος παραγωγής. Απαιτεί 
ελάχιστο νερό για άρδευση που είναι τόσο πολύτιµο τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα 
προϊόν που η χώρα µας έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα επειδή λόγω κλίµατος δεν 
καλλιεργείται στις Βόρειο-Ευρωπαϊκές χώρες.  
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Στην Ιταλία οι προδιαγραφές ποιότητας σκληρού σίτου στο Χρηµατιστήριο Αγροτικών 
Προϊόντων της Μπολόνια έχουν ως εξής:  
Fino:Πρωτεΐνη:13,5%min, Ειδικό Βάρος :80kg/hl min, Υαλώδη 80%  
1ηςκατηγορίας: 12,5%min, Ειδικό Βάρος :78kg/hl min, Υαλώδη 70% 
Εµπορικό: 11%min, Ειδικό Βάρος :76kg/hl min, Υαλώδη 50% 

γ)  Συστήµατα Διαχείρισης Ποιότητας 
Προώθηση της πιστοποίησης. Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων καλλιεργειών σιτηρών 
για αναβάθµιση της ποιότητας των σιτηρών µέσω της ένταξης της καλλιέργειας σε 
Συστήµατα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης.  Η πιστοποίηση όµως αυτή καθ’ αυτή (δηλ. 
η λήψη πιστοποιητικού) δεν πρέπει να αποτελεί σκοπό, αλλά µέσο που θα οδηγήσει σε 
µια αλλαγή νοοτροπίας που θα υπηρετεί την ποιότητα προς όφελος των παραγωγών, 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.  

δ) Συνεταιρισµοί και Οργανώσεις Παραγωγών 
Αναβάθµιση του ρόλου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στη 
συγκέντρωση και διαχείριση της παραγωγής δηµητριακών. Στη Θράκη και σε όλη την 
Ελλάδα είναι σήµερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η συλλογική δράση, η 
οργάνωση  και η στήριξη των γεωργών από υγιείς και ορθολογικά λειτουργούσες 
οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισµούς.  

Είναι πλέον µονόδροµος για τους µικροµεσαίους τουλάχιστον παραγωγούς η 
οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήµατα (συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών). 
Μέσα από τα σχήµατα αυτά βελτιώνεται η οικονοµική τους θέση και η 
διαπραγµατευτική τους δύναµη πετυχαίνοντας οικονοµίες κλίµακας τόσο στις αγορές 
των εφοδίων τους όσο και στην προώθηση της παραγωγής τους.  

 Η ενεργοποίηση   του  Μέτρου 9.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που 
αφορά τη Σύσταση νέων Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τοµέα της 
γεωργίας- Δηµητριακών (Καλαµπόκι Ζωοτροφικό, Κριθάρι Ζωοτροφικό & 
Ζυθοποιίας, Σιτάρι Σκληρό, Σιτάρι Μαλακό) θα ωφελήσει τους   εντασσόµενους 
αγρότες παρέχοντας τους τη δυνατότητα   να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα 
από κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισµού και η παγίωση 
των  αγορών σε σχέση µε την εµπορία των προϊόντων τους. Το Μέτρο 9.1 είναι ένα 
πολύ καλό κίνητρο για νεοσύστατες οµάδες και οργανώσεις παραγωγών διότι τους 
παρέχεται ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τους µέχρι 100 χιλιάδες το χρόνο. Η 
στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οµάδα ή η οργάνωση παραγωγών, 
µε βάση το επιχειρηµατικό της σχέδιο. Οι Οργανώσεις  Παραγωγών εκτός από τη 
συγκεκριµένη ενίσχυση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, θα µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ. 

Ως χώρα αλλά ειδικά η περιοχή της Θράκης για την ανάπτυξη της   πρέπει να 
στοχεύσει  σε προϊόντα που έχουν συγκριτικά , παραγωγικά, εµπορικά, εξαγωγικά 
πλεονεκτήµατα και µέσα σε αυτά είναι και τα σιτηρά. Στόχος η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας της ελληνικής 
αγροτικής οικονοµίας και  µέσω της αξιοποίησης όλων των αναπτυξιακών εργαλείων 
που η Κοινή Αγροτική Πολιτική προσφέρει. 
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2.5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι ενεργειακές καλλιέργειες καλύπτουν περίπου το 14% της συνολικής 
καλλιεργηθείσας έκτασης της Θράκης. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται κυρίως είναι 
ο ηλίανθος και η ελαιοκράµβη που προορίζονται κυρίως για παραγωγή βιοντίζελ και 
δίνουν σηµαντικά καλύτερο εισόδηµα από την καλλιέργεια των σιτηρών. Ιδιαίτερη 
ώθηση στις ενεργειακές καλλιέργειες υπήρξε µε τον νόµο 3423/13.12.2005 ο οποίος 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για τις καλλιέργειες αυτές, ώστε να αυξηθεί εισόδηµα 
των Ελλήνων αγροτών και να δοθεί η δυνατότητα παραγωγής βιοντίζελ από ελληνικά 
ενεργειακά φυτά. 

Δυστυχώς η προσπάθεια που ξεκίνησε µε τον συγκεκριµένο νόµο δεν ολοκληρώθηκε 
αφού η µετατροπή των δύο εργοστασίων της Ελληνικής βιοµηχανίας ζάχαρης ( της 
Ξάνθης και της Λάρισας) σε µονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης από αραβόσιτο, τεύτλα 
και γλυκό σόργο, ενώ ξεκίνησε µε πολύ καλές προοπτικές και µε την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.  Πάντως είναι σηµαντικό ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής από τις ενεργειακές καλλιέργειες στην ΠΑΜΘ, 
όπως ο ηλίανθος και η ελαιοκράµβη που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 
βιοκαυσίµων (βιοντίζελ), ανήκει στη Θράκη, η οποία µε παραγωγή 90.137 τόνων το 
2019 καλύπτει το 62%  της παραγωγής της περιφέρειας και το 30% της χώρας. Η 
παραγωγή σπόρων ηλίανθου για παραγωγή βιοκαυσίµων στη Θράκη ανήλθε το 2019 
σε 85.405 τόνους, παρουσιάζοντας µεγάλη άνοδο ως προς το προηγούµενο έτος 
(+51%), προερχόµενη κυρίως από τον Έβρο (83%) δευτερευόντως από την Ξάνθη 
(16%). Μικρή παραµένει η παραγωγή ελαιοκράµβης στη Θράκη (4.272 τόνοι το 2019) 
προερχόµενη κυρίως από την Ξάνθη (88%), καλύπτοντας το 53% του όγκου 
παραγωγής στην περιφέρεια και το 15% στη Χώρα, ενώ σε χαµηλό επίπεδο κυµαίνεται 
η παραγωγή της στον Έβρο και τη Ροδόπη. 

Επισηµαίνεται ότι η έκταση και η παραγωγή των ενεργειακών καλλιεργειών της 
χώρας, αποτελούµενη σχεδόν στο σύνολό της, από ηλίανθο και ελαιοκράµβη, 
παρουσίασε το 2019 σηµαντική άνοδο ως προς το προηγούµενο έτος (+14,5% και 
+27% αντίστοιχα), ενώ η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να
ενισχυθεί, κυρίως εξαιτίας του περιορισµού των εισαγωγών φοινικέλαιο για παραγωγή
βιοκαυσίµων. Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2019 (COM (2019) 142 τελικό, 13.3.2019) η ιδιαίτερα έντονη
επέκταση των φυτειών παραγωγής φοινικέλαιου (προέλευσης Μαλαισίας, Ινδονησίας
κ.α, χωρών)  στο διάστηµα της περιόδου 2008-2016 προήλθε σε ποσοστό της τάξεως
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του 45% από την αποψίλωση δασών, χαρακτηρίζοντας το φοινικέλαιο ως πρώτη ύλη 
υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου. Συνέχεια της νέας οδηγίας της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιµες 
πηγές (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, 11.2.2018) το αποτέλεσµα ήταν οι εισαγωγές 
φοινικέλαιου για παραγωγή βιοντίζελ να παγώσουν στο επίπεδο που είχαν 
διαµορφωθεί το 2019, µια και από το 2020 προβλέπεται να υπολογιστεί το µερίδιό 
τους ενόψει της εφαρµογής των περιορισµών που θέτει η αναφερόµενη οδηγία από τα 
κράτη µέλη, το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου 2021. 

Οι εξελίξεις αυτές αναµένεται να επηρεάσουν ευνοϊκά τη συµµετοχή του ηλίανθου και 
της ελαιοκράµβης στην παραγωγή βιοντίζελ, η παραγωγή του οποίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ-27) εκτιµάται το 2020 σε 15 δισεκατοµµύρια λίτρα ( στοιχεία EU 
Agricultural Markets, short-Term Outlook, Autumn 2020), παρουσιάζοντας µικρή 
µείωση ως προς το 2019, (-3.2%), αλλά µε αισθητή άνοδο της κατανάλωσης που 
προβλέπεται το 2020 να κυµανθεί σε 18,5 δισεκατ.λίτρα (+8,2%). 

2.6. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ «ΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 

1. ΡΥΖΙ
H καλλιέργεια του ρυζιού, υπολειπόµενη σε έκταση και όγκο παραγωγής στην Θράκη, 
έχει σηµαντικά περιθώρια επέκτασης στις παραποτάµιες κυρίως περιοχές. Στην 
περίπτωση αυτή οι παραγωγοί θα πρέπει να στραφούν στην καλλιέργεια ποικιλιών 
µακρύκοκκων (Οryza sativa indica) που ολοένα και περισσότερο ζητούνται από τους 
καταναλωτές. 

2. ΟΣΠΡΙΑ
Τα όσπρια (ξερά φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, αρακάς) έχουν περιθώρια 
επέκτασης και βελτίωσης της καλλιεργητικής τεχνικής τους  στα οποία η χώρα µας 
έχει σηµαντικές ελλείψεις, ενώ καλλιεργούµενα σε περιοχές που εξασφαλίζουν την 
βραστερότητά τους, είναι δεδοµένο ότι θα έχουν υψηλή ζήτηση. 

3. ΠΑΤΑΤΕΣ
Περιθώρια παραπέρα επέκτασης στον γεωργικό χάρτη της Θράκης έχει και η 
καλλιέργεια της πατάτας, εάν οι νοµοί Ροδόπης και Έβρου ακολουθήσουν το 
υπόδειγµα της Ξάνθης, στην οποία συγκεντρώνεται σήµερα η κύρια παραγωγή 
πατάτας της ευρύτερης περιοχής. 

4. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Στον πολυσυζητηµένο τοµέα των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών, ευοίωνες 
ανοίγονται οι προοπτικές για την καλλιέργεια ζητούµενων ειδών, µε αποδεδειγµένες 
ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό και ευχέρεια τοποθέτησής τους 
στις αγορές του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγόµενα προϊόντα θα 
είναι αποτέλεσµα βιολογικής γεωργίας ή συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης της 
παραγωγής. Η παραγωγική αλυσίδα θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε την κατάλληλη 
σύγχρονη τυποποίηση των συγκεκριµένων προϊόντων. 

Μεταξύ των πολλών και µε καλλιεργητικό ενδιαφέρον Αρωµατικών και 
Φαρµακευτικών Φυτών, προτείνονται για την περιοχή της Θράκης, η ρίγανη, η 
µαντζουράνα, το θυµάρι, το φασκόµηλο, η µέντα και το µελισσόχορτο. Σηµειώνεται 
ότι τα Αρωµατικά και Φαρµακευτικά φυτά αξιοποιούν ξηρικά εδάφη. 
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Στον τοµέα της δενδροκοµίας, η Θράκη υστερεί σηµαντικά έναντι άλλων περιοχών της 
χώρας, τόσο σε αριθµό καλλιεργουµένων ειδών όσο και σε καλλιεργούµενες εκτάσεις. 
Τα µόνα, σε αξιοσηµείωτη έκταση καλλιεργούµενα είδη είναι τα ακτινίδια, τα ρόδια τα 
επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιµα σταφύλια και τα κεράσια. 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την επέκταση της δενδροκοµίας στην περιοχή πρέπει 
να περιλαµβάνει αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων των προαναφεροµένων 
ειδών µε τις κατάλληλες ποικιλίες καθώς και καλλιέργεια των ακρόδρυων (ξηροί 
καρποί) όπως είναι τα καρύδια και τα φουντούκια, η παραγωγή των οποίων στη χώρα 
µας είναι ελλειµµατική, ενώ οι εισαγόµενες, σηµαντικές ποσότητες από τρίτες χώρες 
υστερούν ποιοτικά, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες ελληνικές. Η καλλιέργεια της 
συκιάς, για παραγωγή νωπών σύκων πρέπει να είναι επίσης στις προτεραιότητές µας. 
Πάντως ο τοµέας της δενδροκοµίας πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και να καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη του. 

6. ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Στον τοµέα της λαχανοκοµίας, η συνολική παραγωγή της Θράκης είναι µικρή σε 
σχέση µε τις δυνατότητες της περιοχής, µε εξαίρεση τα σπαράγγια και τα σκόρδα. 
Ένα πρόγραµµα επέκτασης της καλλιέργειας κηπευτικών ειδών υπό κάλυψη 
(θερµοκήπια) είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στην Θράκη. Ένα 
τέτοιο πρόγραµµα θα µπορούσε να περιλαµβάνει, εκτός από την καλλιέργεια των 
παραδοσιακά καλλιεργούµενων ειδών και την καλλιέργεια νέων, όπως τα ντοµατίνια 
(βελανίδια) και οι έγχρωµες πιπεριές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες στη Θράκη και 
µάλιστα µε αξιοποίηση της γεωθερµίας. Η Θράκη διαθέτει ένα σηµαντικό σε µέγεθος 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά γεωθερµικό πεδίο το οποίο παραγωγικά έχει αξιοποιηθεί 
µόνο σε ένα µέρος της Ξάνθης. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να δροµολογηθούν οι 
σχετικές διαδικασίες (προσέλκυση ενδιαφεροµένων, προκηρύξεις) προκειµένου το 
µεγαλύτερο µέρος του να αξιοποιηθεί ωθώντας την ανάπτυξη των θερµοκηπιακών 
καλλιέργειών και της παραγωγής ενέργειας. 
Για την αξιοποίησή των θερµοκηπιακών καλλιεργειών τους θεωρούµε σκόπιµο να 
εξετασθεί η αντίστοιχη ανάπτυξη τους σε χώρες που θεωρούνται προηγµένες 
τεχνολογικά  (Ολλανδία, Ισραήλ) και πιθανώς να επιδιωχθεί η συνεργασία επενδυτών 
από τις χώρες αυτές µε επιχειρηµατίες ή συνεταιρισµούς της Θράκης. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί για µια ακόµα φορά ότι η ανάπτυξη της 
Δενδροκοµίας και των Κηπευτικών Καλλιεργειών στην Θράκη παρεµποδίζεται από 
την έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού για άρδευση, ενώ πολύ συχνά είναι τα 
πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τα αρδευόµενα φυτά της 
Μεγάλης Καλλιέργειας. Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο τώρα, περισσότερο παρά 
ποτέ, να εκτελεσθούν έργα που αποσκοπούν στην σωστή διαχείριση και αξιοποίηση 
του νερού, µε την εκτέλεση έργων υποδοµής για την ενίσχυση του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, την εξοικονόµηση νερού, την αντιπληµµυρική προστασία, την 
κατασκευή λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων, τη δηµιουργία λεκανών απορροής κ.ο.κ. 

5. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
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3.Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

H ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

2019 2018 Μεταβολή 2019/18 
(%) 

2014 

Πρόβειο Αίγειο Πρόβειο Αίγειο Πρόβειου Αίγειου Πρόβειο Αίγειο 
Έβρος 3.558 3.380 3.653 3.486 -2,6 -3,0 3.683 2.271 
Ροδόπη 5.138 1.275 6.098 1.131 -15,7 12,7 5.258 913 
Ξάνθη 8.345 2.777 9.769 3.109 -14,6 -10,7 7.675 1.949 
Θράκη 17.041 7.432 19.520 7.726 -12,7 -3,8 16.616 5.133 
ΠΑΜΘ 31.922 13.255 35.774 14.613 -10,8 -9,3
Σύνολο 
χώρας 

643.027 143.544 675.803 152.772 -4,8 -6,0

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 5.3.202 

2019 2018 Μεταβολή 
2019/18 

2014 

Παραδόσεις Μ. 
Τιµή 

Παραδόσεις Μ. 
Τιµή 

Ποσότητας Μ. 
τιµής 

Παραδόσεις Μ. 
τιµή 

Θράκη 

(τόνοι) (€/100 
κιλά) 

(τόνοι) (€/100 
κιλά) 

(%) (τόνοι) (€/100 
κιλά) 

Έβρος 20.234 37,19 19.744 36,87 2,5 0,9 17.790 43,03 
Ροδόπη 15.003 37,95 13.602 40,41 10,3 -6,1 10.006 43,82 
Ξάνθη 52.953 37,45 51.317 39,36 3,2 -4,9 57.829 42,61 
Θράκη 88.190 37,53 84.663 38,88 4,2 -3,5 85.625 
ΠΑΜΘ 105.146 38,16 101.263 38,95 3,8 -2,0
Σύνολο 
χώρας 

633.296 38,73 622.876 39,92 1,7 -3,0

Όγκος και µεταβολή παραδόσεων αιγοπρόβειου γάλακτος στη Θράκη
(σε τόνους, 2019-2018) 

Όγκος και µεταβολή παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος στη Θράκη
(2019-2018) 
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3.1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

Η Αιγοπροβατοτροφία στη Θράκη ενώ από το 2014 έως το 2019 παρουσιάζει 
σηµαντική µείωση και σε αριθµό εκτροφών κατά 31% και σε αριθµό ζώων κατά 
17,52% αντίθετα οι ποσότητες γάλακτος που παραδόθηκαν στη βιοµηχανία 
εµφανίζονται αυξηµένες την αντίστοιχη περίοδο κατά 12%. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κτηνοτρόφοι κατέβαλαν σηµαντική προσπάθεια παρά τις µεγάλες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν (µη ικανοποιητικό επίπεδο τιµών, υψηλό κόστος εφοδίων, έλλειψη 
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ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία) να βελτιώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και 
να αναβαθµίσουν τις µεθόδους εκτροφής του ζωικού τους κεφαλαίου και να 
εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους. Στη δε αγελαδοτροφία πρέπει να τονιστεί ότι 
όχι µόνο δεν υπήρξε µείωση των εκτροφών και του ζωικού κεφαλαίου αλλά αντίθετα 
υπήρξε αύξηση περίπου 3% µεταξύ των ετών 2014 - 2019 στις παραδόσεις του 
γάλακτος και διατήρηση του αριθµού και των εκτροφών και του ζωικού κεφαλαίου. 
Πρέπει να τονιστεί ότι στον τοµέα των βοοειδών υπάρχουν αρκετές σύγχρονες και 
µεγάλου µεγέθους εκτροφές που παράγουν περίπου το 14% της ελληνικής παραγωγής 
γάλακτος.  

Είναι επίσης σηµαντικό ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται µονάδες µεταποίησης 
προϊόντων κτηνοτροφίας (γαλακτοβιοµηχανίες, εταιρείες αλλαντικών και κρέατος), 
όµως λόγω της απόστασης από τα µεγάλα αστικά κέντρα επιβαρύνεται σηµαντικά και 
το κόστος των εφοδίων των κτηνοτρόφων αλλά και της µεταφοράς των τελικών 
προϊόντων της κτηνοτροφίας. 

Προκειµένου να ενισχυθεί η κτηνοτροφία στη Θράκη απαιτείται: 
1) Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να διαµορφωθεί ένα συνυποσχετικό (ΜΟU) µεταξύ των
συνεταιρισµών, των κτηνοτρόφων της Θράκης και των εταιρειών που
αγοράζουν τα προϊόντα της κτηνοτροφίας µε κύριους άξονες:

α) Την σύναψη ετήσιων συµβάσεων όχι µεταξύ του κάθε κτηνοτρόφου και του 
αγοραστή, αλλά µεταξύ  των συνεταιρισµών, των κτηνοτρόφων και των αγοραστών 
για το σύνολο των κτηνοτρόφων που επιθυµούν να παραδώσουν το προϊόν τους στον 
κάθε αγοραστή. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται µε οφέλη  για όλες τις πλευρές στον 
τοµέα του καπνού. 

Έτσι διασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο τιµών για τους κτηνοτρόφους, 
ξεκαθαρίζουν οι όροι του παιχνιδιού αφού τα τιµολόγια διάθεσης των κτηνοτροφικών 
προϊόντων θα περνούν από τους συνεταιρισµούς, περιορίζονται οι ελληνοποιήσεις  και 
δίνεται ένα σαφές µήνυµα ότι η Πολιτεία αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας στηρίζουν 
αποτελεσµατικά την κτηνοτροφία της Θράκης. 

β) Μαζική αγορά από τους αγοραστές των προϊόντων της κτηνοτροφίας, εφοδίων που 
χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι και διάθεση τους σε αυτούς, παρακρατώντας την αξία των 
εφοδίων από την αξία των προϊόντων που αγοράζουν. 

Οι µαζικές αγορές εφοδίων θα µειώσουν σηµαντικά το κόστος παραγωγής των 
κτηνοτρόφων. Εάν, δε, οι αγορές των εφοδίων των κτηνοτρόφων γίνουν από 
συνεταιρισµούς της περιοχής, τότε το όφελος είναι διπλό αφού θα επιτευχθεί και η 
απορρόφηση σηµαντικού ποσοστού φυτικής παραγωγής της περιοχής και θα µειωθεί 
το κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία. 

γ) Μετατροπή όλης της παραγωγής των νέων κτηνοτρόφων σε βιολογική µε την 
υποστήριξη του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και 
των ΚΕΑ ένταξη της σε προγράµµατα του ΠΑΑ για βιολογική κτηνοτροφία και 
απορρόφηση αυτής από τον ιδιωτικό τοµέα.  
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2) Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της Θράκης να είναι στα
υψηλότερα επίπεδα των ενισχύσεων που καταβάλλονται για το ίδιο ζωικό
κεφάλαιο και µε τα ίδια ιστορικά δικαιώµατα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

3) Να υπάρξει επιδότηση του µεταφορικού κόστους για τα εφόδια των
κτηνοτρόφων της Θράκης αλλά και για τη µεταφορά των προϊόντων τους σε
µεγάλα αστικά κέντρα.

4) Στη νέα προγραµµατική περίοδο να προκηρυχθεί µέτρο για µικρά σχέδια
βελτίωσης ζωικής παραγωγής, έτσι ώστε µε γρήγορες και απλές διαδικασίες να
µπορούν να ενταχθούν οι κτηνοτρόφοι της Θράκης και να αναβαθµίσουν τις
παραγωγικές τους εγκαταστάσεις.

5) Να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
της Θράκης προκειµένου να υπάρξει ουσιαστική επιστηµονική στήριξη των
κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και να υπάρξει επαρκής στελέχωση των ΚΕΑ µε
κτηνίατρους.

6) Να προκηρυχθεί στο επόµενο ΠΑΑ η δράση ΟΠΑΑΧ έτσι ώστε οι φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης να µπορέσουν να υλοποιήσουν έργα αγροτικής
οδοποιίας και διαχείρισης νερού (µικρές λιµνοδεξαµενές και µικρά αρδευτικά
δίκτυα που θα υποστηρίξουν το έργο των κτηνοτρόφων των ορεινών περιοχών
της Θράκης.

7) Είναι σηµαντικό ότι λόγω της γειτνίασης µε την Τουρκία και τη Βουλγαρία,
κυρίως όµως µε την Τουρκία, πολύ συχνά, µεταδίδονται ζωονόσοι, που
καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο της Θράκης. Κατά συνέπεια η χορήγηση των
εµβολίων και των αντιπαρασιτικών σκευασµάτων πρέπει να γίνεται δωρεάν και
µετά από κτηνιατρική γνωµάτευση και βεβαίωση από τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες του αριθµού των αιγοπροβάτων κάθε κτηνιατρικής µονάδας.

8) Να χορηγηθούν χαµηλότοκα δάνεια για τους κτηνοτρόφους της Θράκης από
τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας.

9) Οι κτηνοτρόφοι της Θράκης να εντάσσονται µε υψηλή µοριοδότηση στα
προγράµµατα του ΠΑΑ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης).

10)Σε συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε το Υπουργείο
Ενέργειας να προκηρυχθεί πρόγραµµα για τους κτηνοτρόφους της Θράκης
όπου οι µικροί κτηνοτρόφοι να εγκαταστήσουν µικρές µονάδες
φωτοβολταϊκών  για να αποκτήσουν επάρκεια ενέργειας για τις σταβλικές τους
εγκαταστάσεις, οι δε µεγάλοι να δηµιουργήσουν µονάδες παραγωγής βιοαερίου
µε πρώτη ύλη τα απόβλητα του ζωικού τους  κεφαλαίου και να διαθέτουν στην
υψηλότερη δυνατή το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα.
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4. Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η αλιεία έχει ζωτική σηµασία για την κοινωνικο-οικονοµική επιβίωση των παράκτιων 
περιοχών.  
Ακολούθως αναφέρονται οι σύλλογοι και συνεταιρισµοί αλιέων στη Θράκη:  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ & ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΞΑΝΘΗ 

ο Αλιευτικός Συνεταιρισµός Βιστωνίδας και Βιστωνικού Κόλπου  είναι ένας από τους 
πιο ιστορικούς. Ιδρύθηκε το 1945 και  λειτουργεί από το 1946 σε µία υγιή οικονοµική 
βάση από τότε µέχρι σήµερα, χωρίς χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και δίνει 
οικονοµικές απολαβές σε  35 οικογένειες σήµερα. 
Ο Αλιευτικός Συνεταιρισµός Βιστωνίδας και Βιστωνικού Κόλπου, αποτελεί έναν 
Αλιευτικό Συνεταιρισµό πρότυπο για τη χώρα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Καθώς ως µισθωτής του δηµόσιου ιχθυοτροφείου της Βιστωνίδας από το 1946 µέχρι 
σήµερα έχει κατορθώσει να ασκεί αλιευτική διαχείριση στο ιχθυοτροφείο µε τρόπο 
υποδειγµατικό, αλλά και πρωτοποριακό εφαρµόζοντας τεχνικές αλιείας και 
κατασκευές, που έγιναν πρότυπο για τα έργα αλιευτικής εκµετάλλευσης των 
λιµνοθαλασσών στη νότια Ευρώπη.    

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
«Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗ. 
Ιδρύθηκε το 2004 και έχει εγγεγραµµένα 45 µέλη, όλοι επαγγελµατίες αλιείς µε κύριο 
βιοπορισµό την αλιεία. 23 ενεργά σκάφη µικρής κλίµακας κάτω των 12 µέτρων 
ελλιµενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων. Δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη παράκτια ζώνη των Αβδήρων, αλιεύοντας κυρίως µε στατικά εργαλεία και 
τα είδη που στοχεύουν είναι επί τον πλείστων εποχικά. 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 
Ο σύλλογος αριθµεί 135 µέλη και 70 αλιευτικά σκάφη όλων των κατηγοριών. Λόγω 
της πανδηµίας, οι εµπορικές τιµές των αλιευτικών προϊόντων καθώς και η προσέλευση 
του αγοραστικού κοινού έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος του 
εισοδήµατος των αλιέων να έχει χαθεί.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Είναι ο µεγαλύτερος σύλλογος αλιείας στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και 
αριθµεί 130 µέλη. Τα µέλη αυτά ασχολούνται αποκλειστικά µε την αλιεία και 
εδρεύουν στο Φανάρι. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των αλιέων ασχολείται µε την αλίευση του χταποδιού, καθώς 
η περιοχή µας είναι η κυριότερη για την αλίευσή του σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Επιπροσθέτως, η περιοχή µας ενδείκνυται για την αλίευση του τόνου και είναι µία από 
τις κορυφαίες της Ελλάδος στον τοµέα αυτό. Ο σύλλογος κατέχει έναν ικανοποιητικό 
αριθµό αδειών καθώς, σε 4 µέλη του επιτρέπεται η αλίευση του τόνου. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ο σύλλογος αριθµεί 200 µέλη από την Αλεξανδρούπολη, τη Σαµοθράκη και τις γύρω 
περιοχές και τα αλιευτικά σκάφη είναι κατά 90% παράκτιας αλιείας και τα υπόλοιπα 
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µέσης. Τα προβλήµατα  δεν διαφέρουν από αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας απλά εδώ 
λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής τα βλέπουµε πολύ πιο έντονα. 

Προβλήµατα-Προτάσεις των οµάδων αλιείας για τον κλάδο: 
1. Αντικατάσταση του εκχειλιστήρα στο νότιο ανάχωµα της Βιστωνίδας. Είναι
ιδιαιτέρως κρίσιµο έργο κυρίως για αντιπληµµυρικούς λόγους, διότι σε
περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων, θα προκληθούν σηµαντικά
προβλήµατα  στο οικισµό του Πόρτο Λάγους.

2. Εκβάθυνση του κύριου εσοδευτικού στοµίου του Λαγού.
3. Αντιπροσχωτικές περιοδικές εκσκαφές του κεντρικού καναλιού της
Βιστωνίδας, ειδικά στην περιοχή της γέφυρας, µε σκοπό να έχει το κατάλληλο
βάθος για τη λειτουργία του ως εσοδευτικού στόµιο.

4. Εργασίες συντήρησης ιχθυοφραγµών και ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων
στα σηµεία που έχουν φθορές. Ενίσχυση ή και αντικατάσταση σκυροδέµατος
και αντικατάσταση µµεταλλικών κατασκευών στο Πόρτο Λάγος.

5. Επαναχρησιµοποίηση της γεωθερµίας.
6. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του λιµένα Αβδήρων, δεν προσφέρει ασφάλεια
στα σκάφη κατά τους χειµερινούς µήνες. Έτσι, χρήζει βελτίωση ο
νοτιοανατολικός βραχίονας του λιµένα καθώς απαραίτητη είναι και η
εκβάθυνση του στοµίου του.

7. Η εξαίρεση από την οικονοµική στήριξη για την προσωρινή παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων µέσω του ΕΠΑΛΘ αποτελεί πληγή για τον κλάδο. Δόθηκε
µόνο σε σκάφη που έχουν εγκατεστηµένο σύστηµα αυτόµατου εντοπισµού,
κάτι το οποίο δεν ήταν υποχρεωµένοι οι αλιείς να εγκαταστήσουν σε σκάφη
κάτω των 12 µέτρων.

8. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι οι ζηµιές από θαλάσσια θηλαστικά
και προστατευόµενα είδη.

9. Οι συµπλοιοκτησίες και αστικές κοινωνίες συνεκµετάλλευσης αλιευτικών
πλοίων να αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους υπόλοιπους αλιείς γιατί πρόκειται
κυρίως για επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα.

10. Επανακαθόριση του πλαισίου επαγγελµατικότητας των αλιέων και νέα πλαίσια
στην ερασιτεχνική αλιεία.

11. Αξιοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων για τον εκσυγχρονισµό του κλάδου.
12. Δυνατότητα παραχώρησης του Χώρου της ΕΤΑΔ στο Φανάρι, εµβαδού 3,5
στρεµµάτων πίσω από τις αποθήκες. Ο λόγος για την παραχώρηση του
συγκεκριµένου µέρους είναι διότι είναι ο µόνος ικανός για την εναπόθεση των
εργαλείων αλιείας καθώς είναι ο µεγαλύτερος, ο  κοντινότερος στο λιµάνι και
στον µόλο όπου ελλιµενίζονται τα καΐκια.

13. Επέκταση του λιµένα Φαναρίου κι όχι την τοποθέτηση πλωτών προβλητών
λόγο της παρεµπόδισης της ναυσιπλοΐας εντός του λιµένα. Η επέκταση να γίνει
προς την βόρεια πλευρά, από το ήδη υπάρχων κανάλι όπου θα µπορούν να
εξυπηρετηθούν καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια σε πιθανές
κακοκαιρίες. Ο χώρος αυτός θα είναι αποκλειστικά για ερασιτεχνικές βάρκες
µέχρι 7 µέτρα µήκος και µε χαµηλού ύψους σπιράγιο, µιας και οι περισσότερες
έχουν χαµηλό ή και καθόλου. Αντίστοιχη υποδοµή υπάρχει στο γειτονικό
Πόρτο Λάγος.

14. Εκβάθυνση του στοµίου του λιµένα Φαναρίου.
15. Βυθοµέτρηση και εκβάθυνση λιµένα Φαναρίου.
16. Εκβάθυνση τεχνητού καναλιού και σύνδεση µε την θάλασσα για καλύτερο
ρευµατισµό του λιµένα Φαναρίου.
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17. Δια πλάτυνση του σηµείου όπου γίνεται η καθέλκυση και η ανέλκυση των
σκαφών, (γλίστρα) στο λιµένα Φαναρίου, για καλύτερη κι ευκολότερη
πρόσβαση των χρηστών.

18. Έλεγχος και επισκευή κρηπιδωµάτων για αποφυγή καθίζησης στο λιµένα
Φαναρίου.

19. Επισκευή ήδη υπαρχόντων προβλητών στο λιµένα Φαναρίου.
20. Τοποθέτηση σύγχρονων παροχών ρεύµατος και νερού στο λιµένα Φαναρίου.
21. Τα τελευταία χρόνια η µείωση των ιχθυοαποθεµάτων είναι σε µεγάλο βαθµό
και ιδιαίτερα µετά την έντονη δραστηριότητα του Τούρκικου στόλου στην
περιοχή µε µεθόδους που είναι απαγορευµένοι για τους Έλληνες ψαράδες λόγω
κανονισµών της Ε.Ε.

22. Οι εισαγωγές αλιευµάτων είναι απαραίτητες λόγω έλλειψης, ωστόσο ο
κρατικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ενδελεχής.

5. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ- ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ακραία καιρικά φαινόµενα είναι εκείνα που πολύ δύσκολα ή καθόλου δεν 
τιθασεύονται και δεν ελέγχονται από τον άνθρωπο και των οποίων η δράση 
συνεπιφέρει πάντοτε µεγάλες ζηµιές, ποσοτικές και ποιοτικές, στην παραγωγή. 
Συνήθη αντίθετα, είναι τα φαινόµενα εκείνα που επηρεάζουν άλλοτε ευνοϊκά και 
άλλοτε δυσµενέστερα, όχι όµως απαραίτητα καταστροφικά, την ανάπτυξη των 
φυτικών ειδών. Ο βαθµός της ωφέλειας ή των ζηµιών των φυτών από τη δράση τους 
εξαρτάται από τις κληρονοµικές καταβολές των φυτών και από την πληρότητα των 
καλλιεργητικών φροντίδων που παρέχονται από τον παραγωγό.  
Τα ακραία καιρικά φαινόµενα όπως είναι οι παγετοί, οι έντονες χαλαζοπτώσεις, οι 
πολύ ισχυροί άνεµοι, οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις κ.ά. προκαλούν συνήθως 
σηµαντικές καταστροφές. 

Τιµές των µετεωρολογικών µεταβλητών πέραν των κανονικών για την εποχή που 
διανύεται, συνιστούν επίσης επιβλαβείς - καταστροφικούς παράγοντες,  όπως π.χ.   για 
την   Ελλάδα  ένα  θερµό φθινόπωρο ή ένας θερµός  χειµώνας, ένα ψυχρό καλοκαίρι, 
ένα άνοµβρο φθινόπωρο κ.ο.κ. Κοντολογίς, οι παρατεινόµενες πέραν των 
συνηθισµένων ορίων υψηλές θερµοκρασίες, η παρατεινόµενη ανοµβρία, οι πέραν κάθε 
προσδοκίας παράκαιρα σηµειούµενοι παγετοί, οι έντονες και χωρίς διακοπή 
βροχοπτώσεις και κάθε άλλης µορφής µετεωρολογικό φαινόµενο που θα σηµειώσει 
ασυνήθιστα ακραίες τιµές εκτός εποχής, αποτελούν επίσης καταστροφικούς 
παράγοντες , γιατί και τα φυτά και οι καλλιεργητές είναι συνηθισµένοι σε φθινόπωρο 
στο οποίο οι θερµοκρασίες βαίνουν φθίνουσες, σε χειµώνα µε χαµηλές θερµοκρασίες, 
σε καλοκαίρι µε υψηλές θερµοκρασίες, σε φθινόπωρο µε αυξανόµενες βροχοπτώσεις 
κ.ο.κ. 

Τα ακραία καιρικά φαινόµενα πολύ δύσκολα ή καθόλου αντιµετωπίζονται από τον 
καλλιεργητή, σε αντίθεση µε τα συνήθη που επιδέχονται τις παρεµβάσεις του 
ανθρώπου, µέσω της καλλιεργητικής τεχνικής. Τα παραπάνω ακραία και ασυνήθιστα 
για κάθε εποχή καιρικά φαινόµενα σηµειώνονται ολοένα και συχνότερα τα τελευταία 
χρόνια, αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι 
προβλέψεις και οι προοπτικές είναι δυστυχώς δυσοίωνες. 
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Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά και οι περιπτώσεις καταστροφών της φυτικής κυρίως 
παραγωγής και στη χώρα µας αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, 
όπως οι πέραν του κανονικού σε ένταση και διάρκεια βροχοπτώσεις (Ιόνια νησιά, 
Κρήτη, Καρδίτσα κ.ο.κ), οι υψηλές θερµοκρασίες του φθινοπώρου (σχεδόν σε όλη τη 
χώρα), οι συχνές πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις (σε πολλούς γεωργικούς νοµούς της 
χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των νοµών της βόρειας Ελλάδας), οι πολύ ισχυροί 
άνεµοι κ.λ.π. 

Η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στο εισόδηµα και την ζωή των 
αγροτών, σοβαρά προβλήµατα στις επιχειρήσεις που διακινούν αγροτικά προϊόντα και 
στη γενικότερη οικονοµία των αγροτικών περιοχών. 

Είναι σηµαντικό όµως, ότι δηµιουργείται ένα αίσθηµα ανασφάλειας στους αγρότες και 
ιδιαίτερα στους νέους αγρότες που σε αρκετές περιπτώσεις εκδηλώνεται σε απόφαση 
για την εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας και της υπαίθρου γενικότερα. 

Άρα, είναι µονόδροµος να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή από τα ασυνήθιστα και 
ακραία καιρικά φαινόµενα και παράλληλα, όταν εκδηλωθούν, να υπάρχει γρήγορη και 
αποτελεσµατική κάλυψη των πληττόµενων αγροτών. 
Άποψη µας είναι όσον αφορά την ενεργητική προστασία, σε συνεργασία µε τις 
υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, να εκπονηθεί µια µελέτη για τη Θράκη η οποία θα δηµιουργεί 
µια ασπίδα προστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και παράλληλα θα καλύπτει 
αποτελεσµατικά αυτούς που πλήττονται. 

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου αυτού πρέπει να προβλέπουν: 
1) Την από αέρος αντιχαλαζική προστασία µε την εγκατάσταση ραντάρ στο
αεροδρόµιο της Αλεξανδρούπολης και την κάλυψη όλης της περιοχής της
Θράκης.

2) Αντιχαλαζικά δίχτυα.
3) Την κάλυψη όλων των φυτωρίων παραγωγής φυτών.
4) Το σχεδιασµό ευρείας κλίµακας αντιπληµµυρικών έργων τα οποία θα
χρησιµοποιούνται και ως αρδευτικά.

Όσον αφορά  τις εκτιµήσεις και τις γρήγορες αποζηµιώσεις των αγροτών αλλά και τις 
καλλιεργητικές φροντίδες που θα πρέπει να γίνουν  έτσι ώστε να περιοριστεί το 
µέγεθος των ζηµιών και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή 
συνέχιση της δραστηριότητας τους, παράλληλα δε να νιώσουν οι αγρότες τις 
υπηρεσίες του κράτους δίπλα τους, προτείνουµε τα εξής: 

Όσον αφορά το µείζον θέµα της επιστηµονικής στήριξης των αγροτών και της 
εφαρµογής ενός προγράµµατος που θα φέρει τους εκπροσώπους της ελληνικής 
πολιτείας (γεωπόνους, κτηνιάτρους, ιχθυολόγους)  δίπλα στον αγρότη είναι 
απαραίτητη η δηµιουργία τριών ΚΕΑ ( Κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών) στις τρεις 
περιοχές της Θράκης. 

Στα ΚΕΑ µπορούν να συγκεντρωθούν και να απασχοληθούν όλα τα στελέχη των 
περιφερειακών υπηρεσιών και οργανισµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ( ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΠΠΥΕΛ, ΕΛΓΑ) και κάτω από 
ενιαία διοίκηση να αναπτύξουν συντονισµένες δράσεις ουσιαστικής στήριξης των 
αγροτών. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Θράκη στις τρεις οργανωτικές δοµές του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΟΠΕΚΕΠΕ  και 
ΚΕΠΠΥΕΛ)  απασχολούνται 37 γεωτεχνικοί ( 36 γεωπόνοι και 1 κτηνίατρος). Μαζί 
µε τους γεωτεχνικούς του ΕΛΓΑ πού είναι περίπου 18 συνολικά οι γεωτεχνικοί 
ανέρχονται σε 56. Παράλληλα απασχολούνται και 10 γεωτεχνικοί µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου, οπότε εάν και αυτοί απασχοληθούν σε µονιµότερες συµβάσεις ο 
αριθµός αυξάνεται σε 66. 

Σε αυτούς θα µπορούσαν να προστεθούν και οι αριστούχοι τελειόφοιτοι φοιτητές του 
Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ για να κάνουν την απαραίτητη πτυχιακή 
τους άσκηση στα ΚΕΑ και όσον αφορά την κτηνοτροφία και οι κτηνίατροι που 
υπηρετούν στις µονάδες του Δ΄ Σώµατος Στρατού. Εάν δηµιουργηθούν πολυδύναµα 
κέντρα αγροτικής ανάπτυξης, σε κάθε περιοχή της Θράκης, υπό ενιαίο συντονισµό, 
και οι γεωτεχνικοί εκπαιδευτούν κατάλληλα σε όλες τις δραστηριότητες των αγροτών 
της Θράκης και ενηµερωθούν για τις απαιτήσεις των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, τότε 
δηµιουργείται ένα πολύτιµο επιστηµονικό δυναµικό που µπορεί να παρέχει: 

1) Συνεχή υποστήριξη των αγροτών της Θράκης, στις καθηµερινές
καλλιεργητικές φροντίδες από εξειδικευµένους κρατικούς λειτουργούς.

2) Ενηµέρωση και εκπαίδευση των αγροτών σε προγράµµατα και νέες
τεχνολογίες.

3) Γρήγορες εκτιµήσεις των ζηµιών και ταχύτερη καταβολή των
αποζηµιώσεων των πληττόµενων αγροτών.

4) Επιστηµονικές συµβουλές για την αποκατάσταση των καλλιεργειών και
ποιµνιοστασίων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα κυρίως.

5) Ενηµέρωση των αγροτών γύρω από νέες καλλιέργειες και σύγχρονες
µεθόδους εκτροφής στην κτηνοτροφία, καθώς επίσης και πληροφόρησης
τους για τις τάσεις στην αγορά των αγροτικών προϊόντων.

6) Έλεγχος της πιστής εφαρµογής των όρων συµβολαιακής γεωργίας µεταξύ
αγροτών και αγοραστών των προϊόντων τους. Υποστήριξη στην παραγωγή
βιολογικών προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας.

7) Υποστήριξη στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων γεωργίας και
κτηνοτροφίας.

8) Δηµιουργία αισθήµατος σιγουριάς και ασφάλειας των αγροτών για την
ουσιαστική προς αυτούς στήριξη της Πολιτείας.

Πέραν αυτών, η Θράκη χαρακτηρίζεται από υψηλό υδατικό δυναµικό λόγω των 
µεγάλων διακρατικών ποταµών, Νέστου και Έβρου και τµήµα του Άρδα, 
παραπόταµου του Έβρου. Ο µεγάλος όγκος των υδάτων σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα 
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του ορεινού ανάγλυφου, την επίδραση των 
κλιµατικών συνθηκών, και την αδυναµία µέχρι σήµερα συντονισµένης 
πρόληψης/αντιµετώπισης από την Ελληνική και Βουλγαρική πλευρά , έχουν ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση εκτεταµένων πληµµυρικών φαινοµένων στην Θράκη.  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα πληµµυρικού κινδύνου παρουσιάζεται στην πεδινή περιοχή 
της Π.Ε. Έβρου. Περιοχές υψηλής πληµµυρικής επικινδυνότητας είναι επίσης οι 
πεδιάδες Ξάνθης και Κοµοτηνής. Στις πεδιάδες της Ξάνθης και της Κοµοτηνής έχουν 
γίνει αποτελεσµατικές διευθετήσεις ρεµάτων.  Στην περιοχή του Έβρου ποταµού 
έχουν κατασκευαστεί σηµαντικά αντιπληµµυρικά έργα, που όµως σε κάποιες 
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περιπτώσεις δεν προστατεύουν επαρκώς, κύρια λόγω του τρόπου διαχείρισης των 
ανάντη ταµιευτήρων στη Βουλγαρία αλλά και της µείωσης των αναγκαίων εκτάσεων 
για την εκτόνωση των πληµµυρών.  
Αν και στο παρελθόν έχουν χρηµατοδοτηθεί σχετικά έργα από το πρόγραµµα 
διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία, αυτά έχουν κατευθυνθεί κυρίως προς 
συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης.  Ακόµη και σήµερα (2021) σηµειώνεται 
απουσία ολοκληρωµένων ή συντονισµένων σχεδίων διαχείρισης στη βάση της 
συνολικής λεκάνης απορροής. Επιπρόσθετα, εκτιµάται ως σηµαντική η ανάγκη 
υλοποίηση δράσεων ορεινής υδρονοµίας στις λεκάνες απορροής των ποταµών µε 
σκοπό την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής προστασίας των κατάντη περιοχών.  Ως εκ 
τούτου, για την προστασία των οικισµών αλλά και µεγάλων αγροτικών εκτάσεων 
υψηλής παραγωγικής αξίας απαιτούνται πρόσθετα αντιπληµµυρικά έργα.  

Σηµαντικές ανάγκες προκύπτουν επίσης και για την προστασία από τη διάβρωση της 
παράκτιας ζώνης της Θράκης, ειδικά στο Δήµο Αλεξανδρούπολης.  
Παράλληλα, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης υπάρχει κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, για 
την αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση των οποίων απαιτείται εθνική δράση 
και διασυνοριακός συντονισµός. Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν έχουν καταγραφεί 
δράσεις αντισεισµικής θωράκισης και σεισµικής αναβάθµισης του υφιστάµενου 
δοµικού πλούτου που αφορά σε διατηρητέα κτήρια και σύνολα. 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Θράκη, διαθέτει µεγάλη βιοποικιλότητα µε πλούσια πανίδα, κυρίως ορνιθολογική 
στις περιοχές Ramsar (Δέλτα Νέστου και Έβρου, Λίµνες Βιστωνίδας και Ισµαρίδας).  
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και του τύπου των οικοσυστηµάτων, τα 
ενδιαιτήµατα της περιοχής παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό διασυνοριακότητας (38). 
Παρά τις έντονες πιέσεις που έχει δεχθεί το φυσικό περιβάλλον στο παρελθόν, 
διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τη φυσικότητά του.  

Στα όρια της ΠΑΜΘ έχουν θεσµοθετηθεί 34 περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΖΕΠ 
και ΕΖΔ) που αναλογούν στο 16% της συνολικής έκτασης της. Δώδεκα από αυτές τις 
περιοχές Natura εντάσσονται στα 4 Εθνικά Πάρκα της ΑΜΘ και διαχειρίζονται από 
ισαρίθµους φορείς διαχείρισης, οι οποίοι όµως λειτουργούν µε ελλείψεις πόρων και 
προσωπικού.  

Η εκπόνηση και εφαρµογή µέχρι σήµερα σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόµενες 
περιοχές της ΠΑΜΘ και ειδικά των Εθνικών Πάρκων χαρακτηρίζεται από σηµαντικές 
καθυστερήσεις. Στην πράξη, δεν υπάρχει ακόµη σχέδιο διαχείρισης σε ισχύ (έχουν 
εκπονηθεί για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για το 
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου), ενώ σε περιοχές Natura εκτός Εθνικών 
Πάρκων διαπιστώνεται απουσία πρωτοβουλιών είτε για διαχείριση είτε για ανάδειξη 
των περιοχών αυτών.  

Οι προτεραιότητες για παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές Natura αναµένεται 
να καθοριστούν από το Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ). Η κάλυψη 
ορισµένων προστατευόµενων περιοχών από διαχειριστικά σχέδια πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί από το ΠΕΠ ενώ είναι πιθανή και η συµβολή του ΥΜΠΕΡΑΑ και 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).  
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Στον τοµέα των υδατικών πόρων, το υδατικό διαµέρισµα της Θράκης (GR12) είναι 
το πλουσιότερο µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας. Οι κύριες 
καταναλώσεις υδατικών πόρων γίνονται από τη γεωργία (πάνω από 85% των υδατικών 
πόρων της Θράκης). Από τη σύγκριση προσφοράς και ζήτησης νερού, προκύπτει ότι 
το υδατικό ισοζύγιο της περιφέρειας είναι πλεονασµατικό αλλά οι υδατικοί πόροι δεν 
είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι.  
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα συνοψίζονται ως εξής:  
• το υπόγειο υδατικό δυναµικό των πεδινών εκτάσεων ιδίως της Ξάνθης και
Κοµοτηνής έχει εξαντλήσει πλήρως τις δυνατότητές του για την ικανοποίηση των
αυξηµένων αρδευτικών αναγκών των περιοχών αυτών,
• παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά στην ύδρευση περιοχών όπως της ορεινής
ζώνης αλλά και αστικών κέντρων, που εν µέρει οφείλονται στις υψηλές απώλειες λόγω
παλαιότητας του δικτύου,
• στα παράκτια πεδία παρατηρείται τόσο στην υφαλµύρινση των υδάτων όσο και των
εδαφών λόγω υπεράντλησης και διείσδυσης της θάλασσας στους υπόγειους
υδροφορείς,
• παρατηρείται σηµαντική επιβάρυνση των επιφανειακών υδάτων, σηµαντικό τµήµα
της οποίας είναι διασυνοριακής προέλευσης (και οφείλεται τόσο σε επιβαρύνσεις από
την άσκηση της γεωργίας όσο και από ελλιπή επεξεργασία υγρών λυµάτων), ενώ
τµήµα της οφείλεται σε αστικά λύµατα οικισµών, υγρά απόβλητα κτηνοτροφικών και
βιοµηχανικών µονάδων, φυτοφάρµακα και λιπάσµατα από µεγάλης κλίµακας
καλλιέργειες της της Θράκης.
Μέρος των δράσεων που κρίνονται ως απαραίτητες από τα Σχέδια Διαχείρισης
Υδατικών Διαµερισµάτων καθώς και έργα βελτίωσης της υδροδότησης οικισµών
πρόκειται να υλοποιηθούν από το ΠΕΠ.
Οι ανάγκες επικαιροποίησης των δύο Σχεδίων Διαχείρισης µετά το 2015 σύµφωνα µε
την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, θα καλυφθούν από το ΥΜΠΕΡΑΑ ενώ απαραίτητη
θεωρείται και η συµβολή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Απαραίτητη είναι η δηµιουργία ενός αξιόπιστου, επικαιροποιηµένου και 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα (Νοµό), το οποίο δεν υφίσταται σήµερα ως ενιαίο σύνολο, 
ικανό να χρησιµοποιηθεί ώστε να βοηθά στο σχεδιασµό, στη διοίκηση και στον έλεγχο 
των έργων αγροτικής ανάπτυξης στον τοµέα των υδάτινων πόρων και των λοιπών 
υποδοµών του αγροτικού τοµέα. 
Τα έργα Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης που προτείνονται στα πλαίσια των 
Συγχρηµατοδοτούµενων και Εθνικών Προγραµµάτων Υπουργείων (κυρίως του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) και Περιφερειών χαρακτηρίζονται 
από τα εξής: 

1. Αξιοποιούν και αποθηκεύουν τα επιφανειακά ύδατα (κατασκευή ταµιευτήρων)
συµβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων σε περιοχές που
δεν είναι πλούσιες, αποθηκεύοντας τα πλεονάζοντα ύδατα τον χειµώνα για να
αξιοποιηθούν σε εποχές αυξηµένης ζήτησης.
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2. Συµβαδίζουν µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση των
υδάτων των ταµιευτήρων µε την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων,
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων αρδευτικών δικτύων και βελτίωση συνθηκών
άρδευσης.

3. Περιορίζουν την εκµετάλλευση των υπογείων υδάτων από γεωτρήσεις
συµβάλλοντας στην διατήρηση της στάθµης των υδάτων των υπόγειων
υδροφορέων, σύµφωνα µε τις επιταγές της Ε.Ε. για τη προστασία του
περιβάλλοντος.

4. Mε την σύνταξη επικαιροποιηµένων µελετών, λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά
δεδοµένα στη περιοχή των έργων και έχουν ικανοποιητική ποιότητα
κατασκευής.

5. Συνδέονται µε την παραγωγή συγκεκριµένων τοπικών προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας, προς όφελος των αγροτών και των πολιτών της χώρας µε
σκοπό την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

To Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για την Aνάπτυξη των Eγγειοβελτιωτικών Έργων 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει στόχο εκτός από την 
εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση των νερών και την αύξηση των αρδευτικών 
εκτάσεων που είναι 168.027 εκτάρια έναντι 1.174.875 της χώραςi την σύνδεση µε την 
παραγωγή είκοσι ειδών που συνθέτουν το καλάθι τοπικών προϊόντων µε τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις:  
α) να έχουν προοπτικές εξαγωγών και γενικά διεύρυνσης των αγορών τους,  
β) να αναδεικνύουν την ταυτότητα µιας περιοχής ή το όνοµά τους να παραπέµπει 
άµεσα στον τόπο παραγωγής τους,  
γ) να σχετίζονται µε τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας. 

Έργα Αναδασµών 

Ο αναδασµός αγροτικών κτηµάτων είναι η ενοποίηση και αναδιανοµή όλης ή µέρους 
της έκτασης αγροτικής γης που περικλείεται στα διοικητικά ό ρ ι α ε ν ό ς ή 
περισσότερων χωριών, έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να πάρει συγκεντρωµένη την 
ιδιοκτησία του σε ένα , δύο ή τρία το πολύ τεµάχια γης, ίσης περίπου αξίας µε την 
ιδιοκτησία που κατείχε πριν τον αναδασµό . 
Η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας µε την παράλληλη κατασκευή στοιχειωδών 
παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν 
λειτουργικό το νέο κτηµατικό καθεστώς και θα αντιµετωπίσουν µια από τις 
σηµαντικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες του γεωργικού τοµέα στην Ελλάδα, που είναι 
ο µικρός και κατακερµατισµένος κλήρος. (Δράση 4.3.2. ΠΑΑ 2014-2020) 

Η δράση αφορά σε: 
- Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασµούς λόγω παραµεθορίου, µε τα παράλληλα
έργα αυτών.
- Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασµών.
Τα οφέλη που προκύπτουν για τον αγρότη είναι πολλαπλά αφού η ολοκλήρωση των
σχεδίων αγροτικού αναδασµού οδηγεί σε:
1. Καλύτερη οργάνωση των γεωργικών µονάδων.
2. Διευκόλυνση στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
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3. Μείωση του χρόνου µετάβασης των αγροτών στις γεωργικές τους µονάδες µέσω της
βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας.
4. Αξιοποίηση της εγκαταλειµµένης γεωργικής γης.
5. Διευκόλυνση στη µηχανοποίηση της γεωργίας .
6. Μείωση του κόστους κατασκευής εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών και άλλων έργων
υποδοµής .
7.Μείωση του κόστους παραγωγής .
8. Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας .
9.Μεγαλύτερο γεωργικό εισόδηµα .

Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 

Σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάπτυξη 
και η προστασία των δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της 
χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσµού και η ανάπτυξη του 
τουρισµού. Το δασικό οδικό δίκτυο, προκειµένου να είναι προσπελάσιµο, απαιτεί τη 
συνεχή βελτίωσή του, ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω σκοπούς: 
1. Την εκµετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, µε την ευρύτερη έννοιά της,
που περιλαµβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των
δασοσυστάδων µέχρι την συγκοµιδή των δασικών προϊόντων.
2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάµενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια,
παρατηρητήρια, δασικοί οικισµοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις µεταποίησης δασικών
προϊόντων δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραµάτων, κ.λπ.
3. Την εκµετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον
τουρισµό και στην αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών. Την
συγκοµιδή (παραλαβή και µετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και
ρητίνης και τη µεταφορά τους από τον τόπο υλοτόµησης µέχρι τους τόπους
συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.
4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται µε την διαχείριση και προστασία
των δασών και δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο.
(Δράση 4.3.3. ΠΑΑ 2014-2020

7.1. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

To Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για την Aνάπτυξη των Eγγειοβελτιωτικών Έργων 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει στόχο εκτός από την 
εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση των νερών και την αύξηση των αρδευτικών 
εκτάσεων που είναι 168.027 εκτάρια έναντι 1.174.875 της χώραςii την σύνδεση µε 
την παραγωγή είκοσι ειδών που συνθέτουν το καλάθι τοπικών προϊόντων µε τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:  
α) να έχουν προοπτικές εξαγωγών και γενικά διεύρυνσης των αγορών τους,  
β) να αναδεικνύουν την ταυτότητα µιας περιοχής ή το όνοµά τους να παραπέµπει 
άµεσα στον τόπο παραγωγής τους,  
γ) να σχετίζονται µε τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας. 

7.2. ΈΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ 

Ο αναδασµός αγροτικών κτηµάτων είναι η ενοποίηση και αναδιανοµή όλης ή µέρους 
της έκτασης αγροτικής γης που περικλείεται στα διοικητικά ό ρ ι α ε ν ό ς ή 
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περισσότερων χωριών, έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να πάρει συγκεντρωµένη την 
ιδιοκτησία του σε ένα , δύο ή τρία το πολύ τεµάχια γης, ίσης περίπου αξίας µε την 
ιδιοκτησία που κατείχε πριν τον αναδασµό . 
Η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας µε την παράλληλη κατασκευή στοιχειωδών 
παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν 
λειτουργικό το νέο κτηµατικό καθεστώς και θα αντιµετωπίσουν µια από τις 
σηµαντικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες του γεωργικού τοµέα στην Ελλάδα, που είναι 
ο µικρός και κατακερµατισµένος κλήρος. (Δράση 4.3.2. ΠΑΑ 2014-2020) 
Η δράση αφορά σε: 
- Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασµούς λόγω παραµεθορίου, µε τα παράλληλα
έργα αυτών.
- Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασµών.
Τα οφέλη που προκύπτουν για τον αγρότη είναι πολλαπλά αφού η ολοκλήρωση των
σχεδίων αγροτικού αναδασµού οδηγεί σε:
1. Καλύτερη οργάνωση των γεωργικών µονάδων.
2. Διευκόλυνση στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
3. Μείωση του χρόνου µετάβασης των αγροτών στις γεωργικές τους µονάδες µέσω της
βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας.
4. Αξιοποίηση της εγκαταλειµµένης γεωργικής γης.
5. Διευκόλυνση στη µηχανοποίηση της γεωργίας .
6. Μείωση του κόστους κατασκευής εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών και άλλων έργων
υποδοµής .
7.Μείωση του κόστους παραγωγής .
8. Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας .
9.Μεγαλύτερο γεωργικό εισόδηµα .

7.3. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάπτυξη 
και η προστασία των δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της 
χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσµού και η ανάπτυξη του 
τουρισµού. Το δασικό οδικό δίκτυο, προκειµένου να είναι προσπελάσιµο, απαιτεί τη 
συνεχή βελτίωσή του, ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω σκοπούς: 
1. Την εκµετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, µε την ευρύτερη έννοιά της,
που περιλαµβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των
δασοσυστάδων µέχρι την συγκοµιδή των δασικών προϊόντων.
2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάµενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια,
παρατηρητήρια, δασικοί οικισµοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις µεταποίησης δασικών
προϊόντων δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραµάτων, κ.λπ.
3. Την εκµετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον
τουρισµό και στην αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών. Την
συγκοµιδή (παραλαβή και µετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και
ρητίνης και τη µεταφορά τους από τον τόπο υλοτόµησης µέχρι τους τόπους
συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.
4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται µε την διαχείριση και προστασία
των δασών και δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο.
(Δράση 4.3.3. ΠΑΑ 2014-2020)
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8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΑ 2021-2027 Ή ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

8.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ 

1) ΈΡΓΟ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
1.1. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
Το εν λόγω έργο, αγροτικού χαρακτήρα, αφορά τη µελέτη για την υπογειοποίηση του
αρδευτικού συστήµατος του κάµπου Τυχερού, το οποίο περιλαµβάνει τα αγροκτήµατα
των περιοχών Τυχερού-Φυλακτού, Θυµαριάς και Γεµιστής. Σηµειώνεται ότι το παρόν
έργο συµπεριλαµβάνει έκταση 29.000 στρεµµάτων καλλιεργήσιµων και αρδεύσιµων
εν συνόλω. Το κόστος κατασκευής εκτιµάτε 13.000.000€
Εντός του Φεβρουαρίου 2021 αναµένεται να γίνει η  δηµοπράτηση της µελέτης
προϋπολογισµού 1.281.328€ και για τα οποία υπάρχει διασφαλισµένη πίστωση από
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΕΠΛΟ ΤΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Η κατασκευή του έργου εκτιµάται στα 7.500.000€ και συµπεριλαµβάνει την
άρδευση 7.500 στρεµµάτων.
Υπάρχει ολοκληρωµένη µελέτη κατασκευής του έργου, οποία έχει κατατεθεί στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναµένοντας να προκηρυχθεί  κάποιο µέτρο του
ΠΑΑ που να προβλέπει κατασκευή αρδευτικών συστηµάτων για να ενταχθεί.

1.3.Επιπλέον, στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2021-2027 να προβλεφθεί έγκαιρα η 
δυνατότητα εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, όπως µικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (βελτίωση –
εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), µικρές λιµνοδεξαµενές, έργα πρόσβασης 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά 
Δηµοτικά Διαµερίσµατα.  
1.4.Έργα Αναδασµών  
1.5.Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 
Σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάπτυξη 
και η προστασία των δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της 
χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσµού και η ανάπτυξη του 
τουρισµού.  

1) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-
2020 ΜΕΤΡΟ 4

Ένα µόνο έργο µε ηµεροµηνία ένταξης 2/7/2019 και συγκεκριµένα για την Δράση 
4.3.1. (πάνω των 2,2εκ €), υπάρχει για ολόκληρη την Θράκη και συγκεκριµένα για τον 
νοµό Εβρου που αφορά: 
2.1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΕΒ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» µε προυπολογισµό ένταξης 10.018.500€ 
µε ηµεροµηνία προέγκρισης Δηµοπράτησης από την ΕΥΔ ΠΑΑτην 7/09/2020 (ΚΩΔ 
ΟΠΣΑΑ 0011231844).  
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2) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-
2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Μέσω του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»», είχε προγραµµατισθεί η κατασκευή στο 
Μέτρο 125 (Α) των κάτωθι έργων: 

I) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», προϋπολογισµού 4.200.700
ευρώ. Αφορά εκσυγχρονισµό δικτύου 27.000 στρεµµάτων για το οποίο υπάρχει
ώριµη µελέτη.

II) «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ» αφορά 40.000
στρέµµατα προϋπολογιζόµενης δαπάνης 38 εκ. ευρώ. Για το έργο αυτό υπάρχει
ώριµη µελέτη για τα πρώτα 10.000 στρέµµατα η οποία δηµοπρατήθηκε το
2008. Για την άρδευση των υπόλοιπων στρεµµάτων το ΥΠΑΑΤ ανέλαβε να
καλύψει το κόστος της µελέτης και εν συνεχεία των αντίστοιχων αρδευτικών
έργων.

III) «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» και
µετατροπή των ξερικών εκτάσεων σε αρδευτικές.

IV) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ» µε το οποίο θα
αρδεύεται έκταση 5.000 στρέµµατα συνολικού προϋπολογισµού 8 εκατ. ευρώ.

V) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» µετά την έγκριση των περιβαλλοντικών της µελετών.

Επιπλέον, στα πλαίσια του ΠΑΑ. 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 
υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, όπως 
µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (βελτίωση –
εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά Δηµοτικά 
Διαµερίσµατα. Αφορούν τις Δηµοτικές Ενότητες (πρώην Δήµους): Βύσσας, 
Διδυµοτείχου (εκτός του Δ.Δ. Διδυµοτείχου), Κυπρίνου, Μεταξάδων, Ορφέα (Δ.Δ. 
Κυριακής, Μαυροκκλησίου, Μικρού Δέρειου),Σουφλίου (Δ.Δ. Δαδιάς, Οικισµοί 
Σιδηρούς & Γιαννούλητου Δ.Δ. Σουφλίου), Τριγώνου, Τυχερού (Δ.Δ. Λευκίµης), 
Ορεστιάδας (εκτός του Δ.Δ. Ορεστιάδας).  

8.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΑΑ 2021-2027 Η ΤΟ
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: 
1.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΥ /ΙΑΣΜΟΥ 
Επί του ποταµού Κοµψάτου τροφοδοτείται από αµιγώς ελληνικά ύδατα. Το φράγµα θα 
αρδεύσει 300.000 στρ. του κάµπου της Κοµοτηνής και το κόστος του σύµφωνα µε την 
τελευταία µελέτη ανέρχεται µαζί µε τα δίκτυα διανοµής περίπου στα 200 εκ ευρώ τα 
οποία όµως µπορεί να εκταµιευθούν σταδιακά. 
Σήµερα ο κάµπος Κοµοτηνής αρδεύεται από περίπου 5.000 γεωτρήσεις. Η απόφαση 
αυτή για την εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων πάρθηκε πριν από περίπου 50 
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χρόνια όταν βρέθηκαν τότε τα πρώτα υπόγεια νερά από την τότε ΥΕΒ (Υπηρεσία 
Εγγείων Βελτιώσεων) έναντι της τότε µελέτης του φράγµατος (υπήρχε µελέτη για το 
φράγµα από τότε και µακέτα του φράγµατος στην ΑΤΕ Κοµοτηνής) γιατί το φράγµα 
θεωρήθηκε ακριβό. 

Αξιολογώντας λοιπόν την υφιστάµενη κατάσταση επισηµαίνουµε τα εξής  
α) Οι περιβαντολογικές  συνέπειες της χρήσης των υπόγειων υδάτων είναι πλέον 
εµφανείς. 
- υφαλµύρινση  και ερηµοποίηση παράλιας παραλίµνιας ζώνης .
- µείωση παραγωγικότητας λόγω της εναπόθεσης των νιτρικών στο έδαφος
-ιδιαίτερα υψηλό περιβαντολογικό αποτύπωµα της άρδευσης  λόγω της µεγάλης
ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία των χιλιάδων γεωτρήσεων.
-όξυνση του προβλήµατος της καταλληλότητας του πόσιµου νερού λόγω της
υπεράντλησης  του υπόγειου υδροφορέα.
β) Το κόστος των 5.000 γεωτρήσεων µε το εξοπλισµό τους ανέρχεται περίπου στα 150
εκ ευρώ. Αν υπολογίσουµε και τις γεωτρήσεις που στέρεψαν αλλά και εκείνες που
αντικαταστάθηκαν  λόγω ζηµιάς (πολλές και δυο φορές) το συνολικό ποσό που
επενδύθηκε από το κράτος και τους αγρότες φτάνει τα 300 εκ ευρώ .Το ετήσιο
κόστος λειτουργείας ανέρχεται στα 15 εκ ευρώ (ΔΕΗ και συντήρηση)
γ) Η αντιπληµµυρική προστασία που θα παρέχει στη κατάντι περιοχή είναι
ιδιαίτερα σηµαντική.

Τα ανωτέρω δείχνουν ότι το φράγµα καλύπτει πλήρως τη σχέση οφέλους / 
κόστους και είναι πρώτης προτεραιότητας. 
Αν συνεχίσουµε µε το σηµερινό σύστηµα  άρδευσης µε τη χρήση των υπογείων 
υδάτων, είναι σίγουρο ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε ακόµη πιο έντονη την µείωση 
της αγροτικής παραγωγής, την υφαλµύρινση του υπόγειου υδροφορέα και κατά 
συνέπεια του αγροτικού εισοδήµατος η οποία µοιραία θα οδηγήσει σε εγκατάλειψη 
της υπαίθρου και την δηµιουργία τεράστιου δηµογραφικού προβλήµατος στη Ροδόπη. 

Το φράγµα είναι η λύση για την αντιστροφή της σηµερινής καταστροφικής 
κατάστασης στον κάµπο  της Ροδόπης. 

1.2.Επιπλέον, στα πλαίσια των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Π.Α.Α. 2014 -2020 και 2021-2027 πρέπει να προβλεφθεί έγκαιρα η δυνατότητα 
εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, όπως µικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (βελτίωση –
εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά Δηµοτικά 
Διαµερίσµατα.  

1.3.Παροχή νερού για άρδευση σε καπνοπαραγωγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε 
αρδευτικό δίκτυο. 

Επιλογή συγκεκριµένων περιοχών που δεν υπάρχει πρόσβαση σε σταθερής παροχής 
άρδευση. Σχεδιασµός και εγκατάσταση λιµνοδεξαµενών που θα παρέχουν αρδευτικό 
νερό στις συγκεκριµένες περιοχές και δικτύου διανοµής. Απαιτείται χρηµατοδότηση 
για µελέτη και υλοποίηση του έργου. Επιλέξιµες περιοχές στο Δήµο Αρριανών 
Φιλύρας και στο Δήµο Μαρώνειας Σαππών, (σχετικές προµελέτες της εταιρείας 
ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.). 
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1.4. Έργα Αναδασµών 

1.5. Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 
Σκοπός είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία των 
δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσµού και η ανάπτυξη του τουρισµού.  
2.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 
Μέσω του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» είχε προγραµµατισθεί η υλοποίηση του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΑΣΜΟΥ)», 
εκτιµώµενου κόστους κατασκευής 60 εκατ. € (βλ. εκπόνηση της αντίστοιχης οριστικής 
µελέτης στο κεφάλαιο «Δηµόσια Έργα του Γ’ ΚΠΣ») 
Επίσης στα πλαίσια του Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου µέσω του 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ολοκληρώνονται τα έργα του ΠΕΠ ΑΜΘ : 

I) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΙΟΥ» προϋπολογισµού
18.453.345€, µε χρηµατοδότηση από το ΠΑΑ 2007-2013
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2 εκατ.€ περίπου.

II) «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ», προϋπολογισµού 2.500.000€ που
αφορά το σύνολο της περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Επιπλέον, στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 
υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, όπως 
µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (βελτίωση –
εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά Δηµοτικά 
Διαµερίσµατα.  
Αφορούν τις Δηµοτικές Ενότητες (πρώην Δήµους):  
Ιάσµου (εκτός του Δ.Δ Ιάσµου) και τον  
Σώστου.  
Επίσης αφορά τις κοινότητες Ορχάνης και Κεχρού.  

8.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

1) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΑΑ 2021-2027 Η ΤΟ
ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

1.1. Μετά την απόφαση του ΣΤΕ το 2020 µε την οποία απορρίφθηκε η Ακύρωση 
και Αίτηση Αναστολής της Ορνιθολογικη Εταιρεία και άλλων Περιβαλλοντικώνς 
φορέων της από 29-9-2008 ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το 
δηµοπρατηµένο έργο  «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ -ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» µε προϋπολογισµό 
57.000.000€ και την αντίστοιχη Β Φάση «ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ 
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ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ-Έργα µεταφοράς και 
διανοµής νερού στη περιοχή Α2» προυπολογισµού Μελέτης 54.000.000 €, 
επιβάλλεται πλέον η υλοποίηση του έργου µε την εξεύρεση νέας χρηµατοδότησης 
ίσως από το ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ή το νέο ΠΑΑ 2021-2027 
1.2.Επιπλέον, στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2014 -2020 και 2021-2027 να προβλεφθεί 
έγκαιρα η δυνατότητα εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, 
όπως µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων 
(βελτίωση –εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), έργα πρόσβασης στις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά 
Δηµοτικά Διαµερίσµατα.  

1.3.Παροχή νερού για άρδευση σε καπνοπαραγωγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε 
αρδευτικό δίκτυο.  

Επιλογή συγκεκριµένων περιοχών που δεν υπάρχει πρόσβαση σε σταθερής παροχής 
άρδευση. Σχεδιασµός και εγκατάσταση λιµνοδεξαµενών που θα παρέχουν αρδευτικό 
νερό στις συγκεκριµένες περιοχές και δικτύου διανοµής. Απαιτείται χρηµατοδότηση 
για µελέτη και υλοποίηση του έργου. Επιλέξιµες περιοχές στην ορεινή περιοχή της 
Ξάνθης (σχετικές προµελέτες της εταιρείας ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.) 
1.4. Έργα Αναδασµών  
1.5. Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 
Σκοπός είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία των 
δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσµού και η ανάπτυξη του τουρισµού.  

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Μέσω του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»» υλοποιούνται τα έργα: 
Ι) «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ -ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ». 
Το έργο εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2007-2013 στις 5-11-2008 µε προϋπολογισµό 
50.538.500€ και κωδικό έργου 2008ΣΕ08180008, η δηµοπράτηση του 
πραγµατοποιήθηκε στις 20-1-2009 µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό. Ο συµβατικός 
χρόνος περαίωσης του έργου είναι 36 µήνες. 

ΙΙ) «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ -ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α2». 
Το έργο εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2007-2013 το 2009 µε προϋπολογισµό 57.000.000€ και 
κωδικό έργου 2009ΣΕ08180001, η δηµοπράτηση του πραγµατοποιήθηκε στις 20-1-
2009, υπήρξε προσωρινός Ανάδοχος αλλά µε τις εξελίξεις των προσφυγών για την 
υλοποίηση του Α’ έργου ακυρώθηκε. 
Α. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
29-7-2003 Εγγραφή στη ΣΑΜ 081(Κ.Α.2003ΣΜ0810005) της µελέτης µε τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΝΕΣΤΟ ΣΤΙΣ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ/2000/60)» µε
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προϋπολογισµό 4.700.000 € και εγκεκριµένη πίστωση 100.000 € του Προγράµµατος 
Δηµοσίων Επενδύσεων 
26-01-2004 Δηµοπράτηση της µελέτης
26-10-2004 Υπογράφτηκε η σύµβαση εκπόνηση της µελέτης
05-05-2005 Εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Γεωλογική Μελέτη
17-11-2005  Αυξήθηκε η εγκεκριµένη πίστωση αµοιβής της µελέτης σε    
1.054.000€ από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων 
15.12.2005 Εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη των Υδραυλικών και των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων.  
25.04. 2006Εγκρίθηκε η Γεωργοτεχνικο-οικονοµική Μελέτη, 

12-10-2006 Αυξήθηκε η εγκεκριµένη πίστωση αµοιβής της µελέτης σε 
3.000.000€ από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων 
19.03. 2007 Εγκρίθηκε η Γεωλογική Προµελέτη του Ν. Ξάνθης 
26.03. 2007Εγκρίθηκε η Γεωτεχνική Μελέτη 
29-10-2007 Αυξήθηκε ο προϋπολογισµός της µελέτης σε 5.700.000€ για την
επέκταση της σύµβασης σε στάδιο οριστικής µελέτης των έργων άρδευσης της
περιοχής Α2
06.12. 2007 Εγκρίθηκε η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το 
σύνολο των έργων του Ν. Ξάνθης, 
12.12. 2007 και εγκρίθηκε η Υδραυλική και Ηλεκτροµηχανολογική 
Προµελέτη των έργων 
22.01. 2008  κεφαλής και µεταφοράς και διανοµής νερού της περιοχής Α2 
του Ν. Ξάνθης 
10-04-2008 Αυξήθηκε ο προϋπολογισµός της µελέτης σε 6.700.000€ για την
επέκταση της σύµβασης σε στάδιο οριστικής µελέτης των έργων άρδευσης της
περιοχής Α1
17-07-2008 Από το ΥΠΟΙΟ εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2008 το έργο µε προϋπολογισµού
50.000.000€
29-09-2008 Έκδοση ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπ. Πολιτισµού και Υπ. Ανάπτυξης)
27-10-2008 Έγκριση οριστικής µελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το
ΥΠΑΑΤ
03-11-2008 Εγκρίθηκε η οριστική µελέτη Έργων Κεφαλής
05-11-2008 Απόφαση Ένταξης του έργου «ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ-ΈΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» στο
ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
06-11-2008 Απόφαση Δηµοπράτησης του έργου «ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ 
ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ- ΈΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ», Έγκριση της Διακήρυξης του διαγωνισµού του 
παραπάνω έργου µε ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 20-1-2009. 

26-11-2008 Κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής της από 
29-9-2008 ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από την Ορνιθολογικη Εταιρεία
και άλλους Περιβαλλοντικούς φορείς.
22-12-2008 Έγκριση οριστικής µελέτης του έργου «ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ

127



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ- Έργα µεταφοράς 
και διανοµής νερού περιοχής Α2» 
30-12-2008 Απόφαση Ένταξης του έργου «ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ-Έργα µεταφοράς και
διανοµής νερού στη περιοχή Α2» στο ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
Απόφαση Δηµοπράτησης του έργου «…-Έργα µεταφοράς και διανοµής νερού
περιοχής Α2»
20-1-2009 Δηµοπράτηση του έργου «…-ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ»

11-2-2009  Κατακύρωση του έργου «…-ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ», αρ πρωτ
8924/128/11-2-2009 
   5-3-2009  Αποστολή από την ΔΤΜΚ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(Κλιµάκιο Συµβάσεων) του φακέλου για τον προ συµβατικό έλεγχο του έργου «…-
ΈΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ»,  
   7-4-2009   Απάντηση Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν κωλύεται η υπογραφή 
της σύµβασης κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ», 
Τρέχουσες εξελίξεις 2009-2020:  
Ι) Παρά την παραπάνω θετική γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ», εκδόθηκε 
διαταγή αναστολής ισχύος της ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, µέχρι την 
εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης. Ύστερα από την δυσµενή εξέλιξη αυτή το 
Υπουργείο δεν προχώρησε δια µέσου της αρµόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών 
Κατασκευών (ΔΤΜΚ) στη υπογραφή συµφωνητικού για το έργο «ΕΡΓΩΝ 
ΚΕΦΑΛΗΣ». 
Η αίτησης ακύρωσης από την Ορνιθολογικη Εταιρεία και άλλους Περιβαλλοντικούς 
φορείς αρχικά θα εκδικαζόταν στις 6-5-2009 αλλά στην συνέχεια αναβλήθηκε πολλές 
φορές, αλλά τελικά απορρίφθηκε το 2020.  

ΙΙ) Επίσης δεν υλοποιήθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού (Μάρτιος 2009) 
για το δεύτερο κατά σειρά έργο «Έργα µεταφοράς και διανοµής νερού περιοχής Α2» 
που αφορούν την άρδευση έκτασης 57.620 στρ. η οποία περιλαµβάνει τα χωριά 
Μυρωδάτο, Άβδηρα, Βελόνη, Μάνδρα και Πεζούλα προϋπολογισµού Μελέτης 54 
εκατ  €. 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η σκοπιµότητα του έργου βασίζεται στην ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της 
υφαλµύρινσης στις πεδιάδες των δύο Νοµών, Ξάνθης και Ροδόπης. Διαπιστώθηκε 
όµως ότι τα διαθέσιµα ύδατα από τον ποταµό Νέστο, ύστερα και από την διακρατική 
συµφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας για τα νερά του Νέστου του 1996, µόλις επαρκούσαν 
για την αντιµετώπιση των αναγκών του Νοµού Ξάνθης.  Ως εκ τούτου η άρδευση της 
πεδιάδας του Νοµού Ροδόπης αποδεσµεύθηκε από τα νερά του ποταµού Νέστου τα 
οποία µεταφέρονται και διανέµονται πλέον για την άρδευση και την αποκατάσταση 
του υπογείου υδροφορέα της πεδιάδας του Νοµού Ξάνθης, έκτασης 305.000 
στρεµµάτων.  

Η άρδευση του Νοµού Ροδόπης εκτάσεως 677.000 στρεµµάτων θα γίνει µέσω της 
αποταµίευσης νερού από την κατασκευή τριών φραγµάτων,  η οποία ούτως ή άλλως 
είναι οικονοµικότερη λύση για τον νοµό Ροδόπης απ’ ότι η µεταφορά νερού από τον 
ποταµό Νέστο. Ήδη εκπονείται στα πλαίσια του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 (Επιχ. 
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Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γ΄ ΚΠΣ) η µελέτη του Φράγµατος Ιάσµου σε 
οριστικό στάδιο, µε δυνατότητα αποταµίευσης 160 εκατ. κυβικά µέτρα νερό. 

Τα «Έργα Κεφαλής» δηλαδή όλα τα έργα από την υδροληψία στους Τοξότες µέχρι 
και το συγκρότηµα αντλιοστασίων στην Κυψέλη, θα εξυπηρετήσουν την έκταση των 
242.200 στρ. Η περιοχή Α1 έκτασης 62.800 στρ. εξυπηρετείται αυτοτελώς από τον 
αγωγό Α1 (συνολική  έκταση  242.200+62.800=305.000 στρέµµατα), 
τροφοδοτούµενος από διώρυγα του υφιστάµενου αρδευτικού έργου Θαλασσιάς – 
Κρεµαστής. Ο προϋπολογισµός των έργων ανέρχεται σε 50.538.500 € και είναι το 
έργο που δηµοπρατήθηκε στις 20-1-2009, µε συµβατικό χρόνο περαίωσης 36 µήνες. 

Τα «-Έργα µεταφοράς και διανοµής νερού περιοχής Α2» αφορούν την άρδευση 
έκτασης 57.620 στρ. η οποία περιλαµβάνει τα χωριά Μυρωδάτο, Άβδηρα, Βελόνη, 
Μάνδρα και Πεζούλα και παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα υφαλµύρινσης. Ο 
προϋπολογισµός των έργων αυτών ανέρχεται σε 54 εκατ. €. Στα πλαίσια της σύµβασης 
της µελέτης εκπονείται επίσης σε οριστικό στάδιο η µελέτη των έργων της περιοχής 
Α1. Η περιοχή Α1 έκτασης 62.800 στρεµµάτων περιλαµβάνει τα χωριά Δέκαρχο, 
Ορφανό, Εύλαλο, Μικροχώρι, Άβατο, Εράσµιο, Ζηλωτή, Δάφνη και Μάγγανα, καθώς 
και εκτάσεις που ανήκουν στα χωριά Κυψέλη, και Εξοχή. Έχει καταταγεί δεύτερη 
κατά σειρά προτεραιότητας από πλευράς αντιµετώπισης της υφαλµύρινσης. Ο 
προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται σε 55 εκατ.  €. 

Πέραν της κατασκευής του κυρίως έργου θα υλοποιηθούν και τα κάτωθι υποέργα: 
ü Απαλλοτριώσεις
ü Αποζηµιώσεις ηρτηµένης εσοδείας.
ü Δαπάνες για ΟΚΩ.
ü Υπηρεσίες Αρχαιολογίας

Το έργο θα συµβάλει στην εξυπηρετήσει των αρδευτικών αναγκών 242.000 
στρεµµάτων της πεδιάδας του Νοµού Ξάνθης, στην ορθολογική διαχείριση του 
διαθέσιµου νερού άρδευσης στην µείωση απωλειών αρδευτικού νερού στην µείωση 
του κόστους παραγωγής –αύξηση του εισοδήµατος των αγροτών , στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

Επίσης προγραµµατίζεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων: 
II) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΗΣ Α2» συνολικού

προϋπολογισµού 54εκατ. €. Ολοκληρώθηκε η οριστική µελέτη των δικτύων
άρδευσης έκτασης 57.260 στρεµµάτωνστις περιοχές των Δήµων Αβδήρων,
Μυρωδάτου, Βελόνης, Πεζούλας και Μάνδρας. Το έργο εντάχθηκε στις
29/12/2008 στο πρόγραµµα «ΠΑΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-
2013»

III) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΗΣ Α1» συνολικού
προϋπολογισµού 55 εκατ. € περίπου. Εκπονείται σε οριστικό στάδιο η µελέτη
αρδευτικών δικτύων σε έκταση 62.820 στρεµµάτων στις περιοχές Δεκαρχο,
Ορφανό, Εύλαλο, Μικροχώρι, Άβατο, Εράσµιο, Ζηλωτή, Δάφνη, Μάγκανα,
Κυψέλη και Εξοχή.

Επιπλέον, στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 
υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης αντιστοίχων έργων µε τα ΟΠΑΑΧ του Γ΄ΚΠΣ, όπως 
µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (βελτίωση –
εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων), έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
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εκµεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία) κλπ, σε ορεινά και µειονεκτικά Δηµοτικά 
Διαµερίσµατα.  
9. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η επίτευξη του στόχου της οικονοµικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιµότητας για τους παραγωγούς της Θράκης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 
δυνατότητα µεταφοράς έρευνας και καινοτοµίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, και 
κυρίως από την παροχή της αναγκαίας συµβουλευτικής υποστήριξης στους 
παραγωγούς, η οποία θα πρέπει βασίζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στην 
παραγωγή, επιτρέποντας την αποδοτική χρήση των πόρων και συµβάλλοντας 
σηµαντικά στη µείωση του κόστους των γεωργικών εισροών, στην 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κινδύνων της παραγωγής καθώς και στην αύξηση 
της παραγωγικότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας και της ιχνηλασιµότητας των 
παραγόµενων γεωργικών προϊόντων.  

Θα πρέπει, επιπλέον, να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της µελλοντικής ΚΑΠ, η οποία 
καλείται να υπηρετήσει τους µεγάλους ευρωπαϊκούς στόχους που θέτει η Πράσινη 
Συµφωνία µέσω της  στρατηγικής “Από το αγρόκτηµα στο πιάτο” και της στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα, οι παραγωγοί της Θράκης, θα κληθούν, µεταξύ άλλων, να 
εφαρµόσουν µειώσεις στη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και αντιβιοτικών. Γι’ 
αυτό το λόγο, ο προτεινόµενος Κανονισµός για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 
(Άρθρο 13), ορίζει ότι στη νέα ΚΑΠ οι γεωργικές συµβουλές θα πρέπει να καλύπτουν 
υποχρεωτικά την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία. 

Παράλληλα, και πέραν των κανονιστικών υποχρεώσεων, η µεταφορά έρευνας και 
καινοτοµίας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µπορεί να διασφαλίσει µεγαλύτερο 
εισόδηµα για τους παραγωγούς από την αγορά, καθώς είναι ιδιαίτερα µεγάλη η ζήτηση 
από πλευράς καταναλωτικού κοινού για προϊόντα που έχουν παραχθεί µε βιώσιµο 
τρόπο και είναι σε θέση να το τεκµηριώσουν, µέσω της ψηφιοποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας, ενώ από την άλλη πλευρά η λεγόµενη γεωργία άνθρακα, 
δηλ. η εφαρµογή γεωργικών πρακτικών, όπως η ευφυής γεωργία, που µειώνουν το 
αποτύπωµα άνθρακα ή αυξάνουν την αποθήκευσή του στο έδαφος, αποτελεί µία 
ευκαιρία εναλλακτικού εισοδήµατος για τους παραγωγούς µέσω της πώλησης 
πιστώσεων στην αγορά άνθρακα (π.χ. σε βιοµηχανίες που “µολύνουν”), ή σε 
αγοραστές που συµβάλλονται µε τους παραγωγούς µε την προϋπόθεση ότι παράγουν 
µε αυτό τον τρόπο (εταιρείες τροφίµων, λιανεµπόριο).  

Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα των 
παραγωγών και συλλογικών σχηµάτων της ΠΑΜΘ και της Θράκης είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την ευφυή συµβουλευτική, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
ενισχύσουν το εισόδηµά τους, να είναι ανταγωνιστικοί και περιβαλλοντικά βιώσιµοι, 
αλλά και για να υπηρετήσουν και τους στόχους της µελλοντικής ΚΑΠ. Συνεπώς, ο 
στόχος του ψηφιακού µετασχηµατισµού δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 
αποκλειστικά στο επίπεδο της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδοµών, όπως αναφέρθηκε 
προηγούµενα, αλλά και στο επίπεδο της πλαισίωσης και στήριξης των παραγωγών από 
ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτοµίας (ΣΓΓΚ) που θα 
έχει ως επίκεντρο την ευφυή συµβουλευτική. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι 
αναγκαίο η ΠΑΜΘ να καταγράψει, να συσπειρώσει και να ενισχύσει όλους τους 
φορείς που εµπλέκονται στο περιφερειακό ΣΓΓΚ (γεωργικούς συµβούλους, 
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ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας), 
αλλά και να τους κατευθύνει και συντονίσει ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη των 
παραγωγών και των συλλογικών τους σχηµάτων µε βάση τα ιδιαίτερα περιφερειακά-
τοπικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 
Κρίσιµο θεωρείται το ζήτηµα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού και της 
επιτακτικής αναγκαιότητας της ανανέωσης του γεωργικού δυναµικού της Θράκης που 
αποτελεί, άλλωστε και έναν από τους 9 στόχους της µελλοντικής Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής.  

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο, είτε πρόκειται για τη συνέχιση λειτουργίας 
υφιστάµενης εκµετάλλευσης είτε για την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης, έχουν 
συστηµατικά αναδείξει τη δυσκολία πρόσβασης σε γη και σε χρηµατοδότηση ως τα 
κυριότερα εµπόδια. Αυτό υπογραµµίστηκε σε  έρευνα που δηµοσίευσε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Νέων Γεωργών (CEJA)  τον Σεπτέµβριο του 2017  σχετικά µε τις ανάγκες 
και τα χαρακτηριστικά της γεωργικής δραστηριότητας που ασκείται από τους νέους 
γεωργούς. Η ηλικιακή διάρθρωση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα της ΠΑΜΘ 
δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από το µέσο όρο της χώρας. Το 2019 το µεγαλύτερο 
µέρος των απασχολούµενων αγροτών στην ΠΑΜΘ συγκεντρώνεται στις κλάσεις 
ηλικίας 45 ετών. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό απασχόλησης που αντιστοιχεί στις 
κλάσεις ηλικίας µέχρι 44 ετών περιορίστηκε µε εντονότερο ρυθµό, µε αποτέλεσµα η 
συνολική απώλεια θέσεων εργασίας στο διάστηµα της τριετίας 2017-2019 (5.426 
άτοµα) να προέρχεται κατά τα 2/3 από τις νεότερες κλάσεις ηλικίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία, καταρχάς, η βέλτιστη αξιοποίηση των 
διαθέσιµων εργαλείων του 1ου και του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ και ειδικότερα: 

ü Η παραχώρηση προτεραιότητας στους γεωργούς νεαρής ηλικίας, όταν
πρόκειται να ληφθεί η βασική ενίσχυση από το εθνικό/περιφερειακό απόθεµα

ü Πιο στοχευµένος σχεδιασµός των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης, πέραν των ειδικών µέτρων στήριξης των νέων γεωργών,  µε
προτεραιοποίηση τους σε επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις, ειδικά
σχεδιασµένα για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων, ή
στην παροχή συµβουλών σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο για να εισέλθουν οι
γεωργοί νεαρής ηλικίας στη γεωργία.

Πέραν όµως του αποτελεσµατικότερου σχεδιασµού και στόχευσης των εργαλείων της 
ΚΑΠ, χρειάζεται ευρύτερος εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός για την ανανέωση 
του ανθρώπινου δυναµικού, αφενός µε την αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών και 
εκπαιδευτικών εργαλείων και αφετέρου µε την παροχή οικονοµικών και άλλων 
κινήτρων.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (σιτηρά, 
βαµβάκι, καπνός, ενεργειακά φυτά, κτηνοτροφικά φυτά), αναλυτικά αναφέρονται οι 
κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί η προσπάθεια για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας τους στα σχετικά κεφάλαια της µελέτης. 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη των δενδρωδών καλλιεργειών στη 
Θράκη (ακτινίδια, κεράσια, επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια, καρύδια, 
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φουντούκια), που παρουσιάζουν σηµαντική προοπτική στην ελληνική και διεθνή 
αγορά και δίνουν ικανοποιητικό εισόδηµα στους παραγωγούς – σήµερα, αλλά και στο 
µέλλον, καθώς οι καλλιέργειες αυτές παρουσιάζουν υψηλό συγκριτικό πλεονέκτηµα 
στο πλαίσιο της γεωργίας άνθρακα, που αποτελεί σηµαντική τάση, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω. 
Πρέπει, όµως, να τονιστεί ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους 
είναι: 

• Η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στη Θράκη
• Η επιδότηση του φυτικού κεφαλαίου από το ΠΑΑ (Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης), όπως έγινε στο παρελθόν.

• Η χαµηλότοκη χρηµατοδότηση από το τραπεζικό σύστηµα, ιδιαίτερα στους
νέους αγρότες, για τις δαπάνες πρώτης εγκατάστασης.

• Η διασφάλιση της διάθεσης των παραγοµένων προϊόντων, µέσω συµβολαίων
των αγροτών µε τους συνεταιρισµούς και τις επιχειρήσεις πού τυποποιούν,
µεταποιούν και διαθέτουν φρούτα και ξηρούς καρπούς.

• Η επιδότηση από τον ΕΛΓΑ των επενδύσεων που έχουν σχέση µε την
ενεργητική προστασία (π.χ. αντιχαλαζιακά δίχτυα).

• Η συνεχής υποστήριξη των αγροτών στις νέες καλλιέργειες από τα στελέχη
των ΚΕΑ (Kέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών), αλλά και τους επιστήµονες των
φορέων που θα απορροφήσουν τα προϊόντα και που έχουν γνώση των
απαιτήσεων της αγοράς.

Επίσης, προοπτική ανάπτυξης στον τοµέα της φυτικής παραγωγής έχει ο κλάδος των 
λαχανικών και οσπρίων, ιδιαίτερα αν η παραγωγή τους πραγµατοποιηθεί σε βιολογική 
βάση – κυρίως, από νέους αγρότες στο πλαίσιο συµβολαιακής γεωργίας µε εταιρείες 
του ιδιωτικού τοµέα που διακινούν τα προϊόντα αυτά. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
βοηθούσε σηµαντικά ο καθορισµός, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικών περιοχών (ζωνών) παραγωγής των προϊόντων αυτών. 
Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης πιλοτικών καλλιεργειών 
παραγωγής στέβιας, η ζήτηση της οποίας είναι αυξηµένη σε διεθνές επίπεδο και 
παράλληλα να πραγµατοποιηθεί σχετικό business plan που να αξιολογεί τη 
βιωσιµότητα ή µη µίας επένδυσης στον τοµέα αυτό.  

Όσον αφορά την Κτηνοτροφία, αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο τα 
µέτρα για την ανάπτυξης της.  

Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστούν: 

• Η συµφωνία µεταξύ των εταιρειών που διακινούν τα προϊόντα της
κτηνοτροφίας και των συλλογικών φορέων των κτηνοτρόφων, που έχει σχέση
µε τη διαµόρφωση των τιµών των κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνδυασµό µε
τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

• Η µετατροπή των παραγωγών των νέων κτηνοτρόφων σε βιολογικές.
• Η χορήγηση χαµηλότοκων δανείων από το τραπεζικό σύστηµα στους
κτηνοτρόφους, που διαθέτουν µέσω συµβολαίων την παραγωγή τους στους
αγοραστές των προϊόντων τους.

• Οι επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος πουλερικών, χοιρινού κρέατος, αλλά και
τις µονάδες παραγωγής βόειου κρέατος, είναι σηµαντικό να έχουν
προτεραιότητα στα προγράµµατα του ΠΑΑ και στον αναπτυξιακό νόµο και
παράλληλα να προβλεφθεί επιδότηση στο µεταφορικό κόστος εφοδίων και
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προϊόντων, όπως επίσης και ειδική χρηµατοδότηση από το Τραπεζικό 
σύστηµα. 

• Η ανάπτυξη της µελισσοκοµίας, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί σε συλλογική
βάση και µε συµβολαιακή µορφή µε συνεταιρισµούς και εταιρείες, που
διακινούν προϊόντα µελισσοκοµίας. Είναι σηµαντικό ότι  στις ορεινές περιοχές,
όπου η κύρια ενασχόληση είναι η παραγωγή καπνού και η κτηνοτροφία, η
παραγωγή προϊόντων µέλισσας µπορεί να αποφέρει ένα συµπληρωµατικό
εισόδηµα για τις αγροτικές οικογένειες.

Όσον αφορά την αλιεία και ιδιαίτερα την ανάπτυξη των υποδοµών της, αναλυτικά 
γίνεται αναφορά στο σχετικό κεφάλαιο της µελέτης.  

Σηµαντική είναι η διασύνδεση του εµπορίου και της µεταποίησης µε την αγροτική 
παραγωγή, µέσω συµβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι µεταποιητικές και 
εµπορικές επιχειρήσεις του συνεταιριστικού και ιδιωτικού τοµέα, έχοντας γνώση της 
αγοράς µπορούν να δείξουν τον δρόµο στους αγρότες της περιοχής για παραγωγή 
ανταγωνιστικών  προϊόντων που µπορούν να διατεθούν µε αξιώσεις στις αγορές και να 
τους δίνουν ικανοποιητικό εισόδηµα. Όσο µεγαλύτερο τµήµα της αγροτικής 
παραγωγής συµβολαιοποιηθεί, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η επιτυχία του εγχειρήµατος 
της αγροτικής ανάπτυξης της Θράκης. 

Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη θεσµοθέτηση κινήτρων από την Πολιτεία για την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων στην τυποποίηση και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
στη Θράκη, µε την υψηλότερη δυνατή µοριοδότηση και την υψηλότερη δυνατή 
επιδότηση (χωρίς την διαφοροποίηση µεταξύ µεγάλων/µικρών συνεταιριστικών και 
ιδιωτικών εταιρειών). Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτό να απορροφηθεί µε 
ικανοποιητικούς όρους η υφιστάµενη αγροτική παραγωγή, και να υπάρξουν 
επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε νέες καλλιέργειες µε υψηλή απόδοση στους αγρότες, 
στις επιχειρήσεις και στους συνεταιρισµούς. 

Απαραίτητη είναι η δηµιουργία υποδοµών στον αγροτικό τοµέα (άρδευση, αγροτική 
οδοποιία αναδασµοί), έτσι ώστε να παραχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα µε τη µείωση 
του κόστους παραγωγής και παράλληλα να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή από 
την υφαλµύρωση και την κλιµατική αλλαγή. 

Τα έργα αυτά θα πρέπει, εφόσον υπάρχει ωριµότητα µελετών, να ενταχθούν είτε στα 
προγράµµατα του ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης&Τροφίµων, είτε στο 
Ταµείο Ανάκαµψης.  
Όσον αφορά την περιοχή του Έβρου και ιδιαίτερα του Βόρειου Έβρου, πρέπει να 
αποτυπωθούν το ταχύτερο δυνατό οι θέσεις για κατασκευή τόσο αρδευτικών, όσο και 
αντιπληµµυρικών έργων που θα στηρίξουν και θα προστατεύσουν την Αγροτική 
παραγωγή της περιοχής. 

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάληψη δράσεων για την αντιµετώπιση των 
δυσµενών επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή, µε πρωταγωνιστικό ρόλο   στον 
ΕΛΓΑ και στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης για την υλοποίηση ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου προστασίας της Αγροτικής παραγωγής της Θράκης και 
άµεσης/δίκαιης αποζηµίωσης των αγροτών.  
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Πρωτοποριακή και απαραίτητη είναι η δηµιουργία κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών 
(ΚΕΑ), στις τρεις περιοχές της Θράκης µε στόχο την επιστηµονική υποστήριξη τους. 
Το πρόγραµµα αυτό θα φέρει τους γεωπόνους ΥΠΑΑ στο χωράφι και τους 
κτηνίατρους στις κτηνοτροφικές µονάδες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό 
κεφάλαιο για τα ΚΕΑ.  

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της ποιοτικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας (βιολογικά προϊόντα, ολοκληρωµένη διαχείριση, ΠΟΠ, ΠΓΕ), έτσι ώστε 
αφενός µεν να αποκτήσουν υπεραξία τα προϊόντα της Θράκης, αφετέρου να υπάρξει 
ουσιαστική προστασία των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα να υπάρξει προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Θράκης, 
έτσι ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά και να βελτιώνονται οι τιµές διάθεσης τους. 
Πέραν αυτών, πιλοτικά θα µπορούσαν όλες οι παραγωγές, δύο περιοχών (για 
παράδειγµα της Σταυρούπολης, Ξάνθης και µέρος της Σαµοθράκης) να µετατραπούν 
σε βιολογικές, γεγονός που θα τις κάνει πιο ελκυστικές στην προσέλκυση τουριστών. 
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει τόνωση της οικονοµίας τους, τόσο στον πρωτογενή 
όσο και στον τριτογενή τοµέα. 

Όλη η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στη 
Θράκη µπορεί να υποστηριχθεί από το ΔΠΘ, τους γεωπόνους και κτηνοτρόφους του 
συνεταιριστικού και ιδιωτικού τοµέα, και φυσικά από το επιστηµονικό προσωπικό των 
κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών. 

Πρέπει να προχωρήσει η εξυγίανση και περαιτέρω ανάπτυξη των συλλογικών 
σχηµάτων των αγροτών της Θράκης (συνεταιρισµοί και οµάδες) παραγωγών. 
Υπάρχουν αξιόλογες συνεταιριστικές οργανώσεις στη Θράκη, οι οποίες µε την 
κατάλληλη υποστήριξη από το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας, µπορούν να 
αναπτυχθούν περισσότερο και να υποστηρίξουν αποτελεσµατικότερα τα µέλη τους. 
Επίσης, πρέπει να έχουν υψηλή µοριοδότηση για ένταξη τους στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα του ΠΑΑ αλλά να υποστηριχθούν και µε τα προγράµµατα άλλων 
υπουργείων (Ανάπτυξης, Εργασίας κλπ). Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα 
έτσι ώστε οι δύο οργανώσεις ΕΑΣ Ξάνθης και ΕΑΣ Ορεστιάδας, που βρίσκονται σε 
επίπεδο διαπραγµάτευσης µε πτωχευτικούς οργανισµούς, για το πρόγραµµα 
εξόφλησης των οφειλών τους, να οδηγηθούν σε προγράµµατα που διευκολύνουν την 
εύρυθµη λειτουργία τους µε παράλληλη µακρόχρονη εξόφληση των οφειλών τους. 

Η Πολιτεία, ο συνεταιριστικός και ιδιωτικός τοµέας, καθώς επίσης και το τραπεζικό 
σύστηµα, να αναπτύξουν µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µε τους αγρότες της Θράκης. 
Το ενδιαφέρον όλων πρέπει να είναι συνεχές και να αποδεικνύεται εµπράκτως µε 
δράσεις και συµπεριφορές, που να διευκολύνουν τους παραγωγούς στις 
δραστηριότητές τους. Για παράδειγµα, το κόστος µεταφοράς των αγροτικών 
προϊόντων και των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιούνται από τους 
αγρότες της Θράκης να τύχει επιδότησης από την Πολιτεία.   

Η πρόσβαση των αγροτών της Θράκης - και ιδιαίτερα των νέων αγροτών - στα 
προγράµµατα του ΠΑΑ να γίνεται µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και οι αποζηµιώσεις 
αυτών, που υφίστανται καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόµενα, να γίνεται 
γρήγορα και στο µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό επί των ζηµιών τους. 
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Τέλος, για να υλοποιηθούν όλα όσα αναφέρονται στη µελέτη µας είναι απαραίτητο να 
δηµιουργηθεί µία διαχρονική και διακοµµατική οµάδα, που να θέσει 
χρονοδιαγράµµατα επίτευξης της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης της Θράκης, που 
να ξεπερνά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να συντονίζει τις προσπάθειες των 
αγροτών και να τις συνδέει µε συνεταιρισµούς και επιχειρήσεις. Κυρίως, όµως, να  
δίνει µία ιδιαίτερη διάσταση στην αγροτική ανάπτυξη της Θράκης, η οποία δεν θα 
είναι ούτε ευκαιριακή ούτε κοµµατική, αλλά καθαρά εθνική και διαχρονική. 
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Έλλη Τσιφόρου 
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Εµµανουήλ Σαραντίδης 
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Ευρωπαϊκό Θεσµικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων 

 Με το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
προβλέπεται ότι κρατικές ενισχύσεις που πληρούν τα ακόλουθα σωρευτικά 
χαρακτηριστικά  δεν συµβιβάζονται µε την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), µε εξαίρεση σχετικής ρητής πρόβλεψης των Συνθηκών. 
α. µεταφορά κρατικών πόρων και καταλογισµός στο κράτος 
β. χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος 
γ. επιλεκτικά υπέρ ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα µε την έννοια της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε ορισµένη αγορα. 
γ. κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισµού  και στρέβλωσης του ενδοενωσιακού 
εµπορίου. 
Στην πράξη οι κρατικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις µπορούν να λάβουν διάφορες 
µορφές. Ενδεικτικά, ενισχύσεις προς επιχειρήσεις είναι οι επιχορηγήσεις, οι πάσης 
φύσεως επιδοτήσεις, οι εγγυήσεις δανείων, οι φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις, οι 
ρυθµίσεις/διαγραφές χρεών, οι εκπτώσεις/µειώσεις ασφαλιστικών εισφορών ενώ  
θέµατα κρατικών ενισχύσεων εγείρονται και στους κρίσιµους τοµείς των 
αποκρατικοποιήσεων, των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου αλλά και 
της αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι κρατικές ενισχύσεις µη συµβατές µε το Ενωσιακό Δίκαιο, 
καθώς η παρέµβαση του Κράτους κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη για την 
διασφάλιση της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας της οικονοµίας. Για το λόγο αυτό 
το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ  στις παρ. 2 και 3 θέτει τους στρατηγικούς στόχους και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ενισχύσεις είναι συµβατές ή δύναται να κριθούν 
συµβιβάσιµες αντίστοιχα, ενώ το δευτερογενές νοµικό πλαίσιο των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις εξειδικεύει περαιτέρω τις κατηγορίες των ενισχύσεων που 
µπορούν να κριθούν ως συµβατές και τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ καθιερώνεται ένα σύστηµα ελέγχου της οµαλής 
εφαρµογής του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων,  που επιτρέπει τη χορήγηση 
ενισχύσεων που έχουν προηγουµένως κοινοποιηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή ή 
έχουν απαλλαγεί της σχετικής υποχρέωσης επί τη βάσει σχετικών απαλλακτικών 
κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τα µέτρα 
ενισχύσεων που κοινοποιούνται από κράτη µέλη, ενώ δύναται να προβαίνει σε έλεγχο 
υφιστάµενων ενισχύσεων για να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να είναι συµβατές και 
να ελέγχει κατασταλτικά κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν χωρίς να της 
κοινοποιηθούν καθώς και ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί αλλά εφαρµόστηκαν 
καταχρηστικά. 

Η άσκηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προϋποθέτει τη στενή συνεργασία µε 
τα κράτη µέλη, τα οποία φέρουν το βάρος κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων 
που σχεδιάζουν να χορηγήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, µε ειδικούς κανονισµούς της 
Επιτροπής, εκδιδόµενους κατ΄εφαρµογή των αρ. 108 παρ. 4 και 109 ΣΛΕΕ, που 
θέτουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης 
ορισµένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων.  
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Αντικείµενο της πρότασης 
Βάσει των ανωτέρω, στόχος της πρότασης είναι η παρουσίαση των διαθέσιµων 
εργαλείων που θα αποτελέσουν ένα µίγµα ενισχύσεων για την ενθάρρυνση ιδιωτικών 
παραγωγικών επενδύσεων στην περιοχή της Θράκης. 

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός 651/2014 
Οι Γενικοί Απαλλακτικοί Κανονισµοί είναι κανονιστικά κείµενα περί συµβατότητας 
µέτρων κρατικών ενισχύσεων που µπορούν να τεθούν σε ισχύ χωρίς κοινοποίηση στην 
ΕΕ. 
Θέτουν τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες τα σχεδιαζόµενα µέτρα κρατικών 
ενισχύσεων θεωρούνται συµβατά µε την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΕ. 
Βασικός πυλώνας της πρότασης είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός 651/2014. 
Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα άρθρα του ΓΑΚ 651/2014.  

• Περιφερειακές ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14)
• Περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας (άρθρο 15)
• Περιφερειακές ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη (άρθρο 16)
• Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 17)
• Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18)
• Ενισχύσεις για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις (άρθρο 19)
• Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών συνεργασίας των ΜΜΕ που
συµµετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (άρθρο 20)

• Ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου (άρθρο 21)
• Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22)
• Ενισχύσεις προς ΜΜΕ – Ενισχύσεις για εναλλακτικές πλατφόρµες
διαπραγµάτευσης που ειδικεύονται στις ΜΜΕ (άρθρο 23)

• Ενισχύσεις προς ΜΜΕ – Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης (άρθρο 24)
• Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25)
• Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδοµές (άρθρο 26)
• Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (άρθρο 27)
• Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜΜΕ (άρθρο 28)
• Ενισχύσεις για καινοτόµο διεργασία και οργανωτική καινοτοµία στον τοµέα
των υπηρεσιών (άρθρο 29)

• Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 30)

• Ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση (άρθρο 31)
• Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση µε τη µορφή
επιδότησης µισθού (άρθρο 32)

• Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία υπό µορφή
επιδότησης µισθού (άρθρο 33)

• Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η
απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία (άρθρο 34)

• Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση των δαπανών της υποστήριξης που παρέχεται
σε εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση (άρθρο 35)

• Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών
προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει
ενωσιακών προτύπων (άρθρο 36)
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• Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά ενωσιακά
πρότυπα (άρθρο 37)

• Επενδυτικές ενισχύσεις για µέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38)
• Επενδυτικές ενισχύσεις για µέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια (άρθρο 39)
• Επενδυτικές ενισχύσεις για συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (άρθρο

40)
• Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές (άρθρο 41)

• Ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (άρθρο 42)

• Ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές σε εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας (άρθρο 43)

• Ενισχύσεις µε τη µορφή µειώσεων περιβαλλοντικών φόρων δυνάµει της
οδηγίας 2003/96/ΕΚ (άρθρο 44)

• Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων (άρθρο 45)
• Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης και
τηλεψύξης (άρθρο 46)

• Επενδυτικές ενισχύσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων
(άρθρο 47)

• Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδοµές (άρθρο 48)
• Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών (άρθρο 49)
• Καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από
ορισµένες θεοµηνίες (άρθρο 50)

• Ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα για τη µεταφορά κατοίκων
αποµακρυσµένων περιοχών (άρθρο 51)

• Ενισχύσεις για υποδοµές ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 52)
• Ενισχύσεις για τον πολιτισµό και τη διατήρηση της κληρονοµιάς (άρθρο 53)
• Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα (άρθρο 54)
• Ενισχύσεις για αθλητικές υποδοµές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές
υποδοµές (άρθρο 55)

• Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδοµές (άρθρο 56)
• Ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιµένες (άρθρο 56α)
• Ενισχύσεις για θαλάσσιους λιµένες (άρθρο 56β)
• Ενισχύσεις για λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (άρθρο 56γ)

Λοιποί Γενικοί Απαλλακτικοί Κανονισµοί 
Οι παρακάτω Γενικοί Απαλλακτικοί Κανονισµοί απευθύνονται σε επιχειρήσεις στους 
τοµείς της γεωργίας και δασοκοµίας και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: 

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014 , για
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τοµείς της γεωργίας και
δασοκοµίας και σε αγροτικές περιοχές συµβιβάσιµων µε την εσωτερική αγορά
κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεµβρίου 2014 ,
για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη µεταποίηση και την εµπορία
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συµβατών µε την εσωτερική αγορά
κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Κανονισµοί de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας) 
Οι κανονισµοί de minimis καθορίζουν τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία µέτρα 
ενίσχυσης θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τις διακρατικές συναλλαγές και, συνεπώς, δεν 
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην ΕΕ 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης
Δεκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης
Δεκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας («de minimis») στον γεωργικό τοµέα

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθµ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους
τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Κατευθυντήριες γραµµές 
Αφορούν µέτρα κρατικών ενισχύσεων τα οποία δεν εµπίπτουν σε Γενικούς 
Απαλλακτικούς Κανονισµούς και πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΕΕ. 
Αποκρυσταλλώνουν ωστόσο τις βασικές αρχές αξιολόγησης των µέτρων από την 
Επιτροπή. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ Η ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
2. Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση
των επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου

3. Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση
και αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων

4. Κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας µε την εσωτερική αγορά των
κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σηµαντικών έργων
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
1. Πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και
την καινοτοµία.

2. Κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας

3. Κατευθυντήριες γραµµές για ορισµένα µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο
πλαίσιο του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
µετά το 2012

4. Κατευθυντήριες γραµµές για τις Κρατικές ενισχύσεις σε αερολιµένες και
αεροπορικές εταιρείες.

5. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δηµόσιες επιβατικές
σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση των κανονισµών του
Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70

6. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.

7. Κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των
θαλασσίων µεταφορών.
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8. Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την εφαρµογή των κανόνων στον τοµέα
των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών
δικτύων.

9. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση

10. Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για κινηµατογραφικές
ταινίες και λοιπά οπτικοακουστικά έργα

11. Κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας των κρατικών ενισχύσεων για
την απασχόληση εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε
αναπηρία οι οποίες κοινοποιούνται µεµονωµένα.

12. Κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας των κρατικών ενισχύσεων για
επαγγελµατική εκπαίδευση οι οποίες κοινοποιούνται µεµονωµένα.

13. Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονοµικό τοµέα και στις αγροτικές
περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

14. Κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον
τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Στο παρόν σηµείωµα δεν αναλύεται το νοµικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), κατ΄εφαρµογή του αρ.106 παρ. 2 ΣΛΕΕ, 
καθώς εκτιµάται πως εκφεύγει της στόχευσης της τρέχουσας οµάδας. 

Με βάση τα ανωτέρω είναι σκόπιµο να εντοπιστούν εκείνα τα εργαλεία που 
προσιδιάζουν στους στόχους ενίσχυσης της περιοχής της Ξάνθης και να ακολουθήσει 
στοχευµένη πλέον συνεργασία σε αυτή τη βάση. 
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ΓΝΩΜΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 





Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασµό Θράκης 





Περιεχόµενα 

Επιτελική Σύνοψη 

1. Θέµατα Οικονοµίας και Ανάπτυξης

1.1. Μια από τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της Ελλάδας και της ΕΕ

1.2. «Ατυχείς πολιτικές του παρελθόντος

1.2.1. Οι «αναπτυξιακές» πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι σήµερα ήταν κυρίως 

επιδοµατικού χαρακτήρα και αποδείχτηκαν αναποτελεσµατικές 

1.2.2. Ατυχείς πολιτικές έναντι της µουσουλµανικής µειονότητας 

1.3. Η σηµερινή κατάσταση 

1.4. Βασικοί Στόχοι για την ανάπτυξη 

1.4.1. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως ικανοποιητικού 

προορισµού για κατοίκηση 

1.4.2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως τόπου άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

1.4.3. Μετάβαση σε ένα νέο παράδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης της Θράκης 

1.4.4. Αξιοποίηση της διασυνοριακότητας  

2. Θεσµικά

2.1. Πολυπολιτισµικότητα

2.2. Θεσµικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα σχετικά µε τη Μειονότητα

2.2.1. Εκπαίδευση 

2.2.2. Θρησκευτικές ελευθερίες 

2.2.3. Μουσουλµανική (βακουφική) περιουσία 

2.2.4. Μέτρα θετικής διάκρισης (affirmative action) 

2.2.5. Τίτλοι ιδιοκτησίας 

Παραρτήµατα 

Διάγραµµα 1. Πληθυσµός και κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της 

Θράκης ως ποσοστό της χώρας 

Διάγραµµα 2: Πληθυσµός και Απασχόληση στη Θράκη ως ποσοστό του συνόλου της 

χώρας  

Διάγραµµα 3: Ποσοστό πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, Θράκη και σύνολο χώρας 

Πίνακας 1: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά τοµέα στη Θράκη, 2018 και στόχοι για 

2027 
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Διάγραµµα 4: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε ορυχεία, λατοµεία, 

βιοµηχανία, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ως ποσοστό του συνόλου 

της χώρας  

Διάγραµµα 5: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε γεωργία, δασοκοµία, 

αλιεία ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 6: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε κατασκευές, ως 

ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 7: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο, επισκευή µηχανοκινήτων οχηµάτων και µαοτοσυκλετών, µεταφορές και 

αποθήκευση, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 8: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε ενηµέρωση και 

επικοινωνία, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 9: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε χρηµατοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 10: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 11: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε επαγγελµατικές, 

επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας 

Διάγραµµα 12: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε διοίκηση και άµυνα, 

ως ποσοστό του συνόλου της χώρας 

Διάγραµµα 13: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε τέχνες, διασκέδαση, 

ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ως ποσοστό του συνόλου της 

χώρας 

Πίνακας 2: Ποσοστά ενίσχυσης των νοµών της Θράκης 
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Επιτελική Σύνοψη 

Το πόρισµά στηρίζεται στις εξής βασικές παραδοχές: 

1ον H Θράκη είναι µια από τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Περιοχές της χώρας, µε 

χρόνια προβλήµατα.  

- Η περιορισµένη ανάπτυξή της δεν αποτελεί φυσικό φαινόµενο (φυσικός

ντετερµινισµός) αλλά είναι αποτέλεσµα πολιτικών που ασκήθηκαν στο παρελθόν.

- Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να αλλάξει άµεσα (δεν γίνονται θαύµατα), ούτε

«αυτόµατα» από τους «µηχανισµούς της αγοράς», ούτε µε ηµίµετρα και επιµέρους

παρεµβάσεις, ούτε µε µια ισχυρότερη επιδοµατικού χαρακτήρα πολιτική.

2ον Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ο βασικός παράγοντας της αναπτυξιακής 

διαδικασίας.  

- Δεδοµένου ότι η ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού υψηλής ποιότητας είναι από

τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων

–και ιδίως επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τεχνολογιών– σε µια περιοχή, φαίνεται

πως δεν είναι τόσο προφανές ποιος προσελκύει ποιον: οι επιχειρήσεις τους

εργαζόµενους ή το αντίστροφο.

- Μάλιστα, η κατοίκηση στην περιοχή ανθρώπινου δυναµικού υψηλής ποιότητας

δηµιουργεί ζήτηση για υψηλοτέρου επιπέδου υπηρεσίες (σχολεία, εστιατόρια,

βιβλιοπωλεία, κινηµατογράφο, θέατρο κ.λπ.), κάνοντας την περιοχή πιο ελκυστική.

- Η ενσωµάτωση της µειονότητας είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της

περιοχής. Για τον λόγο αυτό,

3ον Ο µόνος τρόπος για να αλλάξει η περιοχή είναι να υπάρξει µια στρατηγική 

µακράς πνοής.  

- Η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να στηρίζεται σε µια λογική ενισχυόµενης

αλλά και αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Τα κίνητρα από µόνα τους, χωρίς

βελτίωση των υποδοµών και των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και επιχειρείν, δεν

µπορούν να είναι αποτελεσµατικά.

- Χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί ένα «άλµα προς τα εµπρός» που θα επιτρέψει

να βελτιωθεί δραστικά η ποιότητα ζωής στην περιοχή και να αλλάξει η «εικόνα» της

Θράκης. Χρειάζεται ένα νέο όραµα για την περιοχή, που να διατυπωθεί σε Σχέδιο µε
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συγκεκριµένους στόχους / αποστολές (mission oriented policies). Προτείνουµε 4 

βασικούς στόχους: 

1ος Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως ικανοποιητικού 

προορισµού για κατοίκηση. 

2ος Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως τόπου άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

3ος Μετάβαση σε ένα νέο παράδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης της Θράκης, 

που να στηρίζεται στη γνώση. 

4ος Αξιοποίηση της διασυνοριακότητας και διαπολιτισµικότητας της 

περιοχής. 

Το Πόρισµα αναφέρεται σε αυτούς τους τέσσερις Στρατηγικούς στόχους αλλά 

ταυτόχρονα προτείνει και κάποιες πολύ συγκεκριµένες εµβληµατικές δράσεις / µέτρα / 

έργα, όπως ενδεικτικά: 

1. Δηµιουργία τεχνολογικού campus στο ΔΠΘ.

2. Πιλοτική εφαρµογή της ΔΟΜΗΣ στήριξης µικρών και µεσαίων

επιχειρήσεων (ΜµΕ).

3. Δηµιουργία «Οργανισµού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της

ΝΑ Ευρώπης» µε έδρα τη Θράκη.

4. Βελτίωση των υποδοµών (π.χ. δηµιουργία κάθετων αξόνων για την

ενθάρρυνση της Διασυνοριακότητας).

Ο στόχος είναι µετά από µια 6ετία να έχει αυξηθεί η παραγόµενη προστιθέµενη αξία 

στη Θράκη και να έχει βελτιωθεί η τοµεακή σύνθεση της παραγόµενης προστιθέµενης 

αξίας (Πίνακας 1). Κυρίως όµως πρέπει να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της και βέβαια να έχει αρχίσει να 

γίνεται πιο ελκτική τόσο ως χώρος κατοικίας και ως χώρος απασχόλησης και άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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4ον Η µουσουλµανική µειονότητα 

Η πολυπολιτισµικότητα της Θράκης και η θέση της στο σταυροδρόµι Δύσης και 

Ανατολής, αποτελούν θετικούς παράγοντες, µεταξύ άλλων, για την οικονοµική της 

ανάπτυξη, αλλά και την όλη εικόνα της περιοχής. Δυστυχώς, σειρά από «ατυχείς» 

πολιτικές σε θέµατα περιουσίας και δικαιωµάτων για µειονοτικούς (αβεβαιότητα των 

τίτλων ιδιοκτησίας σε µεγάλη έκταση, έλλειψη δυνατότητας πρόσληψης στο δηµόσιο, 

δυσκολίες µε οικοδοµικές άδειες και διπλώµατα οδήγησης, κ.λπ.) τουλάχιστον µέχρι 

τη δεκαετία του 1990, οδήγησαν σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, τόσο σε ό,τι αφορά 

την οµαλή τους ένταξη στην τοπική κοινωνία αλλά και σε στρεβλώσεις της ανάπτυξης. 

Για τους λόγους αυτούς –όπως άλλωστε συνέβαινε και στο προηγούµενο πόρισµα της 

«Επιτροπής Τσουδερού»– το πόρισµα περιλαµβάνει ένα αυτοτελές τµήµα για τις 

αναγκαίες πολιτικές έναντι της µειονότητας.  

Βέβαια, ο επαναπροσδιορισµός των πολιτικών έναντι της µουσουλµανικής 

µειονότητας µετά το 1991 δηµιουργούν προϋποθέσεις για να αποτελέσει η 

πολυπολιτισµικότητα συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. 

5ον  Το Πόρισµα ως Στρατηγικό Σχέδιο 

Το πόρισµα δεν αποτελεί πρόγραµµα, εφόσον στην απόφαση της Ολοµέλειας δεν 

προβλέφθηκε συγκεκριµένος προϋπολογισµός ούτε τέθηκε συγκεκριµένος χρονικός 

ορίζοντας υλοποίησης. Το ζητούµενο ούτως ή άλλως δεν είναι ακόµη ένα πρόγραµµα 

για την περιοχή, µε την έννοια ότι υπάρχουν προγράµµατα που τρέχουν για την 

περιοχή σε όλα τα επίπεδα κεντρικής κυβέρνησης αλλά και όλων των βαθµών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η ελληνική οικονοµία µέχρι το 2027 θα χρηµατοδοτηθεί µε έναν πακτωλό χρηµάτων 

(72 δισ. Ευρώ), από το Ταµείο Ανάκαµψης, τα ΕΣΠΑ και την Κοινή Αγροτική 

Πολιτική. Δηλαδή µαζί µε τα 40 δισ. Ευρώ των πόρων του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ που 

λάµβανε παραδοσιακά από την ΕΕ, θα λάβει και άλλα 32 δισ. Ευρώ από το Ταµείο 

Ανάκαµψης! Αυτό αποτελεί µια χρυσή ευκαιρία για να γίνουν δοµικές αλλαγές στη 

χώρα, όµως ο τρόπος διαχείρισης από την κυβέρνηση των πόρων του Ταµείου 

Ανάκαµψης δεν αφήνει καµία ελπίδα ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο. Κυρίως όµως, δεν 

αφήνει καµία ελπίδα για τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, που είναι από τις 

υψηλότερες µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα, το σχέδιο της κυβέρνησης 
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για το Ταµείο Ανάκαµψης δεν επιµερίζει τον συνολικό προϋπολογισµό των 

επιχορηγήσεων ανά Περιφέρεια. Εποµένως για τον µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό 

µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας δεν γνωρίζουµε τις χρηµατοδοτικές 

δυνατότητες που έχουν προβλεφθεί για κάθε περιφέρεια της χώρας και µε ποια 

κριτήρια έγινε (αν έχει γίνει) αυτός ο επιµερισµός. Αντίθετα, ο ΣYΡIZA-Προοδευτική 

Συµµαχία πρότεινε µια εναλλακτική πρόταση για τη χρήση των πόρων του Ταµείο 

Ανάκαµψης «Ελλάδα - Ισχυρή Οικονοµία - Δίκαιη Κοινωνία» όπου µεταξύ των άλλων 

προβλέπει ένα σηµαντικό µέρος των πόρων να κατευθυνθεί για την «Ανάπτυξη των 

Περιφερειών των Πόλεων και της Υπαίθρου» και στα πλαίσια αυτά ένα µέρος του θα 

µπορούσε να δοθεί για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Θράκης. 

Για να µπορέσει το Πόρισµα να λειτουργήσει αποτελεσµατικά θα πρέπει οι στόχοι του 

να αποτελέσουν αιρεσιµότητα (conditionality) για όλες τις χρηµατοδοτήσεις στην 

περιοχή και βέβαια να υλοποιηθούν όλα τα εµβληµατικά έργα, µέτρα, δράσεις που 

προτείνει. Για να διασφαλισθεί αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας µηχανισµός 

εποπτείας και ελέγχου της υλοποίησης του Πορίσµατος της Βουλής, από Επιτροπή της 

Βουλής σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

άλλους θεσµικούς φορείς, µε την κατάθεση έκθεσης εφαρµογής και ελέγχου κάθε έτος 

προς τον Πρόεδρο της Βουλής. 

1. Θέµατα Οικονοµίας και Ανάπτυξης

1.1 Μια από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της Ελλάδας και της ΕΕ 

Ενώ αποτελεί το 6,5% της έκτασης της χώρας, αντιπροσωπεύει µόνο το 3,4% του 

πληθυσµού και το 2,2% του παραγόµενου ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ/κεφαλή είναι µόλις το 

65% του µέσου όρου της χώρας. Πιο συγκεκριµένα, το κατά κεφαλή ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Θράκης ως ποσοστό της χώρας είναι διαχρονικά 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της στον πληθυσµό της χώρας (Διάγραµµα 1). 

Το ποσοστό της συµβολής της Θράκης στην απασχόληση της χώρας στο µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα υπολείπεται του ποσοστού της στον πληθυσµό (Διάγραµµα 2). Η 

συµβολή της παραγόµενης Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά τοµέα στη 

Θράκη, µε εξαίρεση τη γεωργία και τη δηµόσια διοίκηση, είναι υποδεέστερη της 

συµβολής της στον πληθυσµό της χώρας (Πίνακας 1 και Διαγράµµατα 4-13). Έχει 

υπερδιπλάσιο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα. 
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Η Θράκη υπολείπεται ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του µέσου όρου της χώρας. Το 

ποσοστό πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης στη Θράκη είναι χαµηλότερο του µ.ό. 

της χώρας για τις υψηλές βαθµίδες εκπαίδευσης και είναι µεγαλύτερο για τους 

αποφοίτους δηµοτικού και αυτούς που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση (Διάγραµµα 3). 

Το ποσοστό του πληθυσµού µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι µόλις το 68,8% 

του µέσου όρου της χώρας. 

Η λιγότερη ανάπτυξη της περιοχής δεν είναι φυσικό φαινόµενο (φυσικός 

ντετερµινισµός), είναι αποτέλεσµα πολιτικών που ασκήθηκαν στο παρελθόν: 

• Κλίµα ανασφάλειας στην περιοχή για πολλές δεκαετίες: Λόγω των τεταµένων

σχέσεων για µεγάλο διάστηµα µε τη Βουλγαρία και στη συνέχεια µε την

Τουρκία που οδήγησαν στην «στρατιωτικοποίηση» της περιοχής. Έτσι η

περιοχή έµεινε αποκοµµένη από τον ‘φυσικό’ χώρο της (την ενδοχώρα της) µε

δυσµενείς συνέπειες για την ανάπτυξή της.

• Λανθασµένες πολιτικές έναντι της µουσουλµανικής µειονότητας, απουσία

κοινωνικής ένταξης και µη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της.

• Εκτεταµένοι θύλακες (ιδίως ειδικές πληθυσµιακές οµάδες χωρικά εντοπισµένες)

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και περιορισµένων δεξιοτήτων.

• Η συνεχής υποστελέχωση της κρατικής διοίκησης στην περιοχή είχε ως

αποτέλεσµα την περιορισµένη δυναµική και τεχνική-διοικητική ικανότητα των

τοπικών φορέων.

• Ελλιπείς υποδοµές, ιδίως στις ορεινές περιοχές.

• Επιδοµατικές πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη που εξέθρεψε µια κακώς

εννοούµενη επιχειρηµατικότητα µε µειωµένη κοινωνική ευθύνη.

• Η έλλειψη βασικών οδικών ή άλλων δικτύων µεταφοράς µείωσε την

ανταγωνιστικότητα της περιοχής λόγω απόστασης από τις κύριες αγορές και τα

µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
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1.2 «Ατυχείς» πολιτικές του παρελθόντος 

1.2.1 Οι «αναπτυξιακές» πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι σήµερα ήταν κυρίως 

επιδοµατικού χαρακτήρα και αποδείχτηκαν αναποτελεσµατικές. 

Αναπτυξιακοί νόµοι, χορήγηση ενισχύσεων µεγαλύτερης έντασης σε σχέση µε τις 

άλλες περιοχές της χώρας µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων να έχουν 

επενδύσει σηµαντικά κεφάλαια για τη δηµιουργία σύγχρονων βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων. Γεγονός ασφαλώς πολύ σηµαντικό, παράλληλα όµως είχαµε και 

αρνητικά αποτελέσµατα µε την έννοια ότι:  

• Δηµιουργήθηκαν πολλά «κουφάρια» επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από

αναπτυξιακούς νόµους.

• Επιχειρήσεις που «παρασύρθηκαν», λόγω του µεγάλου ύψους των

αναπτυξιακών κινήτρων της Θράκης, να εγκατασταθούν εκεί χωρίς να

εκτιµήσουν σωστά το κόστος λειτουργίας τους.

Το 1988 (άρθρο 21 του Ν. 1767/1988) προβλέφθηκε η χορήγηση επιδότησης 12% του 

συνολικού ετήσιου µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστηµένες 

στη Θράκη, ως αντιστάθµιση των εγγενών και δοµικών µειονεκτηµάτων της περιοχής. 

Υπήρξε µια πολύ σηµαντική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις όµως ίσως οδήγησε στον 

εφησυχασµό των επιχειρήσεων αντί να προσπαθούν να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. 

1.2.2 Ατυχείς πολιτικές έναντι της µουσουλµανικής µειονότητας 

Σειρά από «ατυχείς» πολιτικές σε θέµατα περιουσίας και δικαιωµάτων για 

µειονοτικούς (αβεβαιότητα των τίτλων ιδιοκτησίας σε µεγάλη έκταση, έλλειψη 

δυνατότητας πρόσληψης στο δηµόσιο, δυσκολίες µε οικοδοµικές άδειες και 

διπλώµατα οδήγησης, κ.λπ.) τουλάχιστον µέχρι τη δεκαετία του 1990, οδήγησαν σε 

ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, τόσο σε ό,τι αφορά την οµαλή τους ένταξη στην τοπική 

κοινωνία αλλά και σε στρεβλώσεις της ανάπτυξης. Το έντονο αίσθηµα αδικίας της 

µουσουλµανικής µειονότητας οδήγησε σε αντίθετα αποτελέσµατα από τα 

επιδιωκόµενα. Έτσι, για παράδειγµα, η «µπάρα» που λειτουργούσε ως «εσωτερικό 

σύνορο» αποµονώνοντας τα χωριά των Ποµάκων οδήγησε στη συγκράτησή τους στις 
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ορεινές περιοχές, σε αντίθεση µε τις ορεινές περιοχές που κατοικούνταν από 

χριστιανούς. Παρόµοιες πολιτικές υπήρξαν, ενδεικτικά: 

• Η «οµογενοποίηση» των τριών διαφορετικής προέλευσης µειονοτικών οµάδων.

• Η εκπαιδευτική πολιτική δεκαετιών µε στόχο την ενσωµάτωση της

µειονότητας, είχε το αντίθετο αποτέλεσµα µε πολλούς νέους να σπουδάζουν

στην Τουρκία. Η κατάσταση αλλάζει σταδιακά µετά το 1998.

• Η οικονοµική γκετοποίηση των οµογενών και άλλων µεταναστών από την

πρώην ΕΣΣΔ (Σάπες, Κοµοτηνή).

1.3 Η σηµερινή κατάσταση 

H Θράκη είναι µια από τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Περιοχές της χώρας και της ΕΕ, µε 

χρόνια προβλήµατα και µε περιορισµένη ελκυστικότητα για ιδιωτικές επενδύσεις αλλά 

και για την παραµονή ανθρώπινου δυναµικού. Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να 

αλλάξει άµεσα, ούτε «αυτόµατα» από τους «µηχανισµούς της αγοράς», ούτε µπορεί να 

στηρίζεται µόνο σε µια λογική «επιδοτούµενης ανάπτυξης», ούτε µπορεί να στηριχθεί 

η ανάπτυξή της σε ηµίµετρα και σε επιµέρους παρεµβάσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο 

όραµα για την περιοχή και να αλλάξει η «εικόνα» της, αξιοποιώντας, µεταξύ των 

άλλων, τη διασυνοριακότητα και την πολυπολιτισµικότητά της, που µέχρι πρόσφατα 

θεωρούνταν µειονεκτήµατα αλλά στη νέα εποχή των ανοικτών συνόρων µπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιµα πλεονεκτήµατα.  

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η αµφισβήτηση και η επανεξέταση της αξίας και των 

αξιών της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη µιας περιοχής δεν ταυτίζεται πλέον απλά µε την 

αύξηση του ΑΕΠ της. Με άλλα λόγια, µας ενδιαφέρει πλέον και το είδος της 

ανάπτυξης, και όχι µόνο το µέγεθος1 ή ο ρυθµός αύξησής της.  

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από την ευρεία αναγνώριση της 

σηµασίας της γνώσης, της καινοτοµίας και του ανθρώπινου δυναµικού στην 

οικονοµική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµίες των αναπτυγµένων χωρών. Η 

αναγνώριση της σηµασίας της γνώσης ως του κύριου συντελεστή οικονοµικής 

ανάπτυξης υπήρξε τόσο έντονη, ώστε από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έχει 

υιοθετηθεί ο όρος «οικονοµία της γνώσης». 
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Η προσέλκυση νέων, δηµιουργικών και µε υψηλή µόρφωση ατόµων θεωρείται 

συνήθως ότι επιτυγχάνεται περίπου αυτόµατα µε τη δηµιουργία των αντίστοιχων 

θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των νέων επιχειρήσεων. 

Έρευνες όµως δείχνουν ότι αρκετοί άλλοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή εγκατάστασης νέων και δηµιουργικών ανθρώπων σε µια περιοχή, που 

σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, όπως είναι η ποιότητα του 

αστικού περιβάλλοντος, το πολιτιστικό δυναµικό, η δηµογραφική σύνθεση, τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά κ.λπ. 

Δεδοµένου ότι η ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού υψηλής ποιότητας είναι από τους 

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων –και 

ιδίως επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τεχνολογιών– σε µια περιοχή, δεν είναι τόσο 

προφανές ποιος προσελκύει ποιον: οι επιχειρήσεις τους εργαζόµενους ή το αντίστροφο. 

Το πιθανότερο είναι πως στη σύγχρονη µετα-βιοµηχανική οικονοµία οι παράγοντες 

αυτοί αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. 

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς δεν διαθέτουν 

όλα τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εκπονήσουν µελέτες, έργα και πολιτικές µεγάλης 

κλίµακας που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής. Το ζητούµενο, λοιπόν, δεν είναι 

µόνο η αύξηση των διαθέσιµων πόρων για την περιοχή αλλά και η αύξηση της 

συλλογικής αναλυτικής ικανότητας των φορέων αυτών καθώς και του µηχανισµού 

υλοποίησης των έργων.  

Υπάρχει πληθώρα πολιτικών / προγραµµάτων που ασκούνται σήµερα σε όλους τους 

τοµείς και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικής κυβέρνησης, Περιφέρειας, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης). Το Πόρισµα θα πρέπει να δώσει έµφαση κυρίως στη διατύπωση 

γενικών στρατηγικών επιλογών κεντρικών αναπτυξιακών στοχεύσεων ή προκλήσεων, 

και βασικών µέσων ή αποστολών (mission oriented policies) που θα πρέπει να 

αποτελέσουν αιρεσιµότητα (conditionality) για όλες τις χρηµατοδοτήσεις στην περιοχή. 

Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας µηχανισµός εποπτείας και ελέγχου της υλοποίησης 

του Πορίσµατος, µε την κατάθεση έκθεσης εφαρµογής και ελέγχου κάθε έτος προς τον 

Πρόεδρο της Βουλής. 

Στη συνέχεια, προτείνουµε 4 βασικούς στόχους / «αποστολές» για να εισέλθει η Θράκη 

σε µια νέα πορεία ανάπτυξης. 
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1.4 Βασικοί Στόχοι για την ανάπτυξη 

1.4.1 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως ικανοποιητικού προορισµού για 
κατοίκηση  

• Ενίσχυση απασχόλησης – Μείωση ανεργίας µέσω της ενθάρρυνσης της

επιχειρηµατικότητας

• Δηµογραφική ανασυγκρότηση και συγκράτηση πληθυσµού µε δηµιουργικό τρόπο

(περιορισµός µετανάστευσης προς το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό –brain drain).

Η Θράκη αντιµετωπίζει συνολικά προβλήµατα δηµογραφικής συρρίκνωσης 

και γήρανσης του πληθυσµού της, µε ιδιαίτερη ένταση στον βόρειο Έβρο και 

στους ορεινούς όγκους. Υπάρχει σηµαντική µετανάστευση στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό από όλες τις οµάδες πολιτών. Η µετανάστευση των 

τουρκογενών γίνεται κυρίως προς την Τουρκία για εκπαιδευτικούς λόγους. Η 

εγκατάσταση αρκετών χιλιάδων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

δεν άλλαξε το δηµογραφικό τοπίο, διότι τους εξασφαλίστηκε µόνο στέγη, και 

µάλιστα σε οικισµούς τύπου «γκέτο», µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος τους 

να µεταναστεύσει. 

Υπάρχει ανάγκη σχεδίου στήριξης της νέας γενιάς ώστε να σταµατήσει η 

“διπλή διαρροή” από την περιοχή (προς τα µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως 

την Αθήνα αλλά και προς το εξωτερικό –brain drain). Π.χ. διευκολύνσεις µε 

χαµηλότοκα δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή την επιδότηση ενοικίου 

για τα νέα ζευγάρια. Επέκταση των δοµών στήριξης της οικογένειας από τους 

ΟΤΑ µε τη δηµιουργία νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών. 

Προώθηση προγραµµάτων επιδότησης για απόκτηση πρώτης κατοικίας για 

όσους επιλέγουν να εγκατασταθούν σε Δήµους του βόρειου Έβρου. 

Βελτίωση της καθηµερινότητας στην περιοχή (Βελτίωση των Δηµόσιων 

δοµών υγείας – παιδείας, παιδικών σταθµών, µεταφορών, κ.λπ. 

• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και εξάλειψη των φαινοµένων κοινωνικής

περιθωριοποίησης και φτώχειας - Πολιτικές περαιτέρω «ενσωµάτωσης» της

µουσουλµανικής µειονότητας - Διαπολιτισµικότητα ως συγκριτικό πλεονέκτηµα της

περιοχής
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Η απουσία ουσιαστικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά της 

µειονότητας ενισχύει την αποµόνωσή της, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται 

εκείνοι που δεν οµιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, γεγονός που επιτείνει τις 

δυσκολίες ενσωµάτωσης. Σε αυτούς προστέθηκαν και οι πρόσφυγες 

οµογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που, είκοσι χρόνια από την 

έλευσή τους στην Ελλάδα, οι µεγαλύτεροι εξακολουθούν να χρησιµοποιούν 

τη ρωσική ή τα γεωργιανά ως βασική γλώσσα επικοινωνίας. 

Οι πολιτικές ενσωµάτωσης πρέπει λοιπόν να συνοδεύονται µε αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου της περιοχής και µε συγκεκριµένα µέτρα στήριξής του (π.χ. 

διασφάλιση της Α΄ κατοικίας που αγόρασαν µε δάνεια και µε την εγγύηση 

του Ελληνικού δηµοσίου και κινδυνεύει από τις τράπεζες. Επιτάχυνση της 

µετεγκατάστασης των Ροµά που ζουν σε καταυλισµούς όπως στον οικισµό 

του Αλαν-Κογιού στην Κοµοτηνή κ.ά. στη Θράκη. Απόδοση των τίτλων 

ιδιοκτησίας των σπιτιών που διαµένουν για δεκαετίες οι κάτοικοι του 

οικισµού Ηφαίστου του Δ. Κοµοτηνής. 

• Σύγκλιση των νοµών της Θράκης σε σχέση µε το µ.ό. της χώρας και µείωση των

περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της. Ιεράρχηση οικιστικού δικτύου και

πολυκεντρική ανάπτυξη, ώστε να διασφαλιστεί µια καλή ποιότητα ζωής και στις

ηµιαστικές περιοχές όπου µπορεί να καταφύγει µεγάλο µέρος των κατοίκων των

χωριών. Έτσι, κάθε πολίτης να µπορεί να αναπτύξει τις κοινωνικές και

επαγγελµατικές δυνατότητές του και αυτό να µην καθορίζεται από το γεγονός ότι

ζει στη Θράκη.

Για παράδειγµα, χρειάζεται µια πολιτική «αναζωογόνησης της υπαίθρου» 

µέσω πολιτικών: «πόλων ανάπτυξης», ενθάρρυνσης της µετανάστευσης στην 

ύπαιθρο κατοίκων από αστικές περιοχές, ενθάρρυνσης συνεταιριστικών 

σχηµάτων (π.χ. δηµιουργία του brand name ΘΡΑΚΗ, αντίστοιχο του Eataly1), 

ανάδειξης περιοχών όπως τα θρακικά µετέωρα στον Ίασµο, παραγωγής 

τοπικών προϊόντων κ.λπ. 

• Βελτίωση φυσικών και κοινωνικών υποδοµών (π.χ. σχολικής στέγης, Κέντρων

Υγείας και των πολυδύναµων περιφερειακών Ιατρείων στην περιοχή).
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• Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου ιδίως στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια

εκπαίδευση / περιορισµός της σχολικής διαρροής ιδίως της µειονότητας, γιατί είναι

βασικός παράγοντας που οδηγεί στη «γκετοποίησή» τους. Ίδρυση σχολείων δεύτερης

ευκαιρίας.

Ανάγκη ουσιαστικής αναβάθµισης της εκπαιδευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα για 

τα παιδιά της µειονότητας που σήµερα δεν µαθαίνουν καλά την ελληνική 

γλώσσα. Αυτό συµβάλλει στη µείωση των κοινωνικών συναναστροφών µε 

τους νέους της πλειονότητας, πράγµα που, µεταξύ άλλων, επιτείνει τις 

δυσκολίες ενσωµάτωσής τους. 

Αντιµετώπιση µε ειδικές ρυθµίσεις της κάλυψης των µεγάλων κενών σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό και των δύο βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

 Επέκταση των ολοήµερων σχολείων. 

 Η σχολική διαρροή αφορά κυρίως τα παιδιά των Ροµά. 

• Ανάπτυξη του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (ΔΠΘ) ώστε να καταστεί πόλος

ανάπτυξης και προώθησης της οικονοµίας της γνώσης, µε την ίδρυση και λειτουργία 

των νέων τµηµάτων που έχει αποφασίσει η Σύγκλητος του Ιδρύµατος. Στήριξη και 

αναβάθµιση του επιστηµονικού έργου του ΔΠΘ µε την επιστηµονική, διοικητική 

στελέχωσή του καθώς και τη βελτίωση των πάσης φύσεως υποδοµών του. 

• Ενίσχυση του παραρτήµατος του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ στην Ξάνθη.

• Δηµιουργία Κτηνιατρικής Σχολής στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.

• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών, δοµών και δράσεων. Αξιοποίηση του

Μεγάρου Μουσικής της Κοµοτηνής ως υποδοµής που έχει διαβαλκανικό 

χαρακτήρα. 

• Ανάδειξη των ταυτοτικών χαρακτηριστικών της ποικιλοµορφίας και των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών των πληθυσµιακών οµάδων, που να χαρακτηρίζεται και από µια 

λογική «συνοµιλίας» της µε την πλειονότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, µπορεί να 

υιοθετηθεί η πρόταση της Πολιτισµικής Εγνατίας που έχει στο επίκεντρό της το 

Μέγαρο Μουσικής και συναφείς πολιτισµικές υποδοµές. Παράλληλα στο τριεθνές 

του βόρειου Έβρου θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί πολιτιστικό θεµατικό πάρκο 

αλλά και κάµπους νεολαίας, προκειµένου να αναδειχθεί ιδίως σε δυναµικά κοινά ο 
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ιδιαίτερος χαρακτήρας της Θράκης και να προβληθεί διεθνώς προκειµένου για την 

καλύτερη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής και των πλεονεκτηµάτων της. 

1.4.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως τόπου άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Επιχειρηµατικό Περιβάλλον - Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και µέτρα στήριξης της

υγιούς επιχειρηµατικότητας

Η τοπική επιχειρηµατικότητα πρέπει να στηριχθεί πολλαπλά, µε στοχευµένα 

και όχι γενικά κριτήρια και κίνητρα (βάσει του level playing field), 

εναρµονισµένα µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και 

ακολουθώντας διεθνείς καλές πρακτικές. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί σε 

παθογένειες του επιχειρείν στην περιοχή, όπως οι ελλιπείς υποδοµές, τα 

υψηλά µεταφορικά κόστη και ο φορολογικός και άλλου είδους αθέµιτος 

ανταγωνισµός από τις γειτονικές χώρες. Ανάγκη µέτρων προστασίας από τα 

δίκτυα του παρεµπορίου και της διακίνησης λαθραίων προϊόντων µε τον 

εκσυγχρονισµό των εργαλείων και την εντατικοποίηση των ελέγχων. 

Οι «αναπτυξιακές» πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι σήµερα (αναπτυξιακοί 

νόµοι1, επιδότηση 12% µισθολογικού κόστους κ.λπ.) οπωσδήποτε 

αποτέλεσαν σηµαντική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή, αλλά δεν έφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην 

ανάπτυξη της περιοχής. Η ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής δεν µπορεί να 

επιτευχθεί µε αποσπασµατικές πολιτικές για την αντιµετώπιση επιµέρους 

ζητηµάτων, αλλά µε πολιτικές για µια συνολική αντιµετώπιση όλων των 

επιµέρους συνιστωσών της. Επίσης, η πολιτική αυτή δεν µπορεί να στηρίζεται 

µόνο σε µια λογική «επιδοτούµενης ανάπτυξης» αλλά σε µια λογική 

ενισχυόµενης αλλά και αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, µπορεί να εξεταστεί η καθιέρωση της ενίσχυσης του λειτουργικού 

κόστους των επιχειρήσεων (για την αντιµετώπιση κυρίως του αυξηµένου 

µεταφορικού κόστους). 

Δηµιουργία ενιαίου περιφερειακού µηχανισµού υποστήριξης µεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τις επιχειρήσεις της περιοχής, που θα 

αποτελέσει το σηµείο αναφοράς τους για την διαθέσιµη γνώση, των ώριµων 
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ερευνητικών αποτελεσµάτων, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε 

ερευνητικές και εργαστηριακές δοµές. 

• Βελτίωση φυσικών υποδοµών

Η έλλειψη επαρκών και σύγχρονων υποδοµών µεταφορών, ακόµη και µετά τη 

λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, καθώς και οι περιορισµένης κλίµακας υπηρεσίες 

Logistic και η έλλειψη οργανωµένων αγορών (αγροτικών προϊόντων, 

ιχθυαγορές κ.λπ.), καθιστούν το κόστος µεταφοράς προϊόντων και πρώτων 

υλών, ακόµη και µέσα στην Ελλάδα, τροχοπέδη για την ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της περιοχής. Γι’ αυτό απαιτείται, για 

παράδειγµα: Να εκσυγχρονιστεί (ηλεκτροκίνηση κ.λπ.) το σιδηροδροµικό 

δίκτυο Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο και να µελετηθούν οι 

κάθετοι σιδηροδροµικοί άξονες και τα σηµεία σύνδεσης µε τη Βουλγαρία 

(π.χ. Κοµοτηνή-Podkova) και την Τουρκία. Να αναβαθµιστεί η οδική 

σύνδεση Αρδάνιο-Ορµένιο και Κοµοτηνή-Νυµφαία και µετά να συνδεθούν µε 

ευρωπαϊκούς άξονες. Σύνδεση της Εγνατίας οδού µε το λιµάνι 

Αλεξανδρούπολης. Βελτίωση της διασυνδεσιµότητας των µεταφορών (λιµάνι, 

σιδηρόδροµος, Εγνατία, κάθετοι άξονες και επίσπευση της νέας γέφυρας –

οδικής και σιδηροδροµικής– στους Κήπους). Εκσυγχρονισµός των πυλών 

εισόδου. Αναβάθµιση των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που 

υπολείπονται της υπόλοιπης χώρας. Να ενταχθεί το λιµάνι της 

Αλεξανδρούπολης και το σύνολο των υποδοµών µεταφοράς στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα και στους µεγάλους άξονες. 

• Η Θράκη να γίνει «πιλότος» για τη συνολική αναβάθµιση των ψηφιακών υποδοµών

σε 5G. Να αναβαθµιστεί ο αναπτυξιακός ρόλος του Λιµανιού Αλεξανδρούπολης. 

Η ανάπτυξη της περιοχής σχετίζεται άµεσα µε την αξιοποίηση του Λιµένα 

Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των συνδυασµένων σύγχρονων µεταφορών, την 

ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα, µε οδικούς άξονες και ηλεκτροκίνητο 

σιδηρόδροµο. Η δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου κι ενεργειακού 

κόµβου πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής. Η 

αξιοποίηση και αναβάθµιση του εµπορικού χαρακτήρα του λιµανιού, µε την 

υλοποίηση των αναγκαίων σύγχρονων υποδοµών και την ανάπτυξη πλήθους 

163



εµπορικών δραστηριοτήτων, ακολουθώντας το µοντέλο των 

υποπαραχωρήσεων (πρακτική που κυριαρχεί κατά 88% στη διεθνή λιµενική 

βιοµηχανία) κι όχι της πλήρους ιδιωτικοποίησης, δύναται να δώσει 

αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή, να ενισχύσει τη γεωστρατηγική 

θέση της χώρας, να ενισχύσει την οικονοµία και την εργασία. 

Ο περιφερειακός ρόλος της Θράκης ως γέφυρα ειρήνης και συνανάπτυξης στην 

περιοχή βασίζεται µεταξύ άλλων και στη διεύρυνση του αναπτυξιακού και 

εµπορικού χαρακτήρα του λιµένα Αλεξανδρούπολης καθώς και των υποδοµών 

που συνδέονται µε αυτόν. Πρέπει να προασπιστεί έναντι του κινδύνου 

στρατικοποίησης της περιοχής σε συνέχεια των Αναθεωρηµένων Αµυντικών 

Συµφωνιών µε τις ΗΠΑ.   

Παράλληλα, δύναται η απόδοση µέρους της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης στην 

τοπική κοινωνία, προκειµένου να αναπτυχθούν αθλητικές, πολιτιστικές, 

ψυχαγωγικές κι εµπορικές δραστηριότητες, αφήνοντας ισχυρό αναπτυξιακό 

αποτύπωµα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.  

• Επέκταση κι αναβάθµιση του κεντρικού λιµανιού της Σαµοθράκης, αξιοποιώντας το

εκπονηµένο από το 2018 master plan.

• Να καταστεί η Θράκη ενεργειακός κόµβος διεθνούς εµβέλειας, γεγονός που, εκτός

των οικονοµικών ωφελειών, θα της προσδώσει µια ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση.

Συγκεκριµένα, η Θράκη αναδεικνύεται σε µια εξαιρετικά σηµαντική περιοχή 

για τα δίκτυα ενέργειας, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο του συνολικού 

σχεδιασµού για το φυσικό αέριο που αφορά όλη την Ευρώπη: α) Διαδριατικός 

Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) που µεταφέρει φυσικό αέριο από το 

Αζερµπαϊτζάν µέσω Τουρκίας και Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη, και 

Κάθετος Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας 

(IGB), που θα διοχετεύσει το φυσικό αέριο από τον TAP στο δίκτυο της 

Βουλγαρίας. β) Κατασκευή πλωτού σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού 

Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. 

• Αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην περιοχή (π.χ. ολοκλήρωση των δικτύων

φυσικού αερίου στις πόλεις της Θράκης).
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Θα πρέπει παράλληλα να αξιοποιηθούν νέες µορφές ενέργειας, όπως η 

ύπαρξη των γεωθερµικών πεδίων στη Θράκη, η αιολική ενέργεια, η βιοµάζα, 

το βιοαέριο και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για οικιακή και 

επαγγελµατική χρήση. Βεβαίως µε ταυτόχρονη διαφύλαξη κανόνων 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονοµιάς (κάτι 

που δεν φαίνεται να συµβαίνει στην περίπτωση της εγκατάστασης ΑΠΕ στο 

Λειβαδίτη Ξάνθης). 

• Η βιοµηχανία είναι καθοριστική για την ανάπτυξη. Αναδιάρθρωση της οικονοµίας µε

ενίσχυση της βιοµηχανίας, αύξηση της προστιθέµενης αξίας των επιχειρήσεων,

αύξηση των εξαγωγών.

Η βιοµηχανία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη. Ενίσχυση της 

τεχνολογικής αναβάθµισης και της συνεργασίας των µικρών και µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεων, κυρίως στη µεταποίηση των προϊόντων της 

πρωτογενούς παραγωγής που µπορεί να είναι εξόχως ανταγωνιστική λόγω της 

πολυποικιλότητας και της παράδοσης σε υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα. 

Για παράδειγµα, µπορεί να δηµιουργηθούν δρόµοι του κρασιού της Θράκης 

και να διαµορφωθεί-κατοχυρωθεί το brand name ΘΡΑΚΗ µε βάση τις 

µακραίωνες παραδόσεις της περιοχής που φτάνουν µέχρι τη µυθολογία αλλά 

και περνώντας από τους ελληνιστικούς, βυζαντινούς και νεώτερους χρόνους 

(αντίστοιχα µε το Eataly αλλά και τον δρόµο του µεταξιού). Ταυτόχρονα µε 

την αναβάθµιση της αυτο-εικόνας της περιοχής και την ανάπτυξη µιας 

οικονοµίας της εµπειρίας, µπορεί να προσδώσει στα προϊόντα υψηλή 

προστιθέµενη αξία. Αυτά µαζί, θα συµβάλουν και στην ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τοµέα. 

• Αξιοποίηση της παρουσίας πολύ µεγάλων επιχειρήσεων στη Θράκη, κυρίως λόγω των

υψηλών κινήτρων των Αναπτυξιακών Νόµων.

Να δοθούν κίνητρα σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις στη Θράκη ώστε να 

αντιµετωπίσουν την πρόκληση του εκσυγχρονισµού τους, να δηµιουργήσουν 

δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, σε συνεργασία κυρίως µε το ΔΠΘ (π.χ. 

τεχνολογικό campus), και βέβαια µε τις προσφερόµενες ενισχύσεις για 

Έρευνα και Ανάπτυξη. 
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• Συστηµατική και οργανωµένη προσπάθεια διαφοροποίησης-εµπλουτισµού και

βελτίωσης της αποδοτικότητας του πρωτογενή τοµέα, µε έµφαση στις ορεινές

περιοχές και βελτίωση της δυνατότητας επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων κ.λπ.

Η οικονοµία της Θράκης παραµένει σε µεγάλο βαθµό αγροτική. Υπάρχει 

εξαιρετικά µικρός κλήρος1. Απαιτείται εποµένως ενθάρρυνση της ανάπτυξης 

νέων, αποτελεσµατικών συνεργατικών σχηµάτων, για να µπορέσουν να 

παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις (ευφυής γεωργία κ.λπ.) και να 

διεκδικήσουν µια καλύτερη θέση στην παγκόσµια αγροδιατροφική αγορά. 

Παροµοίως, χρειάζεται ενθάρρυνση του βαθµού συνεργασίας στο πλαίσιο του 

αγροτοδιατροφικού τοµέα, σε όλα τα επίπεδα: µεταξύ των αγροτών 

(συνεταιρισµοί –παραδοσιακοί και νέου τύπου– κ.λπ.), µεταξύ των αγροτών 

και των µεταποιητικών επιχειρήσεων (συµβολαιακή γεωργία, κ.λπ.), µεταξύ 

των µεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τοµέα (δίκτυα και 

clusters) και µεταξύ ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του αγροτοδιατροφικού 

τοµέα και ερευνητικών κέντρων.  

Να ενισχυθεί ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου για την 

περιοχή µε προγράµµατα για την προσέλκυση, την εκπαίδευση και στήριξη 

µιας νέας γενιάς  αγροτών καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

(ευφυής γεωργία). 

Να υποβληθεί σχέδιο αναδιάρθρωσης της γεωργικής καλλιέργειας µε 

καθιέρωση πιστοποιηµένων γεωργικών συµβούλων για την παροχή 

συµβουλών σε αγρότες και κτηνοτρόφους για νέες µεθόδους καλλιέργειας και 

εκτροφής µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και «γεωργία ακριβείας».  

Ανάπτυξη ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας µε διασύνδεση του 

πρωτογενούς τοµέα µε το επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό του ΔΠΘ. 

Χρειάζεται να προχωρήσουν µε µεγαλύτερους ρυθµούς οι αναδασµοί. 

Απαιτούνται έργα για την άρδευση των καλλιεργειών µε επιφανειακά ύδατα 

και χαµηλό κόστος και η κατασκευή των δικτύων άρδευσης στα υφιστάµενα 

ή νέα φράγµατα και ταµιευτήρες σε Ροδόπη και Έβρο (π.χ. να προχωρήσει 

η κατασκευή του φράγµατος του ποταµού Κοµψάτου στον Ίασµο, έργο που 

θα δώσει τη δυνατότητα για άρδευση έως και 300 χιλ. στρεµµάτων). Μεγάλο 

µέρος των εκτάσεων της ΒΑ Ελλάδας ανατολικά της Θεσσαλονίκης 

αρδεύεται µε νερά που προέρχονται από τη Βουλγαρία (Στρυµόνας, Νέστος, 

Άρδας, Έβρος) και την Τουρκία (Εργίνης), γεγονός που συχνά οδηγεί σε 
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έλλειψη δυνατότητας άρδευσης σε µέρες ανοµβρίας αλλά και σε πληµµύρες 

στις περιόδους µεγάλων βροχοπτώσεων. 

Ανάγκη ανάπτυξης ενός πιλοτικού «ειδικού προγράµµατος στη Θράκη» για 

την ανόρθωση και την αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας. 

Ενίσχυση της σηροτροφίας και παραγωγής µεταξιού στο Σουφλί και ανάδειξη 

των παραδοσιακών κουκουλόσπιτων και των προϊόντων µεταξιού. 

Δηµιουργία οργανωµένων κτηνοτροφικών πάρκων µε σύγχρονες υποδοµές, 

οργανωµένη κτηνοτροφία και φιλοπεριβαλλοντικά έργα. Προστασία από 

ζωονόσους.  

Πιλοτικά προγράµµατα ψηφιακής γεωργίας για αναβαθµισµένη ποιότητα 

καλλιέργειας και προϊόντος καθώς και ανάπτυξη οικοτεχνίας και κυκλικής 

οικονοµίας.  

Απαιτούνται αντιπληµµυρικά έργα και ορθή διαχείριση των υδάτων µε 

σύγχρονα έργα αξιοποίησης κι εξοικονόµησης νερού.  

• Ορυκτός πλούτος

Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής (π.χ. σπάνιες γαίες και ζεόλιθος) πρέπει να 

αξιοποιηθεί, µε παράλληλη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της και του 

φυσικού της περιβάλλοντος. Η εξόρυξη µπορεί να αποτελέσει µια 

δραστηριότητα επικίνδυνη για το περιβάλλον και για αυτό το λόγο συνδέεται 

µε δέσµευση για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και 

προστασίας του περιβάλλοντος, που προβλέπει τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η 

ελληνική νοµοθεσία. Με αυτά τα δεδοµένα, οι δραστηριότητες που θέτουν 

συνολικότερα ζητήµατα ως προς την αναπτυξιακή φυσιογνωµία περιοχών και 

δηµιουργούν ζήτηµα ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να 

αποκλείονται», όπως η εξόρυξη και η µεταλλουργία χρυσού.  

  Φυσικό περιβάλλον:  

Διαχείριση και προστασία του πολύτιµου φυσικού κεφαλαίου της 

περιοχής σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, µε 

ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης των περιοχών του δικτύου NATURA 2000. 

Παράλληλα, ο φυσικός πλούτος πρέπει να αποτελέσει πόρο ανάπτυξης, και 

ενίσχυση της εργασίας, τουρισµού και παραγωγής.  
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Περιβαλλοντική αποκατάσταση και αξιοποίηση παλιών βιοµηχανικών 

χώρων, όπως τα Μεταλλεία της Κίρκης. 

1.4.3 Μετάβαση σε ένα νέο παράδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης της Θράκης	

Μετάβαση σε ένα νέο παράδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης της Θράκης, που σχηµατικά 

θα αποκαλούσαµε «οικονοµία της γνώσης» µε µείωση των κοινωνικών και 

περιφερειακών ανισοτήτων –στηριζόµενο σε µεγάλο βαθµό στην υπάρχουσα δυναµική 

(path dependence) και στις ευρωπαϊκές πολιτικές της «έξυπνης εξειδίκευσης» (smart 

specialization), ως εξής: 

• Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των επιχειρήσεων, αύξηση των εξαγωγών κ.λπ.

• Πιλοτική Ενεργοποίηση της «Δοµής στήριξης ΜµΕ».

Το 2019 (Ν.4605/2019) συστήθηκε το Δίκτυο υποστήριξης της 

επιχειρηµατικότητας, που τελεί υπό την αιγίδα µιας επιτελικής δοµής την οποία 

αποτελούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της 

Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, της Γενικής Συνοµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών - Εµπόρων Ελλάδος, της Ελληνικής 

Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας και του Εθνικού Κέντρου 

Τεκµηρίωσης. Κεντρικός στόχος είναι να αντιµετωπιστεί η ελλιπής ενηµέρωση 

της επιχειρηµατικής κοινότητας, κυρίως των µικρών και µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεων, σχετικά µε δηµόσιες ιδίως πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται 

προς όφελός της. Η Δοµή θα λειτουργεί και ηλεκτρονικά, µέσω υπηρεσιών που 

θα προσφέρονται κεντρικά από ηλεκτρονική πλατφόρµα, αλλά και µε φυσική 

παρουσία επιτόπου από εκπροσώπους της στα κατά τόπους επιµελητήρια. Η 

δηµιουργία της Δοµής θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά 

αποτελέσµατα, υποστηρίζοντας ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων γύρω από ένα 

ευρύ φάσµα υπηρεσιών όπως: Χρηµατοδοτικές Ευκαιρίες, Διεθνοποίηση - 

Εξωστρέφεια, Καινοτοµία και Οργάνωση, Συνέργειες και Δικτυώσεις και 

Αναδιάρθρωση/Μετασχηµατισµός Επιχείρησης. Η ενεργοποίησή της πιλοτικά 

στη Θράκη θα ήταν ένα σηµαντικό βήµα ενίσχυσης της περιοχής. 
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• Βελτίωση της συνεργασίας του ΔΠΘ µε Επιχειρήσεις – Επιµελητήρια (επαγγελµατικά

και επιστηµονικά) – Εργαζόµενους – Αυτοδιοίκηση (Τοπική και Περιφερειακή).

Απαιτείται υποβοήθηση του πανεπιστηµίου, ώστε να µπορέσει να 

λειτουργήσει ως µοχλός ανάπτυξης που θα βοηθήσει τη µετάβαση των 

επιχειρήσεων στην 4ΒΕ. Συγκεκριµένα, προτείνεται να δηµιουργηθεί ένα 

τεχνολογικό campus µε επίκεντρο την Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ για την 

τεχνολογική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοµείς στους οποίους 

εξειδικεύεται ήδη η περιοχή (smart specialization). Το campus θα πρέπει να 

προσελκύσει ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων από όλη τη χώρα και το 

εξωτερικό αλλά και παραρτήµατα ερευνητικών κέντρων της χώρας. Η 

δηµιουργία του τεχνολογικού campus θα βοηθήσει και στη συνολικότερη 

αναβάθµιση του ΔΠΘ και την καλύτερη ενσωµάτωσή του στην περιοχή. 

Επιδοτούµενα προγράµµατα πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων του ΔΠΘ σε 

επιχειρήσεις της περιοχής. Δηµιουργία και στήριξη ενός βασικού σχεδίου Διά 

Βίου Μάθησης και ενίσχυσης δεξιοτήτων µε συντονιστικό ρόλο του ΔΠΘ. 

Δηµιουργία και ενίσχυση των Διετών Προγραµµάτων Σπουδών για 

αποφοίτους των ΕΠΑΛ και σε συνεργασία µε τοπικούς παραγωγικούς φορείς. 

• Άµεση ολοκλήρωση του κτηµατολογίου και απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας, στις ορεινές

κυρίως περιοχές.

• Αξιοποίηση των µεγάλων τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής (ύπαρξη

σηµαντικών βιοτόπων, µνηµείων βυζαντινών και οθωµανικών κ.λπ.).

Η Θράκη είναι σηµαντικός τόπος εναλλακτικού τουρισµού αλλά διαθέτει και 

ένα θαλάσσιο µέτωπο ελκυστικό στους κατοίκους της νότιας Βαλκανικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η ανάδειξη των οθωµανικών µνηµείων 

µεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το Τέµενος του Βαγιαζήτ και ο 

Τεκές της Ρούσσας. Παραµένουν ανεξερεύνητες δύο βυζαντινές πόλεις 

(Αναστασιούπολη/Περιθεώρειο και Μαξιµιανούπολη/Μοσυνούπολη), καθώς 

και η µοναστική πολιτεία του Παπικείου όρους –τα θρακικά µετέωρα. 

Ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Μαρώνειας και της µοναστικής 

πολιτείας του Παπικείου όρους, του Αρχαιολογικού χώρου Δοξιπάρας, η 
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Πλωτινούπολη κ.ά. Δηµιουργία ενός πιλοτικού προγράµµατος σύγχρονου 

πολιτισµού για τη Θράκη και ειδικό πιλοτικό πρόγραµµα ανάδειξης και 

περιβαλλοντικής προστασίας κυρίως του ορεινού όγκου της Σαµοθράκης. Να 

δηµιουργηθούν ενιαίες τουριστικές διαδροµές ανάδειξης και επίσκεψης των 

µνηµείων της Θράκης. Αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών σε Ξάνθη, Έβρο και 

Σαµοθράκη. 

1.4.4 Αξιοποίηση της διασυνοριακότητας 

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η πορεία 

ένταξης γειτονικών χωρών στην ΕΕ, το άνοιγµα των συνόρων, διαµόρφωσαν 

αντικειµενικά µεγάλες δυνατότητες για να αποτελέσει η διασυνοριακότητα το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. 

• Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, που αποτελεί ισχυρό συγκριτικό

πλεονέκτηµα της περιοχής, καθώς βρίσκεται πλησιέστερα σε πέντε ευρωπαϊκές

πρωτεύουσες (Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Σκόπια) απ’ ό,τι

στην Αθήνα.

Ενδεικτικά: α) Ανάπτυξη διακρατικών εµπορικών συµφωνιών, 

«κανονικοποίηση» των διασυνοριακών διαδικασιών για τη µείωση των 

καθυστερήσεων, δηµιουργία διασυνοριακών διαδρόµων που διέρχονται από 

τους σηµαντικότερους κόµβους µεταφορών (λιµένες και αερολιµένες), 

εµπορευµατικούς σταθµούς και αστικά κέντρα, βελτίωση της διαχείρισης 

διασυνοριακών υδάτων και ενδιαιτηµάτων κ.λπ., β) Ενθάρρυνση 

διασυνοριακών πρωτοβουλιών: της Αυτοδιοίκησης, επιχειρηµατιών, 

Πανεπιστηµίου κ.λπ., γ) Ενθάρρυνση διασυνοριακού τουρισµού π.χ. µε 

αξιοποίηση της ύπαρξης πολύ σηµαντικών οθωµανικών και βυζαντινών 

µνηµείων στη Θράκη, δ) Αναβάθµιση του µεθοριακού σταθµού της 

Νυµφαίας, µε πρώτο βήµα την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων και 

φορτηγών -σταθµός που είναι πολύ σηµαντικός για τις µετακινήσεις προς και 

από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του 

τελωνείου των Κήπων, καθώς και την αναβάθµιση των τελωνείων Ορµενίου 

και Καστανεών.  
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• Η σηµαντική διαφορά στα επίπεδα διαβίωσης / ανάπτυξης µε τη Βουλγαρία και την

Τουρκία δηµιουργεί ευκαιρίες αλλά και είναι αιτία εντάσεων και χρειάζεται

παρακολούθηση και διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά της Πολιτείας.

Συγκεκριµένα, παρατηρούνται: Με τη Βουλγαρία: α) Καθηµερινές/συχνές 

µετακινήσεις Ελλήνων για αγορές φτηνών προϊόντων και υπηρεσιών από τη 

Βουλγαρία. Παράλληλα, υπάρχουν και καθηµερινές αφίξεις Βουλγάρων σε 

εµπορικά καταστήµατα της Θράκης για προµήθεια ειδών υψηλής ποιότητας, β) 

Είσοδος Βούλγαρων, κυρίως ανειδίκευτων εργατών, για εποχική εργασία αλλά 

και εγκατάσταση κάποιων µικρών βουλγαρικών εµπορικών επιχειρήσεων, γ) 

Αγορά ακινήτων, κυρίως παραθαλασσίων κατοικιών, από εύπορους 

Βούλγαρους, δ) Παράλληλα, µέχρι πρόσφατα παρουσιάζονταν περιπτώσεις 

µεταφοράς της έδρας ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία για 

φορολογικούς λόγους ή για την παραγωγή προϊόντων έντασης εργασίας 

(πρωτίστως στον κλάδο έτοιµου ενδύµατος).  

Με την Τουρκία: Καθηµερινές/συχνές µετακινήσεις Ελλήνων για αγορές 

φτηνών προϊόντων, ιδίως από τον Έβρο και τη Ροδόπη στην Αδριανούπολη. 

Πολλοί πολίτες, κυρίως µειονοτικοί, πραγµατοποιούν ακόµη και τις 

καθηµερινές τους προµήθειες στις γειτονικές αγορές της Κεσάνης, της 

Αδριανούπολης και της Ραιδεστού.  

• Δηµιουργία «Οργανισµού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της ΝΑ

Ευρώπης».

Το αναπτυξιακό µέλλον της Θράκης, και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, 

συνδέεται καθοριστικά µε την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των 

Βαλκανίων αλλά και της οµαλοποίησης των σχέσεων µε την Τουρκία. Ο 

Οργανισµός αυτός θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των λαών της 

Βαλκανικής και θα συντελέσει στην ανάπτυξη µεγαλύτερων βαθµών 

συνεργασίας µε µια λογική συνανάπτυξης.  

Υπάρχει ένα µεγάλο εύρος κοινών προβληµάτων που διαπερνά, αν και άνισα, 

το σύνολο σχεδόν των χωρών της περιοχής και ιδίως των περιοχών πέριξ των 

εκάστοτε συνόρων. Προβλήµατα όπως: µικρές αγορές, περιορισµένη 

επενδυτική ελκυστικότητα, χαµηλή ερευνητική δραστηριότητα και 

περιορισµένη σύνδεσή της µε την επιχειρηµατικότητα, µεγάλος βαθµός 
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διαρροής των νέων επιστηµόνων, έντονο δηµογραφικό πρόβληµα. 

Χρειάζονται λοιπόν πολιτικές για την αλλαγή της «εικόνας» της περιοχής, 

δηλαδή τη µετατροπή της από περιοχή εντάσεων σε περιοχή συνεργασίας και 

ειρηνικής συνύπαρξης.  

Υπάρχει χώρος για τέτοιες από κοινού δράσεις, όπως: 

- Κοινές εµπορικές αποστολές σε τρίτες χώρες, καθώς το συνδυαστικά

αυξηµένο µέγεθος αυξάνει την έλξη και τη διαπραγµατευτική δύναµη του

συνόλου των χωρών (π.χ. Eataly), αλλά και για τουριστική συνανάπτυξη

(π.χ. προώθηση ενός διαβαλκανικού τουριστικού προγράµµατος

κατανόησης του βαλκανικού θρησκευτικού φαινοµένου). Γενικότερα,

πρέπει να εντοπιστούν προσεκτικά το σύνολο των δράσεων όπου η από

κοινού δραστηριοποίηση υπόσχεται να παράσχει πολλαπλασιαστικά

αποτελέσµατα σε σχέση µε τη µεµονωµένη δραστηριοποίηση.

- Συνεργασία µεταξύ ερευνητικών και ακαδηµαϊκών βαλκανικών

ιδρυµάτων, καθώς εκ του µεγέθους τους και µόνο δεν είναι σε θέση να

καλύψουν ένα πολύ µεγάλο µέρος της ύλης που τα σύγχρονα µεγάλα ΑΕΙ

και ερευνητικά ιδρύµατα παρέχουν.

- Πρωτοβουλίες προς την ΕΕ για την αναγκαιότητα δηµιουργίας ταµείου

βαλκανικής συνανάπτυξης, για την επούλωση των εκροών ανθρωπίνου

δυναµικού ιδίως εξειδικευµένου (brain drain) και την αντιµετώπιση της

δηµογραφικής παρακµής που απειλεί να ερηµοποιήσει µεγάλες περιοχές

της Βαλκανικής κ.λπ.

2. Θεσµικά

2.1 Πολυπολιτισµικότητα 

Η πολυπολιτισµικότητα της Θράκης και η θέση της στο σταυροδρόµι Δύσης και 

Ανατολής, αποτελούν θετικούς παράγοντες για την οικονοµική της ανάπτυξη, αλλά 

και την όλη εικόνα της περιοχής. 

Το κλασσικό, βυζαντινό και οθωµανικό παρελθόν της περιοχής προσφέρουν ιστορική 

ενότητα πολιτιστικού πλούτου. Οι σηµαντικές εβραϊκές κοινότητες µέχρι τον Β' 

172



Παγκόσµιο και το Ολοκαύτωµα, η παρουσία Αρµενίων έως και σήµερα, οι πρόσφυγες 

από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Καππαδοκία, 

οι «παλλινοστούντες» από την πρώην ΕΣΣΔ, ενισχύουν τον πολιτισµικό πλούτο.  

Πάντοτε οι ανταγωνισµοί και οι εµπορικές διεκδικήσεις προκαλούσαν εντάσεις, αλλά 

µέσα από αυτές αναδείχθηκαν συνέργειες που ανέδειξαν πολιτισµική εξέλιξη από τα 

ευρήµατα της αρχαιολογικής έρευνας. Το χαρακτηριστικό της σύγκλισης και της 

συνεργασίας των λαών είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Η Θράκη αποτελεί γέφυρα 

επικοινωνίας και ο κοµβικός της ρόλος είναι ιστορικά και ερευνητικά διαπιστωµένος. 

Η θρησκευτική ανοχή, η αρµονική συνύπαρξη χριστιανών και µουσουλµάνων καθώς 

επίσης και ο πολιτισµικός πλούτος της µειονότητας δεν πρέπει να λησµονούνται. Τα 

ήθη, τα έθιµα, η λαογραφία της Θράκης, τα µνηµεία (αρχαία, ελληνιστικά, βυζαντινά, 

οθωµανικά), οι χώροι προσευχής των δύο θρησκειών µε εµβληµατικά µνηµεία (όπως 

το τζαµί Διδυµοτείχου, ο ναός Κοσµοσώτειρας στις Φέρες, οι τεκέδες των 

Μπεκτασήδων στην ορεινή περιοχή του Έβρου, η Παναγιά της Αρχαγγελιώτισσας, η 

Παναγιά της Καλαµούς στην Ξάνθη, ο µακεδονικός τάφος στα Κοµνηνά 

Σταυρούπολης, το κάστρο Πυθίου, το κάστρο Διδυµοτείχου, ο γαλλικός σταθµός 

Πυθίου, η Μεσηµβρία πόλη, η Ρωµαϊκή-Βυζαντινή πόλη Τραϊανούπολης) 

δηµιουργούν µία πλούσια πολιτιστική πραγµατικότητα στην περιοχή.  

Πρέπει, λοιπόν, να αναδειχθεί περαιτέρω ο πολυπολιτισµικός αλλά και διασυνοριακός 

χαρακτήρας της Θράκης. Πρόκειται για πολιτισµικό πλούτο που µπορεί να αξιοποιηθεί 

µε πολλούς τρόπους και έχει και προφανή –χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν– 

αναπτυξιακή διάσταση (τουρισµός κ.λπ.). Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί αρωγή από 

επιστηµονικούς - ακαδηµαϊκούς φορείς 

Η µονοκαλλιέργεια του καπνού, η άνθιση του καπνεµπορίου, η διαδικασία 

καλλιέργειας από τη φύτευση µέχρι τη διάθεση του µοναδικού σε ποιότητα µπασµά 

της Θράκης, δηµιούργησε έναν τρόπο ζωής και επικοινωνίας της Θράκης, κυρίως της 

µειονότητας, µε τον υπόλοιπο πληθυσµό της, αλλά και µε τον έξω κόσµο µέσω 

µεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών διακίνησης του µοναδικού αυτού 

προϊόντος. 
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Ακόµη και στη γευσιγνωσία και την οινοποιία, η Θράκη έχει διανύσει µια εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα διαδροµή. Τα κρασιά αυτής της περιοχής διακρίνονται µεταξύ των 

ποικιλιών που θεωρούνται σπάνιες και συνδυάζονται µε εδέσµατα των ντόπιων, των 

προσφύγων, των µουσουλµάνων. Η τυροκλωστή των Ποντίων, ο καβουρµάς των 

ντόπιων και το κατσαµάκι των Ποµάκων (πολέντα στην Ιταλία) συγκαταλέγονται στα 

ενδιαφέροντα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η περιοχή. 

Στην ορεινή περιοχή, η επαναφορά των αργαλειών µπορεί να ζωντανέψει ξανά την 

οικοτεχνία που έχει πολλά στοιχεία χρωµατικά και σχεδιαστικά της ευρύτερης 

περιοχής. Τα µαντήλια που φορούν οι µουσουλµάνες και οι στολές τους 

χαρακτηρίζονται από χρωµατικό πλούτο και στοιχεία της χλωρίδας της ορεινής 

Ροδόπης και διαφοροποιούνται από τις µονόχρωµες ενδυµατολογικές επιλογές του 

αυστηρού σουνιτικού Ισλάµ.  

Τα τουρκικά, τα ροµανί και τα ποµακικά συνθέτουν µία πλούσια γλωσσική 

πραγµατικότητα που εκφράζεται σε τραγούδια, µύθους και παραδόσεις των σύνοικων 

στοιχείων της µειονότητας. Προτείνεται η καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών 

ποµάκων και ροµανί, που θα συµβάλει άµεσα στη διατήρηση της γλωσσικής και 

πολιτιστικής ιστορίας αυτών των κοινοτήτων αλλά και στη συνοχή τους.  

Στον Έβρο η µεταξοκαλλιέργεια (Σουφλί) και η παραγωγή συνδέουν τη Θράκη µε 

τους δρόµους του µεταξιού και την φέρνουν πολύ πέρα από τα ευρωπαϊκά της σύνορα. 

Αυτό το µωσαϊκό πολιτισµού αποτελεί µία σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά που 

µέχρι σήµερα βοηθά στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασµό της διαφορετικότητας, 

διατηρώντας τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στη Θράκη µακριά από πολώσεις και 

στερεότυπα. 

2.2 Θεσµικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα σχετικά µε τη Μειονότητα 

Η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης συναπαρτίζεται από τρεις εθνοτικές 

οµάδες: τουρκογενείς, ποµάκους και ροµά. Η Ελληνική Πολιτεία σέβεται τα 

δικαιώµατά τους, ως δικαιώµατα Ελλήνων πολιτών, όπως και τις σχετικές προβλέψεις 

της Συνθήκης της Λωζάννης. Προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας είναι η 
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προώθηση δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων στη Θράκη που θα ενισχύσουν τα 

δικαιώµατα της µουσουλµανικής µειονότητας, θωρακίζοντας την ισονοµία και 

ισοπολιτεία και την κοινωνική συνοχή στην περιοχή.  

Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε και θα λαµβάνει πρόσθετα θετικά µέτρα για να 

αντιµετωπισθούν ανισότητες που αφορούν τη µειονότητα, µε προτεραιότητα: στα 

δικαιώµατα των γυναικών και των παιδιών, σε σχετικές ρυθµίσεις του διεθνούς 

δικαίου, στην εκπαίδευση και τα θρησκευτικά δικαιώµατα, όπως και στη νοµολογία 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µεταξύ άλλων ως 

προς το δικαίωµά τους να διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους, να 

αυτοπροσδιορίζονται αναλόγως και όχι να ετεροπροσδιορίζονται. Ανάλογα 

προστατεύει και θα λάβει πρόσθετα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων 

ατόµων εντός της µειονότητας να υπερασπίζονται τις δικές τους προσωπικές επιλογές 

για την ταυτότητα και τον αυτοπροσδιορισµό τους. 

Στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρά λάθη και σηµαντικές αστοχίες στις κρατικές πολιτικές 

απέναντι στη µειονότητα, που δηµιούργησαν µία διαχρονική αίσθηση αδικίας για την 

αντιµετώπιση των µελών της ως δεύτερης κατηγορίας πολιτών. Από τη δεκαετία του 

1990, µε κυµαινόµενη επιτυχία, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναστροφή της 

κατάστασης αυτής. 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προώθησε την ιστορικής σηµασίας νοµοθετική ρύθµιση για 

την προαιρετικότητα της Σαρίας και τον εκσυγχρονισµό των µουφτειών, διόρισε 

Τοποτηρητές και άνοιξε τη συζήτηση για κατάργησή της Σαρίας και την ανάδειξη 

µουφτήδων µε διαδικασίες που θα αποφασιστούν σε διαβούλευση µε τη µειονότητα 

και θα εξασφαλίζουν την µεγαλύτερη δυνατή αποδοχή τους. Ειδικότερα, οι σηµαντικές 

µεταρρυθµίσεις που θεσπίσθηκαν στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 

είναι οι εξής: 

• Το 2018, µε την ψήφιση του νόµου 4511/2018, καθιερώνεται η

προαιρετική εφαρµογή της Σαρίας. Οι υποθέσεις οικογενειακού και

κληρονοµικού δικαίου ρυθµίζονται πλέον από τις κοινές διατάξεις και

το τεκµήριο της δικαιοδοσίας έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μόνο κατ’

εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αµφότερα τα

διάδικα µέρη υποβάλουν σχετική αίτηση για επίλυση της
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συγκεκριµένης διαφοράς κατά τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο. 

Ειδικότερα για τις κληρονοµικές σχέσεις των µελών της 

µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, αυτές ρυθµίζονται από τις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον 

συµβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης µε αποκλειστικό 

περιεχόµενό της τη ρητή επιθυµία του να υπαχθεί η κληρονοµική του 

διαδοχή στον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο και η δήλωση αυτή είναι 

ελεύθερα ανακλητή. Η µεταρρύθµιση αυτή αποτέλεσε ένα νέο βήµα 

στην κατεύθυνση της ισονοµίας και των ατοµικών δικαιωµάτων –

ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά– µε πλήρη σεβασµό σε θέµατα 

ταυτότητας και θρησκευτικής πίστης.  

• Η µεταρρύθµιση συµπληρώθηκε µε το Π.Δ. 52/2019, το οποίο καθόρισε

για πρώτη φορά τους δικονοµικούς κανόνες για τη συζήτηση

υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών

του, ρύθµισε κρίσιµα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των

Μουφτειών και σύστησε απαραίτητες θέσεις υπαλλήλων για την

υποβοήθηση του έργου τους.

• Σύσταση και λειτουργία του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο

Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που εξασφαλίζει για πρώτη φορά

πανεπιστηµιακού επιπέδου εκπαίδευση των δασκάλων του µειονοτικού-

τουρκόγλωσσου προγράµµατος στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία της

Θράκης.

• Πιλοτικό πρόγραµµα για τη χρήση της µητρικής γλώσσας των νηπίων

ως γλώσσας στήριξης σε νηπιαγωγεία µε αµιγώς µειονοτικό µαθητικό

πληθυσµό, µέσω της ταυτόχρονης παρουσίας στην τάξη της

νηπιαγωγού και συνεργάτριας-πολιτισµικής διαµεσολαβήτριας από τη

µειονότητα.

• Πολυεπίπεδη παρέµβαση στο Μειονοτικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ξάνθης µε

επέκταση του σχολείου σε νέες αίθουσες, λειτουργία αποκλειστικά σε
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πρωινή βάρδια, τερµατισµό ενός καθεστώτος εξαίρεσης προς το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χωρίς άδεια λειτουργία του σχολείου, 

καθώς και κανονικοποίηση σε θέµατα διοίκησης, λειτουργίας και 

εργασιακών σχέσεων. 

• Θετική διάκριση για την κάλυψη θέσεων ψυχολόγων, κοινωνικών

λειτουργών και δασκάλων από τη µειονότητα στα Κέντρα

Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ροδόπης και Ξάνθης,

καθώς και για την εισαγωγή για πρώτη φορά µειονοτικών σπουδαστών

στην Πυροσβεστική Ακαδηµία. Καθιέρωση δικαιώµατος µετεγγραφής

στους µειονοτικούς φοιτητές που εισάγονται στα πανεπιστήµια µε την

ποσόστωση του 0,5%.

• Ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη των ορεινών περιοχών της Θράκης.

• Δηµιουργία πολιτιστικών κέντρων στις µεγάλες κοινότητες για τη

διατήρηση ηθών, εθίµων, πολιτιστικών παραδοσιακών τους στοιχείων.

Η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει ακόµη περισσότερο στην Θράκη ένα µοντέλο 

ανοιχτής δηµοκρατικής κοινωνίας και ένα πρότυπο ευρωπαϊκής µειονοτικής πολιτικής 

που θα σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα και µειονοτικά δικαιώµατα. Στο πλαίσιο αυτό 

πρέπει να αποτραπεί και η παρέµβαση της Τουρκίας σε ζητήµατα που αφορούν 

Έλληνες πολίτες στην περιοχή και παραβιάζει τις προβλέψεις της Συνθήκης της 

Λωζάννης. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις ανά τοµέα: 

2.2.1 Εκπαίδευση 

Στην µειονότητα παρέχεται εκπαίδευση µέσω του διακριτού συστήµατος των 

µειονοτικών σχολείων (Δηµοτικά και Γυµνάσια-Λύκεια), της Δηµόσιας Εκπαίδευσης 

και των δύο ιεροσπουδαστηρίων. Ακολουθούν σηµεία ισχυουσών πολιτικών αλλά και 

σχετικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις ενίσχυσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο: 

Α) Ενίσχυση των υποδοµών (κτήρια, µεταφορές κ.λπ.) που θα δηµιουργήσουν 

τις κατάλληλες συνθήκες για τη λειτουργία σύγχρονων πολυθέσιων δηµόσιων 

177



σχολείων (Δηµοτικά). Αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος στα µειονοτικά 

Γυµνάσια-Λύκεια µεταξύ άλλων και µέσω της επέκτασης σε καινούργια κτίρια, σε 

συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιγραµµατικά, το τρίπτυχο των 

µεταρρυθµίσεων ως προς τις υποδοµές πρέπει να περιλαµβάνει σύγχρονα πολυθέσια 

σχολεία, την εξασφάλιση προγραµµάτων σίτισης καθώς και της µετακίνησης των 

παιδιών µε στόχο, µεταξύ άλλων, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής.  

Β) Περαιτέρω εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και 

διοίκηση των µειονοτικών σχολείων, µε την αναβάθµιση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των διδασκόντων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συστήνεται η 

διασύνδεση µε τον Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

(ΔΠΘ) για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4452/2017, καθώς και η σχετική, και κατά περίπτωση, προσαρµογή του θεσµικού 

πλαισίου.  

Γ) Δηµιουργία αναβαθµισµένων, και συµπεριληπτικών δηµόσιων σχολείων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που να παρέχουν πρότυπη 

εκπαίδευση, και στους ορεινούς όγκους της Ξάνθης και της Κοµοτηνής, µε ευέλικτο 

πρόγραµµα σπουδών, µε εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας ως γλώσσας επιλογής.  

Δ) Νηπιαγωγεία: Το πιλοτικό πρόγραµµα (2017-2019) που προέβλεπε τη χρήση 

της µητρικής γλώσσας των νηπίων ως γλώσσας στήριξης σε νηπιαγωγεία µε αµιγώς 

µειονοτικό µαθητικό πληθυσµό ήταν µια πρωτοβουλία µεγάλης παιδαγωγικής και 

εκπαιδευτικής σηµασίας. Μετά την αξιολόγηση του θα πρέπει να διευρυνθεί σε όλους 

τους αµιγώς µειονοτικούς οικισµούς, µέσω της ταυτόχρονης παρουσίας στην τάξη της 

νηπιαγωγού και συνεργάτη – γνώστη της µητρικής γλώσσας.  

Ακόµα, προτείνεται η δηµιουργία και διαρκής ενίσχυση των κέντρων δηµιουργικής 

απασχόλησης, µε την ενθάρρυνση συµµετοχής γυναικών από την τοπική κοινωνία, 

που θα επιτύχει διπλό στόχο, τόσο την ενδυνάµωση της απασχόλησης του τοπικού 

πληθυσµού των γυναικών, όσο και τη συνεισφορά στην ευρύτερη εκπαιδευτική αγωγή 

των παιδιών. Επιπλέον χρήσιµο θα ήταν να λειτουργήσουν εκ νέου και δοµές δια βίου 

µάθησης, π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα 

αντιµετώπισης του αναλφαβητισµού και ένταξης στην αγορά εργασίας µεγάλου 

αριθµού µουσουλµάνων γυναικών. 
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Προτείνεται, σε συνεργασία µε τις Διοικήσεις του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου και 

του Διεθνούς Πανεπιστηµίου να υπάρξουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προκειµένου 

να ενισχυθεί ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν σε πολλούς τοµείς οι οποίοι 

σχετίζονται µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.  

2.2.2 Θρησκευτικές ελευθερίες 

• Με το νόµο 4511/2018 «Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών

Λειτουργών» καταργήθηκε η υποχρεωτική εφαρµογή της Σαρίας. Η

προαιρετική εφαρµογή της συνιστά ένα σηµαντικό θεσµικό βήµα στην

κατεύθυνση της ισονοµίας και των ατοµικών δικαιωµάτων –ιδιαίτερα για τις

γυναίκες και τα παιδιά– µε πλήρη σεβασµό σε θέµατα ταυτότητας και

θρησκευτικής πίστης. Οι υποθέσεις οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου

ρυθµίζονται πλέον από τις κοινές διατάξεις και το τεκµήριο της δικαιοδοσίας

έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τη διάταξη αυτή ακολούθησαν το Προεδρικό

διάταγµα (Π.Δ.52/2019) «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης

υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης» και η παύση

Μουφτήδων µε βάση διάταξη του νόµου 4559/2018 που προβλέπει αυτοδίκαια

έξοδο από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους (όπως για τους

δικαστές). Τον Ιανουάριο του 2019 το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή των

προηγούµενων Μουφτήδων που στράφηκαν κατά του νόµου. Μετά την παύση

λόγω ηλικιακού ορίου των Μουφτήδων Ξάνθης και Κοµοτηνής, το 2018

τοποθετήθηκαν στη θέση τους Τοποτηρητές µέχρι να αποφασισθεί η

διαδικασία τοποθέτησης των νέων µουφτήδων. Στρατηγικό στόχο αποτελεί η

τελική πλήρης ευθυγράµµιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τον ευρωπαϊκό

νοµικό πολιτισµό, µε την κατάργηση της Σαρία, µετά από διαβούλευση µε τη

µειονότητα.

• Ο Νόµος 1920/1991 χρειάζεται πλέον επαναδιατυπώσεις προκειµένου να

εξασφαλισθεί ότι οι µουφτήδες χαίρουν της γενικότερης αποδοχής της

µειονότητας. Η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να αποφασίσει, σε διαβούλευση µε

τη µειονότητα, τις ανάλογες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις. για την ανάδειξη

µουφτή, στη βάση των παρακάτω γενικών κατευθύνσεων:
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◦ Όταν χηρεύει η θέση του Μουφτή, διορίζεται τοποτηρητής, ο οποίος

εκκινεί την προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία ανάδειξης Μουφτή,

δηµοσιοποιώντας πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι για

το αξίωµα του µουφτή κατά το νόµο πρέπει να κατέχουν πτυχίο Θεολογίας

ΑΕΙ.

◦ Προτείνεται η σύσταση ενός ευρύτερου Συµβουλίου, του οποίου η σύνθεση

πρέπει να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα του ευρωπαϊκού νοµικού

πολιτισµού, και να εξασφαλίζει την ευρύτατη αποδοχή της µειονότητας. Η

πρόταση του Συµβουλίου διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευµάτων, ο/η οποίος/α έχει όλη την ευθύνη της διαδικασίας και

εισηγείται στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας την έκδοση σχετικού

Προεδρικού Διατάγµατος.

◦ Πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριµένοι κανόνες και κριτήρια για τον

καθορισµό της σύνθεσης των µελών του Συµβουλίου όπως και για την

διαδικασία ανάδειξης Μουφτήδων που έχουν την ευρύτατη αποδοχή της

µειονότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι ιµάµηδες που

συµµετέχουν στο Συµβούλιο να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

2.2.3 Μουσουλµανική (βακουφική) περιουσία 

Ο νόµος 3647/07 χρήζει τροποποίησης-επαναδιατύπωσης µε σκοπό τη διενέργεια 

εκλογών οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν το συντοµότερο δυνατόν. Δεν έχει 

εφαρµοστεί µέχρι σήµερα.  

Όπως και στην περίπτωση του νόµου για την ανάδειξη Μουφτήδων, έτσι και µε τον 

νόµο για τις διαχειριστικές και βακουφικές επιτροπές πρέπει: α) να αναλυθούν σοβαρά 

οι λόγοι της µη εφαρµογής τους και β) να γίνει εκτίµηση σχετικά µε το ποιον βολεύει 

και ποιον όχι η παρούσα «λιµνάζουσα» κατάσταση.  

Η µη εφαρµογή τους δεν αποτελεί αποτέλεσµα ελλιπούς πολιτικής πυγµής. Και στις 

δύο περιπτώσεις η εφαρµογή εξαρτάται προφανώς από τη συµµετοχή της µειονότητας 

στις προβλεπόµενες διαδικασίες.  

Πριν από τη διενέργεια εκλογών για τις διαχειριστικές επιτροπές των τριών πόλεων 

πρέπει να προηγηθεί πλήρης καταγραφή και εκτίµηση του αριθµού και της περιουσίας 
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των βακουφίων, καθώς και των χρεών, υποθηκών και λοιπών υποχρεώσεων που τα 

συνοδεύουν (πολλά τζαµιά δεν έχουν τίτλους κυριότητας). Το άρθρο 10, παρ.2 του ν. 

3647/08 είναι προβληµατικό και συντείνει στη µη εφαρµοσιµότητα του νόµου. 

Ως προς το σκέλος των βακουφικών επιτροπών (µουτεβελήδες), ο εν ισχύι νόµος είναι 

αντικειµενικά µη εφαρµόσιµος, αφού δεν περιγράφει τον τρόπο διενέργειας των 

εκλογών και δεν περιλαµβάνει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. Επιβάλλεται η εκλογή 

από τους κατοίκους του εκάστοτε χωριού/πιστούς. 

2.2.4 Μέτρα θετικής διάκρισης (affirmative action) 

Οι στοχευµένες και καλά µελετηµένες θετικές διακρίσεις λειτουργούν εξαιρετικά ως 

µοχλοί κοινωνικής ενσωµάτωσης και συνοχής µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 

Μετά την πρωτοβουλία της ποσόστωσης 0,5% για την εισαγωγή στα Πανεπιστήµια το 

1995, ακολούθησε αυτή του 2008 (Ν. 3647/08) για αντίστοιχου ύψους ποσόστωση 

στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. Το 2016 καθορίστηκε ποσόστωση 2% για την εισαγωγή 

στη Σχολή Δοκίµων και στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής. Προβλέψεις 

έχουν υπάρξει επίσης το 2014 και το 2018 για την εκπροσώπηση της µειονότητας σε 

θεσµούς της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο (σύµβουλοι, συντονιστές εκπαίδευσης, 

ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής 

Υποστήριξης - ΚΕΣΥ). 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας µειονοτικών φοιτητών στα ελληνικά 

πανεπιστήµια, πρέπει να ενδυναµωθεί και να επεκταθεί το καθεστώς ειδικής 

ποσόστωσης στη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των σωµάτων ασφαλείας, 

καθώς και µε ρύθµιση θετικής διάκρισης φοιτητών µειονότητας που θα στοχεύει στην 

εξασφάλιση στέγασης βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.  

Η ελληνική πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί, µε τα αρµόδια όργανα της, την τήρηση 

των µέτρων θετικής διάκρισης και να τα επεκτείνει όταν κρίνεται αναγκαίο. 

Ενδεικτικά: Στην αστυνοµία, τη συνοριοφυλακή, τη δασοφυλακή, προσλήψεις 

εµπειρογνωµόνων µε τη διαδικασία που προβλέπεται, µεταξύ άλλων, στα Υπουργεία 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη. 
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2.2.5 Τίτλοι Ιδιοκτησίας 

Σηµαντικός αριθµός µειονοτικών δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας. Το θέµα 

δηµιουργεί ζήτηµα οικονοµικής και κοινωνικής ανασφάλειας. Ήδη έχει θεσµοθετηθεί 

η ειδική νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων εάν αφορούν την πρώτη κατοικία µε 

µειωµένο πρόστιµο, χωρίς να θεραπεύεται το πρόβληµα έλλειψης νοµιµοποιητικών 

εγγράφων (ν. 4067/2012, άρθρο 47). Το ελληνικό κράτος καλείται να επιταχύνει την 

επίλυση του θέµατος των τίτλων ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης και της 

κοινότητας των παλλινοστούντων (ιθαγένειες και τίτλοι).  

Παραρτήµατα 

Διάγραµµα 1. Πληθυσµός και κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της 
Θράκης ως ποσοστό της χώρας 
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Διάγραµµα 2: Πληθυσµός και Απασχόληση στη Θράκη ως ποσοστό του συνόλου της 
χώρας  

Διάγραµµα 3: Ποσοστό πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, Θράκη και σύνολο χώρας 
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Πίνακας 1: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά τοµέα στη Θράκη, 2018 και στόχοι για 2027	
2018 2027 

% στο σύνολο Θράκης 

Τοµέας α.α. 

% στο 
σύνολο 
Ελλάδας 2018 

καλό 
σενάριο 

αισιόδοξο 
σενάριο 

1 Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 279 4,2 8,0 7,0 6,5 

2 

Ορυχεία, λατοµεία, βιοµηχανία, 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
φυσικού αερίου, ατµού, 
κλιµατισµού και νερού, 
επεξεργασία λυµάτων, 
διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης 601 2,8 17,2 20,0 24,0 

3 Κατασκευές 47 2,1 1,3 1,5 1,5 

4 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, 
επισκευή µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και µοτοσυκλετών, 
µεταφορές και αποθήκευση, 
δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύµατος και 
υπηρεσιών εστίασης 633 1,5 18,1 18,0 18,0 

5 Ενηµέρωση και επικοινωνία 59 1,2 1,7 1,5 2,0 

6 
Χρηµατοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 101 1,2 2,9 2,5 3,0 

7 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 395 1,5 11,3 10,0 11,0 

8 

Επαγγελµατικές, επιστηµονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες, 
διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 103 1,3 2,9 4,0 4,0 

9 

Δηµόσια διοίκηση και άµυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, εκπαίδευση, 
δραστηριότητες σχετικές µε την 
ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική µέριµνα 1180 3,8 33,8 32,5 27,0 

10 

Τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, άλλες 
δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών, δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως εργοδοτών, µη 
διαφοροποιηµένες 
δραστηριότητες νοικοκυριών 
που αφορούν την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών για ίδια 
χρήση, δραστηριότητες 
ετερόδικων οργανισµών και 
φορέων 98 1,8 2,8 3,0 3,0 
ΣΥΝΟΛΟ 3496 2,2 100,0 100,0 100,0 
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Διάγραµµα 4: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε ορυχεία, λατοµεία, 
βιοµηχανία, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ως ποσοστό του συνόλου 
της χώρας 

Διάγραµµα 5: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε γεωργία, δασοκοµία, 
αλιεία ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  
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Διάγραµµα 6: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε κατασκευές, ως 
ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 7: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε χονδρικό και λιανικό 
εµπόριο, επισκευή µηχανοκινήτων οχηµάτων και µαοτοσυκλετών, µεταφορές και 
αποθήκευση, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  
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Διάγραµµα 8: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε ενηµέρωση και 
επικοινωνία, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 9: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε χρηµατοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  
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Διάγραµµα 10: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας  

Διάγραµµα 11: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε επαγγελµατικές, 
επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες, ως ποσοστό του συνόλου της χώρας 
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Διάγραµµα 12: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε διοίκηση και άµυνα, 
ως ποσοστό του συνόλου της χώρας 

Διάγραµµα 13: Πληθυσµός και ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ως ποσοστό του συνόλου της 
χώρας 

Πίνακας 2: Ποσοστά ενίσχυσης των νοµών της Θράκης 
Περιφερειακή 
Ενότητα (νοµός 
-NUTS 3) Ισχύει σήµερα Θα ισχύσει από 2022 

Μικρές Μεσαίες Μεγάλες Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 
ΡΟΔΟΠΗ 35 45 55 50 60 70 
ΞΑΝΘΗ 35 45 55 50 60 70 
ΕΒΡΟΣ 35 45 55 50 60 70 
Πηγή: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 
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ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΤΟΥ ΚΚΕ 

(ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γενικότερη κατάσταση στην  περιοχή  της Θράκης και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της,   δεν µπορεί να εξετασθούν ξεκοµµένα από τις 
κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, τις επιδιώξεις  και τους σχεδιασµούς της αστικής τάξης, 
στον φόντο και των γενικότερων ανταγωνισµών που ξεδιπλώνονται στην περιοχή. 
Στα πλαίσια αυτά γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί η άποψη ότι τα οξυµένα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι τάχα µια ιδιαίτερη στρέβλωση στο µοντέλο 
ανάπτυξης, ότι φταίει δήθεν αποκλειστικά που δεν έδειξαν “προσοχή” οι κυβερνήσεις, 
για την ακριτική αυτή περιοχή, δεν πάρθηκαν υπόψη οι ανάγκες αλλά και οι 
δυνατότητες που αυτή έχει, ότι η κατάσταση αυτή µπορεί άρδην να αλλάξει µε 
“στοχευµένες” και «έξυπνες» παρεµβάσεις από την πλευρά του κράτους, από την 
συστράτευση όλων σε ένα κοινό στόχο. 
Αποσιωπάται ότι αυτό το κρατικό -κυβερνητικό ενδιαφέρον ενεργοποιείται τώρα, 

αφού εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή ως χώρο-βάση στον 
ανταγωνισµό τους µε τη Ρωσία κι όχι µόνο. 
Σε αυτή τη βάση γίνεται µέρος της προσπάθειας της αστικής τάξης να καλλιεργήσει 

τη λογική της «εθνικής ενότητας» µε ιδιαίτερη στόχευση την ευαίσθητη και κρίσιµη 
γεωστρατηγικά περιοχή της Θράκης, να βάλει το λαό κάτω από τη σηµαία της αστικής 
τάξης, µια σηµαία ξένη προς τα συµφέροντά του. 
Η αλήθεια είναι ότι η ανισόµετρη καπιταλιστική ανάπτυξη δεν µπορεί να γιατρευτεί 

µε κανένα µίγµα οικονοµικής πολιτικής χωρίς να σηµαίνει ότι η ανισοµετρία 
εµφανίζεται µε στατικότητα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες µε διαφορετική 
ανάπτυξη, ότι υπάρχουν κλάδοι µέσα στην ίδια τη χώρα µε διαφορετική ανάπτυξη, ότι 
υπάρχουν περιφέρειες µέσα στην ίδια χώρα µε διαφορετική ανάπτυξη το 
αποδεικνύουν. 
Επίσης, όσα επίθετα και αν βάλλουν προπαγανδιστικά τα αστικά κόµµατα µπροστά 

από τη λέξη ανάπτυξη, π.χ. «δίκαιη», «βιώσιµη», κτλ, όσο αυτή θα έχει το βασικό 
χαρακτηριστικό ότι είναι καπιταλιστική δεν θα  µπορέσει ποτέ να είναι υπέρ των 
εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων. 
Γιατί ακριβώς ο καπιταλισµός έχει τους δικούς του σιδερένιους γραπτούς και 

άγραφους νόµους που καµιά κυβέρνηση στο πλαίσιο του δεν µπορεί να τους 
ανατρέψει µε διατάγµατα και αποφάσεις. Και αυτοί ορίζουν ότι σκοπός της 
παραγωγής δεν είναι η κάλυψη των διευρυµένων κοινωνικών αναγκών, αλλά το 
κέρδος. Και για το κέρδος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιέζονται περισσότερο τα 
εργατικά λαϊκά δικαιώµατα. Το σύστηµα αυτό είναι που γεννάει κρίσεις, πολέµους, 
εκµετάλλευση, προσφυγιά, µετανάστευση, καταστροφή του περιβάλλοντος, κοκ. 
Το ΚΚΕ παρεµβαίνοντας και στην διακοµµατική επιτροπή για τη Θράκη, 

καταθέτοντας το δικό του πόρισµα, συµβάλλει και από αυτό το βήµα στην ανάδειξη 
του διαφορετικού δρόµου ανάπτυξης που προτείνει στην εργατική τάξη και το λαό της 
περιοχής και συνολικότερα της χώρας. 
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Η  αστική στρατηγική – το αποτύπωµά της στην περιοχή της Θράκης 

Η επιδίωξη της αστικής τάξης της Ελλάδας 

Η αστική τάξη της Ελλάδας επιδιώκει τη γεωπολιτική της αναβάθµιση, 
συµµετέχοντας ενεργά στους στρατιωτικούς - πολιτικούς σχεδιασµούς των ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ο στόχος και τα µέσα της γεωπολιτικής αναβάθµισης υιοθετούνται και 
προωθούνται, παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις, από τα αστικά κόµµατα και τις 
κυβερνήσεις, µονοκοµµατικές ή συµµαχικές, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ πριν όσο και της ΝΔ 
σήµερα. Αποτελεί στρατηγική επιλογή όλων των αστικών κοµµάτων, βασικό στοιχείο 
της στρατηγικής σύµπλευσής τους. 
Η αστική τάξη της Ελλάδας φιλοδοξεί να αναβαθµίσει τις θέσεις της σε Βαλκάνια 

και Νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου έχει µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Επιδιώκει 
την ανάδειξη της χώρας σε τεχνολογικό, ενεργειακό και µεταφορικό κόµβο στήριξης 
των ευρωατλαντικών σχεδίων για την περιοχή. 
Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδιώξεων και φιλοδοξιών της, η αστική τάξη εµπλέκει 

τη χώρα µας περαιτέρω στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Με την 
ελληνοαµερικανική συµφωνία όλη η χώρα µετατρέπεται σε ορµητήριο των ΗΠΑ – 
ΝΑΤΟ. Ενώ η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης εκδηλώνεται και µε την 
αποστολή στρατιωτικών δυνάµεων σε δεκάδες ιµπεριαλιστικές αποστολές στο 
εξωτερικό. Τις συνέπειες των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών και των ήδη τεράστιων 
κινδύνων στοχοποίησης της χώρας µας θα πληρώσουν ο λαός µας όπως και οι άλλοι 
λαοί. 

Για την µετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό κόµβο 

Η υλοποίηση των παραπάνω σχεδιασµών δεν είναι άσχετη µε τις εξελίξεις στο 
λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και τη µετατροπή του σε αµερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. 
Αυτό το σχεδιασµό τον στηρίζουν πέρα από την κυβέρνηση όλα τα αστικά 
κόµµατα αλλά και οι δυνάµεις τους στην Τοπική Διοίκηση. 
  Το λιµάνι και το αεροδρόµιο της Αλεξανδρούπολης χρησιµοποιούνται 
συστηµατικά  για µεταφορά αµερικανοΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάµεων και 
εξοπλισµού , όπως αποδεικνύει η άσκηση Defender Europe 2021, άλλες 
στρατιωτικές ασκήσεις και η µαζική απόβαση αµερικάνικων δυνάµεων που 
βρίσκεται σε εξέλιξη µέσα στο Νοέµβρη. 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν τη θέση µας πως οι 

συγκεκριµένες ασκήσεις υπηρετούν την περικύκλωση της Ρωσίας, αποτελούν πρόβα 
πολέµου. Η Θράκη και ο λαός της µετατρέπεται σε ορµητήριο των 
αµερικανοΝΑΤΟϊκών αλλά και σε στόχο των αντιπάλων τους. 
Αναδεικνύεται πόσο επιτακτικό είναι το αίτηµα για καµιά συµµετοχή, καµιά 

εµπλοκή της χώρας µας, αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ µε εργατική εξουσία. 
Στο πλαίσιο της εξουσίας του λαού θα µπορούσε η χώρα να οικοδοµήσει αµοιβαία 

επωφελείς σχέσεις µε τους λαούς της περιοχής και όχι µόνο. 
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Ο ανταγωνισµός των αστικών τάξεων Ελλάδας – Τουρκίας 

Ταυτόχρονα οξύνεται ο ανταγωνισµός των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, 
όπου η κάθε µια επιδιώκει να αναβαθµίσει τη θέση της στους ιµπεριαλιστικούς 
σχεδιασµούς και ανταγωνισµούς στην περιοχή. 
Οι σχέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας – Τουρκίας, αναλόγως των καταστάσεων, 

διακρίνονται από τις επιδιώξεις συνεργασίας και του ανταγωνισµού, ωστόσο οι λαοί 
των δύο χωρών δεν έχουν σε τίποτα να επωφεληθούν από αυτές τις σχέσεις. 
Τα τελευταία χρόνια η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης κλιµακώθηκε µε 

την αµφισβήτηση των συνόρων σε Αιγαίο και Έβρο, την αµφισβήτηση της ελληνικής 
κυριαρχίας δεκάδων νησιών του Αιγαίου, την επιδίωξη να αποκτήσει τµήµα της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, που µε βάση τη διεθνή σύµβαση για το Δίκαιο 
της Θάλασσας δεν της ανήκει. 

Για την αντιλαϊκή  διαχείριση της  οικονοµικής κρίσης και της ανάκαµψης. 

Παράλληλα, η αστική τάξη και η κυβέρνηση κλιµάκωσαν την επίθεση διαρκείας 
κατά του λαού την περίοδο της οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης που επιταχύνθηκε 
από την πανδηµία και εκδηλώθηκε το 2020, ενώ σήµερα στις συνθήκες της 
ανάκαµψης της οικονοµίας παίρνονται νέα σκληρά αντιλαϊκά µέτρα, για να 
εξασφαλιστεί η µέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου. 
Η κυβέρνηση σε συµφωνία µε το ΣΥΡΙΖΑ , το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόµµατα 

αξιοποιεί  το Ταµείο Ανάκαµψης της ΕΕ, το νέο υπερµνηµόνιο, χρηµατοδοτεί τα 
µονοπώλια της “Πράσινης” και Ψηφιακής οικονοµίας µε δις ευρώ, ξηλώνονται 
εργασιακά και κοινωνικά -ασφαλιστικά δικαιώµατα, µπαίνει στο γύψο το απεργιακό 
δικαίωµα και περιορίζονται δραµατικά τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες. 
Πλήττονται η εργατική τάξη, οι βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελµατίες. 
Στον σχεδιασµό αυτό της αστικής τάξης, η Θράκη και γενικότερα η Περιφέρεια 

Αν. Μακ.-Θράκης καλείται να παίξει, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, 
αυξηµένο ρόλο. Ο διακηρυγµένος στόχος για µετατροπή της σε στρατιωτικό, 
ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κόµβο εντάσσεται στον παραπάνω σχεδιασµό. 
Ένα µέρος του σχεδιασµού αυτού έχει ήδη υλοποιηθεί, δίνοντας και µια πλούσια 

εµπειρία για τις επιπτώσεις του στο λαό της περιοχής, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία 
υλοποίησης και του υπόλοιπου µε γοργούς ρυθµούς. 

1) Για τον ενεργειακό σχεδιασµό.

Αγωγός TAP 
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Από τα τέλη του 2020 είναι σε λειτουργία ο αγωγός ΤΑP, αγωγός ανταγωνιστικός 
των ρωσικών συµφερόντων, που µεταφέρει Αζέρικο φυσικό αέριο µέσω και της 
Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας στην Κεντρική Ευρώπη. 
Απο τον ενεργειακό σχεδιασµό εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα: 

Α) Ενώ από την Θράκη περνάνε δύο αγωγοί φυσικού αερίου, αυτή παραµένει 
πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια. Ο λαός της περιοχής δεν έχει ακόµα 
πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Το επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσει η κατασκευή 
εµπορικού δικτύου φυσικού αερίου, για βιοµηχανική -οικιακή χρήση, που θα καλύπτει 
σε πρώτη φάση τα µεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής και  σύµφωνα µε ανακοινώσεις 
του υπουργού θα καλύπτει 50.000 (αισιόδοξη πρόβλεψη) επαγγελµατίες/νοικοκυριά. 
Αυτή η εξέλιξη, πέρα από την τεράστια καθυστέρηση που είναι οδυνηρή λόγω των 
µεγάλων αναγκών για θέρµανση των λαικών νοικοκυριών της Θράκης, δεν σηµαίνει 
ότι θα βελτιώσει και την κατάσταση για το λαό της περιοχής, αν δεν συνοδευτεί και 
από συγκεκριµένα µέτρα που θέτει ως στόχους πάλης το ΚΚΕ όπως: κατάργηση του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, κάλυψη του κόστους σύνδεσης αλλά και του σχετικού 
εξοπλισµού από το κράτος. Διαφορετικά  το κόστος εγκατάστασης είναι απαγορευτικό 
για τους άνεργους και τους εργαζόµενους µε χαµηλό εισόδηµα. 
Β) το αφήγηµα για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργούσε στην περιοχή 

έχει ήδη καταρρεύσει. Οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού 
δούλευαν µε εξαντλητικά ωράρια, η πλειοψηφία τους µε µισθούς πολύ κάτω των 
αναγκών. Πλέον στη φάση λειτουργίας απασχολείται ελάχιστο προσωπικό. 
Γ) ο αγωγός αυτός αποτελεί στην ουσία µια συνεργασία της Τουρκίας µε την 

Ελλάδα. Ακόµα και αυτή όµως η συνεργασία δε σταµάτησε τον ανταγωνισµό των 
αστικών τάξεων των δύο χωρών. Δεν εξασφάλισε την ασφάλεια και την ειρήνη όπως 
προπαγανδιζόταν, φτάνοντας στο σηµείο να ακούγεται το «όπου υπάρχει αγωγός δεν 
γίνεται πόλεµος», αδιαφορώντας για το τι συνέβη για παράδειγµα πρόσφατα στην 
Ουκρανία, µια χώρα µε πολλούς αγωγούς. 

Αγωγός IGB 

Υπό κατασκευή είναι ο αγωγός IGB, διασυνδετήριος αγωγός του TAP που θα 
µεταφέρει φυσικό αέριο προς Βαλκάνια και Κεντρ. Ευρώπη. Ισχύει ότι και για τον 
αγωγό ΤΑΠ. Στόχος είναι ο ανταγωνισµός µε το ρώσικο φυσικό αέριο και όχι η 
κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 

Εξέδρα και αγωγός υγροποιηµένου φυσικού Αερίου LNG 

Οι ΗΠΑ κατά κύριο λόγω αλλά και  τµήµατα του κεφαλαίου όπως το εφοπλιστικό, 
προωθούν και το σχέδιο για την αξιοποίηση του υγροποιηµένου LNG. Συγκεκριµένα η 
Gastrade (συµφερόντων Κοπελούζου-εφοπλιστικό κεφάλαιο Λιβανός, κ.α)  
αναπτύσσει στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης τον πλωτό σταθµό 
υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) που θα αποτελέσει µια νέα, ανεξάρτητη πύλη εισόδου φυσικού αερίου 
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στις αγορές της Νοτιoανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό 
Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest – Κανονισµός Ε.Ε. 
347/2013), δηλαδή για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
ενισχύει την «ασφάλεια εφοδιασµού, διαφοροποιεί τις πηγές και τις οδούς ενεργειακής 
προµήθειας», και λειτουργεί συµπληρωµατικά των ανωτέρω αγωγών. Πρόσφατα στο 
πρότζεκτ µπήκαν και κεφάλαια της Β. Μακεδονίας. 
Μετατροπή του ανενεργού κοιτάσµατος του Πρίνου σε αποθήκη φυσικού αερίου 

Να σηµειώσουµε, επίσης, τα επενδυτικά σχέδια της  αξιοποίησης  του ταµιευτήρα του 
θαλάσσιου κοιτάσµατος φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας που εξαντλείται, ώστε 
να µετατραπεί σε υπόγεια αποθηκευτική υποδοµή εισαγόµενου φυσικού αερίου. 

Για την παραγωγή Ενέργειας 

Εκτός από τη µεταφορά φυσικού αερίου είναι σε εξέλιξη επενδυτικά σχέδια για 
κατασκευή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο το φυσικό αέριο. 
Στην Κοµοτηνή λειτουργεί ήδη από το 2000 εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 

(ισχύς 480MW) της ΔΕΗ µε φυσικό αέριο. Αυτή την στιγµή είναι ο µοναδικός 
σταθµός παραγωγής µε το συγκεκριµένο καύσιµο στην Θράκη. Το τελευταίο διάστηµα 
έχουν δοθεί άδειες εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό 
αέριο: 

-στην DAMCO (όµιλος Κοπελούζου) άδεια εγκατάστασης σταθµού ισχύς 600MW
στην περιοχή της Αλεξ/πολης 

-στην ΤΕΡΝΑ άδεια εγκατάστασης σταθµού ισχύς 600MW στην ΒΙ.ΠΕ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

-η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεση της για άδεια παραγωγής  για εγκατάσταση νέου
σταθµού παραγωγής ισχύος 600MW. 
Το τελευταίο διάστηµα δηµοσιεύµατα κάνουν λόγο για την Κοµοτηνή ως το νέο 

Ενεργειακό Κέντρο µετά την εφαρµογή της απολιγνιτοποίησης στην Δυτ. Μακεδονία. 
Δηµοσιεύµατα που µιλάνε για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κρύβουν σκοπίµως ότι 
ότι συγκεκριµένες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν µόνο για την περίοδο 
κατασκευής, ενώ κατά την λειτουργία τους οι ίδιοι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι µιλούν 
για 60 θέσεις εργασίας ανά µονάδα. 
Άλλη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοµοτηνή είναι  τα 

υδροηλεκτρικά έργα του Νέστου. Το σύστηµα φραγµάτων Θησαυρού, 
Πλατανόβρυσης, Τεµένους αποτελεί πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
βασικό πάροχο υδάτων για την άρδευση 1,3εκ. στρ. γεωργικής γης. Το φράγµα του 
Θησαυρού έχει εγκατεστηµένη ισχύ 3 x 128 ΜW και της Πλατανόβρυσης 2 x 58 MW. 
Οι υπάρχοντες σταθµοί και όσοι κατασκευαστούν δεν έχουν στόχο την κάλυψη των 

αναγκών της περιοχής και της χώρας σε φτηνό ρεύµα για το λαό. Μάλιστα 
προτεραιότητα δίνεται και στη διασύνδεση µε τη Βουλγαρία και άλλες χώρες για την 
εξαγωγή ρεύµατος. Οµως, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι είτε µε την εξαγωγή είτε µε 
την εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ο λαός συνεχίζει να πληρώνει ακριβά το ρεύµα.  
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Αιολικά – Φωτοβολταϊκά  

Ο σχεδιασµός για την εγκατάσταση ΑΠΕ υπηρετεί την στρατηγική του κεφαλαίου 
για: 
την κερδοφόρα διέξοδο των τεράστιων υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων που 

έχουν συγκεντρώσει µονοπώλια της Ενέργειας και άλλων κλάδων. 
το προβάδισµα των ευρωπαϊκών µονοπωλιακών οµίλων που ηγούνται στην 

τεχνογνωσία κατασκευής ΑΠΕ σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους σε ΗΠΑ και 
Κίνα. 
την ενεργειακή απεξάρτηση των κρατών - µελών της ΕΕ από το ρωσικό 

Φυσικό Αέριο και την πρόσδεσή τους περισσότερο από τις αντίστοιχες αµερικανικών 
συµφερόντων πηγές (βλ. ενδιαφέρον ΗΠΑ για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, την  
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP κ.λπ.). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Επιστηµονικής  Ένωσης  Αιολικής 

Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) το 2020 η περιοχή  είναι τρίτη στο σύνολο των περιφερειών 
της χώρας σε αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκαταστηµένη ισχύ (σε εµπορική ή 
δοκιµαστική λειτουργία) 485MW και κατέχει µερίδιο 11,79% της συνολικής 
παραγωγής της χώρας από αιολικά πάρκα. Το 2015  ήταν στην ίδια θέση µε 
εγκαταστηµένη ισχύ 299MW και µερίδιο 13,9% της συνολικής ισχύος της χώρας από 
αιολική ενέργεια. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία η ισχύς των αιολικών πάρκων µε άδεια παραγωγής 

συνολικά στην περιοχή αντιστοιχεί σε 2067,7MW εκ των οποίων τα 1142,9MW 
αντιστοιχούν στην Ροδόπη (ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΔΜΗΕ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2020). 
Την παραπάνω εικόνα ενισχύουν και τα στοιχεία της ΡΑΕ για το Δεκέµβριο του 

2020. Σύµφωνα µε την ΡΑΕ στην περιοχή έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων συνολικής ισχύος 2619MW, µε «πρωταθλήτρια» την Ροδόπη µε 1605MW. 
Στο επίκεντρο των νέων αιτήσεων για άδειες αιολικών πάρκων µπαίνει και ο 

Νοµός της Ξάνθης, µε πρόσφατο παράδειγµα το αίτηµα για άδεια αιολικού 
πάρκου στην περιοχή του Λειβαδίτη (περιοχή natura, περιοχή φυσικού κάλους) 
όπου αναπτύσσονται και αντιδράσεις. 
Για τα φωτοβολταϊκά:  Αξίζει να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα και µε την ΡΑΕ είναι 

σε στάδιο αξιολόγησης επενδύσεις µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων του κλάδου 
(όµιλος Κοπελούζου, ΤΕΡΝΑ –Ενεργειακή, κα) για δηµιουργία φωτοβολταϊκών 
πάρκων σε έκταση χιλιάδων στρεµµάτων σε περιοχές του Έβρου και των Σαπών στην 
Ροδόπη. Η υλοποίηση τους θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αλλαγή χρήσης γης 
χιλιάδων στρεµµάτων στις παραπάνω περιοχές. 

Για το ζήτηµα των κοιτασµάτων πετρελαίου. 

Το πετρέλαιο όπως και ο χρυσός είναι ορυκτά που δεν ανανεώνονται σε περίπτωση 
εξόρυξης τους. Αυτό κάνει ακόµα πιο επιβλαβή την εξόρυξη τους από µονοπωλιακούς 
οµίλους. Τέτοια κοιτάσµατα είναι στρατηγικής σηµασίας και η παράδοση τους στα 
µονοπώλια συνιστά αρνητική εξέλιξη για το λαό, αναδεικνύει ακόµα περισσότερο την 
αναγκαιότητα κοινωνικοποίησης της γης, του ορυκτού πλούτου.  
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Άλλωστε το πρόσφατο παράδειγµα µε την Ενεργειακή στη Καβάλα και το χτύπηµα 
των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε εργολαβικούς και «εθελούσιες» 
απολύσεις στο µοναδικό κοίτασµα που γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην Ελλάδα 
σήµερα, είναι χαρακτηριστικό. 

Για τη γεωθερµία 

Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί σηµαντικό ενεργειακό 
πόρο της Περιφέρειας, το υπέδαφος της οποίας διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα 
κυµαινόµενης ποιότητας, µε τις εκτιµήσεις για τις ενεργειακές δυνατότητες των 
γεωθερµικών πεδίων της Περιφέρειας να ξεπερνούν τα 200MW. Γεωθερµικά πεδία 
στην Ξάνθη και Καβάλα έχουν παραχωρηθεί σε επιχειρηµατικούς οµίλους όπως στα 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ για θερµοκήπια παραγωγής ντοµάτας και στην SELECTA 
HELLAS (συνένωση της γερµανικής εταιρείας SELECTA ONE και  ελληνικών 
εταιρειών) θερµοκήπια καλλωπιστικών φυτών στην Χρυσούπολη Καβάλας. 
Γενικότερα τα γεωθερµικά πεδία της περιοχής έχουν µπει τα τελευταία χρόνια στο 
στόχαστρο επιχειρήσεων (κυρίως αγροτοδιατροφικού τοµέα) για την εκµετάλλευση 
τους. 

Η θέση του ΚΚΕ 

Αυτοί οι ενεργειακοί σχεδιασµοί όχι µόνο δεν διασφαλίζουν την ειρήνη και την 
ευηµερία όπως προβάλλει η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα βάζουν πιο βαθειά την περιοχή 
στο κάδρο των σοβαρών ενδοϊµπεριαλιστικών συγκρούσεων, για το κυνήγι του 
µέγιστου κέρδους για το κεφάλαιο. Η χώρα µας µε την υλοποίηση αυτού του 
σχεδιασµού βαθαίνει την εξάρτηση της ενεργειακά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. 

 Κριτήριο αυτού του σχεδιασµού και των επιλογών δεν είναι η διασφάλιση 
χαµηλότερης τιµής φυσικού αερίου, οι δυνατότητες απρόσκοπτης εξασφάλισης 
παροχής ενέργειας σε παραπάνω από µία πηγές και οι θέσεις εργασίας που θα 
δηµιουργηθούν. 
Ο προβαλλόµενος νέος παράδεισος της «πράσινης ανάπτυξης» περιλαµβάνει το 

πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύµα, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη φθηνή εργατική 
δύναµη, τους «πράσινους» έµµεσους φόρους και τη γενικότερη αφαίµαξη του λαού, 
για να στηρίξει το κράτος τις νέες «πράσινες» επενδύσεις των οµίλων. Παράλληλα, οι 
επενδύσεις της λεγόµενης «πράσινης» ανάπτυξης οδηγούν σε εκτεταµένη 
περιβαλλοντική υποβάθµιση περιοχών Natura, προστατευόµενων περιοχών και των 
βουνών, επιδεινώνοντας τις τοπικές οικονοµίες και τη ζωή της εργατικής τάξης και 
των λαϊκών δυνάµεων. Ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής ενάντια σε νέες άδειες 
για ιδιωτικά αιολικά πάρκα είναι δίκαιος και το ΚΚΕ τον στηρίζει. 
Ένας κρατικός φορέας ενέργειας στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας θα 

µπορεί να αξιοποιεί κοινωνικοποιώντας όλες τις πηγές ενέργειας π.χ. λιγνίτη, 
υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γεωθερµία, κ.λπ. 
βασισµένος σε ένα κεντρικό σχέδιο που θα παίρνει υπόψη τις περιοχές φυσικού 
κάλους, τους αρχαιολογικούς χώρους, την απόσταση από κατοικηµένες περιοχές 

199



και άλλες δραστηριότητες, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την υγεία του λαού 
και των εργαζοµένων. Τη συστηµατική έρευνα και εξεύρεση νέων πηγών, την 
επιδίωξη διακρατικής αµοιβαία επωφελούς συνεργασίας. 
Θα µπορεί να διασφαλιστεί φτηνή παροχή ενέργειας για τις λαϊκές ανάγκες, να 

µειωθεί το κόστος παραγωγής ενεργειακού προϊόντος. Η ασφάλεια εργαζοµένων 
και κατοίκων. 

2) Για την µετατροπή της περιοχής σε διαµετακοµιστικό κόµβο

Η συγκέντρωση µεγάλων συµφερόντων και η όξυνση των ιµπεριαλιστικών 
ανταγωνισµών στην περιοχή σχετίζεται µε το γεγονός ότι αποτελεί για τα Βαλκάνια 
µια από τις θαλάσσιες εξόδους που συνδέονται µε το βασικό θαλάσσιο δρόµο από την 
Ανατολή. Επίσης αποτελεί εναλλακτική επιλογή µεταφοράς εµπορευµάτων προς 
Κεντροανατολική Ευρώπη, πέρα από τα Δαρδανέλια, δηλαδή τον παρόντα δρόµο που 
υπάρχει και περνάει µέσα από την Τουρκία και από περιοχές που µαίνονται 
στρατηγικής σηµασίας αναµετρήσεις. 

Στη βάση αυτή είναι σε εξέλιξη η ιδιωτικοποίηση του Λιµανιού της 
Αλεξανδρούπολης ενώ προωθείται και αντίστοιχα αυτή του Λιµανιού της Καβάλας. 
Αναπτύσσεται, ειδικά για το εµπορευµατικό κοµµάτι, ο σχεδιασµός για τη 

σιδηροδροµική Εγνατία-µε προτεραιότητα την αναβάθµιση και ηλεκτροκίνηση της 
γραµµής Λιµάνι Αλεξανδρούπολης-Ορµένιο (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και την 
σύνδεση Λιµένων Αλεξ/πολης-Καβάλας. 
Την  κάθετη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού µε νέους δρόµους διέλευσης από την 

Βουλγαρία από την Αλεξανδρούπολη ως τις Σέρρες. 
Παρ’ όλους αυτούς τους σχεδιασµούς η περιοχή αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 

στο οδικό δίκτυο, η σιδηροδροµική σύνδεση πολλές φορές δεν λειτουργεί, γενικά η 
συγκοινωνία για τους εργαζόµενους και το λαό και ακριβή είναι και µε σοβαρές 
αδυναµίες. Η Εγνατία οδός ετοιµάζεται να παραχωρηθεί σε ιδιώτη µε περαιτέρω 
αύξηση των διοδίων και εποµένως του κόστους που καλείται να ξαναπληρώσει ο λαός 
της περιοχής. Αντίστοιχα προβλήµατα υπάρχουν και στις θαλάσσιες µεταφορές για 
Θάσο και Σαµοθράκη. 

Η προγραµµατική  αντίληψη του ΚΚΕ για τις µεταφορές περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους άξονες : 
- Δίνεται προτεραιότητα στις µαζικές µεταφορές σε σχέση µε τις ατοµικές, στις

χερσαίες σταθερής τροχιάς για το ηπειρωτικό τµήµα της χώρας, στις ακτοπλοϊκές για 
τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Αξιοποιείται ο κοινωνικοποιηµένος τοµέας της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας για την κατασκευή, µετασκευή, επισκευή και 
συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων και σιδηροδροµικού υλικού. 

- Σχεδιάζονται, µε κριτήριο τη διασυνδεδεµένη και συµπληρωµατική λειτουργία
τους, οι οδικές, αεροπορικές και όλες οι µορφές µαζικών µεταφορών, µε στόχο τη 
γρήγορη και φθηνή µετακίνηση προσώπων και προϊόντων, την εξοικονόµηση 
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ενέργειας και την ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, τη 
σχεδιασµένη ανάπτυξη για την εξάλειψη της περιφερειακής ανισοµετρίας. 

Το ΚΚΕ διεκδικεί να κατασκευαστούν ή να ολοκληρωθούν άµεσα οι κάθετοι 
άξονες: Εξοχής – Δράµας – Καβάλας, Αλεξ/πολης - Ορµενίου, κ.α. 

 Να ανακατασκευαστούν τα φθαρµένα τµήµατα των επαρχιακών και διαδηµοτικών 
οδικών δικτύων και ιδιαίτερα του ορεινού όγκου Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου. 
Κατάργηση όλων των διοδίων στην Εγνατία Οδό. Άµεση αποκατάσταση της γέφυρας 
Κοµψάτου στον Ίασµο, στην Καβάλα 

Διεκδικεί την επαρκή καθηµερινή και φθηνή σύνδεση των δύο νησιών της περιοχής 
µε την ηπειρωτική χώρα (Θάσου και Σαµοθράκης, εξυπηρετώντας  τις ανάγκες του 
νησιωτικού πληθυσµού, µε αξιόπλοα και ασφαλή πλοία. 
Τη σταθερή και επαρκή σύνδεση επιπλέον για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου µε τα 

λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. 
Εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε κάθε ιδιωτικοποίηση ΟΣΕ, ΛΙΜΑΝΙΩΝ, 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, Εγνατίας Οδού. Διεκδικούµε την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων 
του αεροδροµίου της Αλεξ/πολης, την λειτουργία του νέου πύργου ελέγχου της 
εναέριας κυκλοφορίας. 

3) Ορυκτός πλούτος

Η περιφέρεια είναι πλούσια σε µεταλλικά ορυκτά, όχι µόνο σε χρυσό, στον οποίο 
επικεντρώνεται η δηµόσια συζήτηση, αλλά και σε άργυρο, χαλκό, ψευδάργυρο, 
µόλυβδο, αντιµόνιο. Η κυβέρνηση µιλάει για τις Σπάνιες Γαίες τη Θράκης και ειδικά 
για τα κοιτάσµατα Λιθίου στην περιοχή. 
Ταυτόχρονα, η ευρύτερη περιοχή Δράµας - Καβάλας - Θάσου αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής µαρµάρου της χώρας και λειτουργούν δεκάδες 
λατοµεία µαρµάρου. 

 Αξιόλογα κοιτάσµατα βιοµηχανικών ορυκτών, όπως του ζεόλιθου, έχουν 
εντοπισθεί όχι µόνο στα Πετρωτά, αλλά και σε άλλες θέσεις των νοµών Έβρου και 
Ροδόπης (Πεντάλοφος, Λευκίµη, Φέρρες, Σκάλωµα). 

Στην επικαιρότητα βρίσκεται το περιβόητο επενδυτικό σχέδιο εξόρυξης του 
χρυσού. 

Για το συγκεκριµένο σχέδιο έχει γίνει πολύ συζήτηση σχετικά µε τις συνέπειες στο 
περιβάλλον, στην τοπική οικονοµία, στη δηµόσια υγεία. 
Όµως, ακόµα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνέπειες, το σχέδιο της Eldorado Gold, 

ισοδυναµεί µε κλοπή ενός ιδιαίτερα πολύτιµου και µη ανανεώσιµου πόρου 
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στρατηγικής σηµασίας, ο οποίος µπορεί να αξιοποιηθεί µελλοντικά προς όφελος της 
λαϊκής ευηµερίας, µε τις κατάλληλες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΚΚΕ 
δηλώνει κατηγορηµατικά ότι θα βρεθεί αποφασιστικά αντιµέτωπο µε όποιον επιχειρεί 
να λεηλατήσει το χρυσό της χώρας . 
Στην περίπτωση που εξετάζουµε όµως, η ουσιαστική κλοπή της λαϊκής περιουσίας 

συνοδεύεται µε µεγάλους κινδύνους για  το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία. 

Στην εργατική εξουσία η εξόρυξη των ορυκτών πρώτων υλών θα συνδυαστεί µε τη 
βιοµηχανική επεξεργασία τους, την ανάπτυξη της µεταλλευτικής και πετροχηµικής 
βιοµηχανίας, την παραγωγή µηχανηµάτων και µέσων µεταφοράς, µε στόχο τη µείωση 
της εξάρτησης από το εξωτερικό εµπόριο. Ανάλογα για κλάδους της µεταποίησης, 
όπως η χηµική βιοµηχανία.  Εφόσον ο σκοπός της εξόρυξης θα είναι το κοινωνικό 
συµφέρον δεν θα θυσιάζεται το περιβάλλον για τα κέρδη των επιχειρηµατιών, δεν θα 
κλέβεται ο πλούτος του λαού. Θα εφαρµόζονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την όσο 
γίνεται µικρότερη παρέµβαση στο περιβάλλον, όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
για να προστατεύονται οι εργαζόµενοι. 

4) Βιοµηχανία, Μεταποίηση

Στην Θράκη λειτουργούν 3 ΒΙ.ΠΕ και 2 Βιοτεχνικά Πάρκα- 5 ΒΙΠΕ και 3 Βιοτ. 
Πάρκα στην περιοχή της Αν. Μακ- Θράκης µε σχετικά ολοκληρωµένες υποδοµές 
(σύνδεση µε οδικούς άξονες, µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, δίκτυο ύδρευσης, 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). Παρά τα κίνητρα που δόθηκαν στο µεγάλο κεφάλαιο και 
τους επιχειρηµατικούς οµίλους (επιδοτήσεις εκατοµµυρίων ευρώ µέσω αναπτυξιακών  
νόµων, φοροαπαλλαγές και άλλα) δεκάδες επιχειρήσεις έκλεισαν ή 
µετεγκαταστάθηκαν σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Η εκδήλωση τις καπιταλιστικής 
οικονοµικής κρίσης επιτάχυνε το κλείσιµο µεταποιητικών επιχειρήσεων σε κλάδους 
όπως της κλωστουφαντουργίας, παραγωγής οικοδοµικών-δοµικών υλικών, 
επεξεργασίας ξυλείας, τροφίµων κλπ. 
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (όπως η βιοµηχανία ζάχαρης Ξάνθης, η ΣΕΒΑΘ κα.) 

έκλεισαν µε αποτέλεσµα εκατοντάδες χαµένες θέσεις εργασίας ή πουλήθηκαν στο 
µεγάλο κεφάλαιο (ΒΦΛ, ΣΕΚΑΠ κ.α.). 
Παράλληλα κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και ειδικά µετά το 2015-

2016 βιοµηχανίες κυρίως µε εξαγωγικό προσανατολισµό, στους κλάδους φαρµάκου, 
πλαστικών, εκτυπώσεων συσκευασίας, ενίσχυσαν την κερδοφορία τους, 
πραγµατοποίησαν νέες επενδύσεις. Το 2012 εγκαταστάθηκε στο Β. Πάρκο Σαπών η 
φαρµακοβιοµηχανία ΦΑΡΜΑΤΕΝ µε συνεχή επέκταση της παραγωγικής της 
δυνατότητας έως σήµερα, νέα µονάδα ανακύκλωσης µολύβδου στην Κοµοτηνή από 
την SUNLIGHT και επέκταση της γραµµής παραγωγής µπαταριών από την Sunlight, 
τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ στην Ξάνθη κλπ.    
Η κερδοφορία επιχειρηµατικών οµίλων, οι νέες επενδύσεις βασίσθηκαν στην 

ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων της περιοχής αξιοποιώντας όλο το 
αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο  που θέσπισαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις 
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(κατάργηση συλλογικών συµβάσεων µε µισθούς 600€, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 
κατώτατος µισθός, «ελαστικοποίηση» εργασιακών σχέσεων). 
Το σχέδιο για δηµιουργία “Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης στην Θράκη”(είχε έρθει 

στην επικαιρότητα από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 2011-2012) στην ουσία ποτέ 
δεν αποσύρθηκε. Οι προτάσεις, στα πλαίσια της διακοµµατικής επιτροπής, των 
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων της περιοχής αλλά και επιχειρηµατικών οµίλων για νέα 
κίνητρα, φοροαπαλλαγές, για υποδοµές σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, ουσιαστικά 
µετατρέπουν την περιοχή σε «ειδική οικονοµική ζώνη». Οι υποστηρικτές όλων αυτών 
των σχεδίων, δηλαδή οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, προβάλλουν ως «θετικό αντάλλαγµα» 
ότι θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ποντάροντας βέβαια στο γεγονός ότι η 
ανεργία µαστίζει ιδιαίτερα και την περιοχή. 
Επίσης στον κλάδο τροφίµων-ποτών ενίσχυσαν την παρουσία τους µονοπωλιακοί 

όµιλοι όπως τα Ελληνικά Γαλακτοµεία (ΟΛΥΜΠΟΣ) µε την εξαγορά της 
γαλακτοβιοµηχανίας Ροδόπη στην Ξάνθη, ενώ στον υποκλάδο των ποτών η Ζυθοποιία 
Βεργίνα, τα αναψυκτικά Green Cola, Ποτοποιία Θράκης ενισχύουν την κερδοφορία 
τους. Μαζί µε τα θερµοκήπια ντοµάτας της Πλαστικά Θράκης και τα θερµοκήπια της 
ΣΕΛΕΚΤΑ στην Καβάλα συγκεντρώνουν ένα σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων στην 
περιοχή. 
Η κατάσταση όµως των εργαζοµένων ολοένα και χειροτερεύει. Κυριαρχούν οι 

εργολαβίες, οι κατώτατοι µισθοί, οι ατοµικές συµβάσεις. Στα θερµοκήπια κυριαρχεί το 
εργόσηµο, η τροµοκρατία, η παρεµπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Νέο χτύπηµα 
θα δώσουν τα νέα µέτρα της κυβέρνησης για κατάργηση του 8ωρου, το χτύπηµα στα 
σωµατεία και τη συνδικαλιστική δράση, κτλ. Παράλληλα, ο καπιταλισµός ποτέ και 
πουθενά δεν µπόρεσε και δεν µπορεί να εξασφαλίσει την δουλειά για όλους µε 
δικαιώµατα. 
Εποµένως, ο δρόµος που φωτίζει το ΚΚΕ είναι επίκαιρος και ρεαλιστικός και 

περιλαµβάνει για την µεταποίηση: 
Εξασφαλίζεται η ενιαία κρατική οργάνωση της παραγωγής στους κλάδους 

τροφίµων, ένδυσης, δέρµατος, κλωστοϋφαντουργίας και άλλων προϊόντων 
ατοµικής κατανάλωσης που αφορούν βασικές λαϊκές ανάγκες. Προωθείται η 
αναλογική σχέση µεταξύ του αγροτικού τοµέα (συµπεριλαµβανοµένης της 
κτηνοτροφίας και της αλιείας) και κλάδων της βιοµηχανίας για την προµήθεια 
µέρους των αναγκαίων πρώτων υλών. 
Ανάπτυξη της κοινωνικοποιηµένης βιοµηχανίας της περιοχής µε τη δηµιουργία 

σύγχρονης µεταποιητικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας στηριζόµενες στις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές της Περιοχής και τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα 
(κτηνοτροφικά, βαµβάκι,  αραβόσιτος, σιτηρά, τεύτλα, µετάξι, κηπευτικά, ελιά 
κλπ.) 

5) Αγροτο-κτηνοτροφικός Τοµέας

Στην Περιφέρεια ο βασικός κλάδος παραγωγής είναι η Γεωργία και 
συµπληρωµατικά η Κτηνοτροφία και τα Παραγωγικά Δάση. Ο κλάδος της Αλιείας, 
περιλαµβάνει τη θαλάσσια αλιεία που αποδυναµώνεται, την αλιεία εσωτερικών 
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υδάτων σε µικρή κλίµακα και τις Υδατοκαλλιέργειες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια 
Καταρχάς, σε ότι αφορά την ανατολική Μακεδονία-Θράκη συνολικά έχουµε 51.192 

αιτήσεις άµεσων ενισχύσεων ΟΣΔΕ, το 7,83% των συνολικών δικαιούχων σε επίπεδο 
χώρας (2.07% ΕΒΡΟΣ, 2,26% ΡΟΔΟΠΗ, 1,21% ΞΑΝΘΗ, 0,8% ΔΡΑΜΑ, 1,11% 
ΚΑΒΑΛΑ, 0,34% ΘΑΣΟ). Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου κύριες καλλιέργειες 
είναι τα ενεργειακά φυτά, βαµβάκι, ελαιούχοι σπόροι. Συνολικά 550.000 στρέµµατα, 
πλην βοσκοτόπων, καλλιεργούνται αρδεύσιµα, στον Έβρο και 830.000 στρέµµατα 
ξερικά,  σύνολο 1.640.000 στρέµµατα  χρησιµοποιούνται, καλλιεργούνται  στον Έβρο. 
Στη Ροδόπη οι βασικές καλλιέργειες είναι ο καπνός, το 38,79% των εκτάσεων καπνού 
σε όλη τη χώρα,  το βαµβάκι µε 11,9% των εκτάσεων βαµβακιού στη χώρα.   Στην 
Ξάνθη η βασική καλλιέργεια είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες, ο αραβόσιτος,  ο 
καπνός, κτηνοτροφικά φυτά. 
Το µικρότερο ποσοστό αρδρευθεισών καλλιεργειών εµφανίζεται στο νοµό Έβρου - 

αν και είναι ο πλουσιότερος σε υδατικούς πόρους - ως αποτέλεσµα της έλλειψης 
ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης των υδάτινων πόρων (φράγµατα, 
αρδευτικά έργα, αποστραγγιστικά κ.λπ.). 
Στην Κτηνοτροφία οι τρεις ΠΕ της Θράκης συγκεντρώνουν το 11,24% του αριθµού 

των βοοειδών σε όλη τη χώρα και το 4,25% του αριθµού των Αιγοπροβάτων όλης της 
χώρας. 
Τα τελευταία χρόνια η θέση των µικροµεσαίων αγροτών της περιοχής της Θράκης 

επιδεινώθηκε ως αποτέλεσµα αλλαγών στην εφαρµογή της ΚΑΠ, αλλά κυρίως του 
υψηλού κόστους παραγωγής, των χαµηλών τιµών των αγροτικών προϊόντων, σε 
συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές εφοδίων, πετρελαίου κλπ,  τις αθρόες εισαγωγές 
οµοειδών προϊόντων, των προβληµάτων διάθεσης της παραγωγής στην αγορά κ.α. 
Επεκτείνονται και στην περιοχή τα νέα «εργαλεία» όπως Συνεταιρισµοί, οµάδες 

παραγωγών, συµβολαιακή γεωργία, διεπαγγελµατικές οργανώσεις που αξιοποιούνται 
στην κατεύθυνση συγκέντρωσης της παραγωγής και ενσωµάτωσης της µικροµεσαίας 
αγροτιάς στα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Σύνδεση οµάδων παραγωγών 
βαµβακιού, διεπαγγελµατικές οργανώσεις βάµβακος µε εκκοκκιστές βάµβακος, 
συµβολαιακή γεωργία κριθαριού µε παραγωγούς µπύρας, σύνδεση συνεταιρισµού 
καπνοπαραγωγών Θράκης µε µονοπώλια στην εµπορία/βιοµηχανία καπνού  κλπ 
Την ίδια ώρα µεγάλα επίσης προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι καπνοπαραγωγοί στην 

περιοχή (χαµηλές τιµές, δεν αποζηµιώθηκαν από την καταστροφή της παραγωγής το 
2018 λόγω ίωσης των καπνών, ζηµιά που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ), ενώ µε µεγάλη 
καθυστέρηση δίνονται οι «κουτσουρεµένες» αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους 
παραγωγούς που βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από καιρικά 
φαινόµενα (χαλάζι, πληµµύρες κλπ). 

Άµεσες Διεκδικήσεις για αγρότες 

Να ενισχυθούν οι υποδοµές στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, για να αντιµετωπίζονται 
έγκαιρα και πριν δηµιουργηθεί  σηµαντικό πρόβληµα οι ζωονόσοι. Να δοθούν άµεσα 
και πλήρως οι αποζηµιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τις φυσικές 
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καταστροφές. Να επανέλθει το αφορόλογητο πετρέλαιο και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα 
αγροτικά εφόδια. Να κατοχυρωθούν  κατώτατες εγγυηµένες τιµές. Να δοθούν οι τίτλοι 
κυριότητας που εκκρεµούν για δεκαετίες στους αγρότες της περιοχής του Β. Έβρου 
και αλλού. Να εκσυγχρονιστεί και να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο ζάχαρης στην 
Ορεστιάδα. Οι δασικοί χάρτες να υλοποιηθούν µε κριτήριο την προστασία των δασών, 
την ικανοποίηση των λαικών αναγκών και όχι την διευκόλυνση των επενδυτικών 
σχεδίων των µονοπωλιακών οµίλων τα οποία επιβάλλουν την ληστρική εκµετάλλευση, 
την αλλαγή χρήσης και την επιτάχυνση της συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια. 

Η πρόταση µας για το αγροτοκτηνοτροφικό 

Διαµορφώνονται κρατικές παραγωγικές µονάδες για την παραγωγή και 
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων ως πρώτων υλών ή προϊόντων κατανάλωσης.  

Προωθείται ο αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισµός, ο οποίος έχει δικαίωµα 
χρήσης της κοινωνικοποιηµένης γης ως παραγωγικού µέσου. 

Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής που θα ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του λαού µας, θα προωθεί τη διατροφική 
αυτάρκεια και ανεξαρτησία της χώρας µας απέναντι στις πολυεθνικές τροφίµων, 
θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες και θα διασφαλίζει το εισόδηµα και 
την βελτίωση της ζωής των εργαζόµενων στην αγροτική παραγωγή. 

6) Για τον τουρισµό

Την περίοδο πριν την πανδηµία και στην περιοχή της Αν.Μακεδονίας -Θράκης 
επιβεβαιώνονται οι πανελλαδικές τάσεις σηµαντικής ανόδου της επισκεψιµότητας από 
το εξωτερικό (κυρίως από γειτονικές βαλκανικές χώρες). Στο επίκεντρο του 
σχεδιασµού της αστικής τάξης και µεγάλων επιχειρηµατικών πλάνων είναι η 
µετατροπή της χώρας σε έναν από τους κορυφαίους διεθνώς τουριστικούς 
προορισµούς. 
Στην βάση αυτή πραγµατοποιήθηκε η αγορά των περιφερειακών αεροδροµίων από 

τη FRAPORT. 
 Στην περιοχή ήδη προωθούνται πλάνα σηµαντικών επενδύσεων όπως η 

ολοκλήρωση  µεγάλων τουριστικών µονάδων στη Θάσο µε κοντά στις 200-250 κλίνες 
η κάθε µία, στην Καβάλα στην περιοχή του Οφρυνίου. 
Υπάρχουν και σχετικά νέες µορφές ανάπτυξης µικρής τουριστικής δραστηριότητας, 

όπως η υπενοικίαση κατοικιών (ΑΙRBNB), η διασύνδεση µικρών και µεσαίων 
µονάδων µε άλλα µονοπώλια στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Booking…) 
Το βασικό συµπέρασµα είναι πως η τάση ανόδου του τζίρου στον κλάδο του 

τουρισµού προ πανδηµίας συµβαδίζει µε την ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων και χτυπήµατος των αµοιβών, συνολικά των εργασιακών δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων. 

Η αντίληψη του ΚΚΕ για τον τουρισµό ξεκινάει από την δυνατότητα να κάνει 
τουρισµό όλος ο λαός, η νεολαία. Αυτό σηµαίνει ανάπτυξη του κοινωνικού λαϊκού 

205



τουρισµού, των δωρεάν διακοπών για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, τη νεολαία, 
τους άνεργους. Οι εργασιακές άδειες και η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησής 
τους, είναι δικαίωµα των εργαζοµένων και όχι προνόµιο και αγαθό της αστικής 
τάξης και ορισµένων καλοπληρωµένων µεσαίων στρωµάτων. Δηµιουργία 
υποδοµών για ειδικά προγράµµατα και εγκαταστάσεις για παιδιά, Αµεα, 
υπερήλικες. 

Οι θέσεις και προτάσεις του ΚΚΕ για σηµαντικούς τοµείς που επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής του λαού της περιοχής 

Η πρόταση του ΚΚΕ για την ανάπτυξη της Θράκης στον τοµέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών εντάσσεται στη συνολική του πρόταση για την ανάπτυξη αυτής της 
ακριτικής περιοχής καθώς και της χώρας. 

Στον τοµέα της Υγείας οι υπάρχουσες δηµόσιες δοµές στη Θράκη (Νοσοκοµεία, 
Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόµενες 
ανάγκες του λαού της περιοχής σε δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας λόγω της 
υποχρηµατοδότησης και της υποστελέχωσής τους σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 
προσωπικό, αλλά και των µεγάλων ελλείψεών τους σε εξοπλισµό. 
Η µεγαλύτερη πανελλαδικά ποσοστιαία αύξηση θανάτων στη Θράκη το 2020 

(+13,85%) σε σχέση µε το 2019, υπογραµµίζει µε τον πιο τραγικό τρόπο αυτές τις 
σοβαρές ελλείψεις. 
Άµεσα απαιτείται η προκήρυξη µόνιµων θέσεων εργασίας υγειονοµικού 

προσωπικού ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. 
Λύση από τη σκοπιά των λαϊκών συµφερόντων δεν αποτελεί, φυσικά, ούτε το 

σχεδιαζόµενο Νοσοκοµείο στην Κοµοτηνή του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» αφού 
θα βαθύνει περαιτέρω την επιχειρηµατική λειτουργία της δηµόσιας υγείας (Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου). 
Η θέση του ΚΚΕ για την υγεία στη Θράκη και σε όλη τη χώρα συνοψίζεται στην 

καθιέρωση  ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος Υγείας και 
Πρόνοιας, µε ταυτόχρονο αποκλεισµό κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
Αυτό σηµαίνει τη σχεδιασµένη ανάπτυξη Κέντρων Υγείας και Νοσοκοµείων στα 

αστικά κέντρα και την ύπαιθρο, µε πληθυσµιακά, γεωγραφικά και άλλα ειδικότερα 
κριτήρια, διασυνδεδεµένα τόσο µεταξύ τους όσο και µε το ανεπτυγµένο δηµόσιο και 
δωρεάν σύστηµα επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ). 
Σηµαίνει, ασφαλώς, και την πλήρη στελέχωσή τους τόσο µε µόνιµο προσωπικό, 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όσο και µε επαρκή και σύγχρονο 
ιατροµηχανολογικό εξοπλισµό. 
Ταυτόχρονα, η κρατική βιοµηχανία παραγωγής φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού 

και βιοϊατρικής τεχνολογίας θα καλύπτει τις ανάγκες των δηµόσιων δοµών και θα 
εγγυάται τη δωρεάν χορήγησή τους για τις ανάγκες του λαού. 

Στον τοµέα της Παιδείας, η Θράκη -ειδικότερα οι περιοχές της Κοµοτηνής και της 
Ξάνθης-, αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της σχολικής διαρροής στη χώρα. 
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Το γεγονός αυτό καταδεικνύει µε τον πιο εµφατικό τρόπο τη µεγάλη απόσταση που 
χωρίζει τις ανάγκες του λαού της περιοχής στην Παιδεία από την υπάρχουσα 
απαράδεκτη κατάσταση της εκπαίδευσης στη Θράκη. 
Κυριαρχούν, βέβαια, οι ελλείψεις σε υποδοµές και σε υλικοτεχνική υποδοµή των 

σχολείων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, γεγονός που υπογραµµίζει την ανάγκη για 
νέες υποδοµές-σχολικά κτίρια καθώς και για τη βελτίωση των υπαρχόντων σε όλη την 
περιοχή. 
Στα Γυµνάσια-Λύκεια της περιοχής είναι συνηθισµένο φαινόµενο τα τµήµατα των 

27-28 µαθητών, µε την κατάσταση, µάλιστα, να είναι ακόµα χειρότερη στα µειονοτικά
Γυµνάσια-Λύκεια, όπως αυτό της Κοµοτηνής (Τζελάλ Μπαγιάρ)  µε 750-800 µαθητές
από όλο τον νοµό και µε τµήµατα 35-38 µαθητών. 
Είναι τεράστιες, επίσης, οι ανάγκες στέγασης της 2χρονης Προσχολικής Αγωγής 

της περιοχής σε κατάλληλα για τα νήπια κτήρια κι όχι σε αίθουσες kibo ή κοντέινερ. 
Στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και 

πιο συχνά το φαινόµενο φοιτητές λαϊκών οικογενειών να µην παρακολουθούν τις 
σπουδές τους, να ζητούν µετεγγραφές και πολλές φορές να οδηγούνται και σε 
εγκατάλειψη των σπουδών τους. 
Η αιτία, φυσικά, δεν είναι άλλη από το µεγάλο κόστος των σπουδών και από την  

ανύπαρκτη φοιτητική µέριµνα (εστίες, σίτιση κλπ). 
Και δεν αποτελεί απάντηση σε όφελος των λαϊκών οικογενειών η ανέγερση 

φοιτητικών εστιών µε ΣΔΙΤ, αφού αυτό οδηγεί στην περαιτέρω εµπορευµατοποίηση 
της φοιτητικής µέριµνας. 
Απάντηση πραγµατικά φιλολαϊκή δίνεται µε την πρόταση του ΚΚΕ για την Παιδεία 

σύµφωνα µε την οποία η µόρφωση και η παιδεία του λαού και της νεολαίας του δεν 
µπορεί να είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. 
Σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρέχεται δηµόσια και δωρεάν Προσχολική 

Αγωγή, εξασφαλίζεται αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν γενική δωδεκάχρονη 
εκπαίδευση µέσα από έναν τύπο σχολείου µε ενιαία δοµή, πρόγραµµα, διοίκηση και 
λειτουργία, υλικοτεχνική υποδοµή, ενιαία εκπαιδευµένο εξειδικευµένο µόνιµο 
προσωπικό. 
Αποκλείεται κάθε µέτρο αποκέντρωσης - διαφοροποίησης των σχολικών 

προγραµµάτων και των σχολείων και δεν επιτρέπεται η είσοδος στα σχολεία των 
οποιωνδήποτε επιχειρηµατικών συµφερόντων. 
Για το ΔΠΘ, προτάσσουµε την άµεση και ριζική λύση όλων των προβληµάτων 

υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού καθώς και τη δωρεάν σίτιση και στέγαση 
όλων των φοιτητών του. 

Στον τοµέα του Πολιτισµού εµβληµατικό παράδειγµα εγκατάλειψης και 
εµπορευµατοποίησής του στην περιοχή αποτελεί το σύγχρονο κτήριο του Μεγάρου 
Μουσικής στην Κοµοτηνή. 
Διεκδικούµε τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας του από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό και αξιώνουµε την αξιοποίηση του από πολιτιστικούς φορείς της 
περιοχής (καλλιτεχνικές οµάδες, συλλόγους κλπ). 
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Στο χώρο του αθλητισµού υπάρχει ανάγκη νέων υποδοµών σε χώρους άθλησης 
καθώς και εκσυγχρονισµού των υπαρχόντων κλειστών γυµναστηρίων. 
Τα κλειστά κολυµβητήρια σε Κοµοτηνή και Ξάνθη (που βρίσκονται στην ευθύνη 

των Δήµων) δεν λειτουργούν λόγω του «υψηλού κόστους λειτουργίας» όπως 
διατείνονται, ενώ και στην Αλεξανδρούπολη που λειτουργεί, οι λαϊκές οικογένειες 
επιβαρύνονται οικονοµικά για τη συµµετοχή των παιδιών τους. 
Για το ΚΚΕ αποτελούν βασικά δικαιώµατα του λαού και ο Πολιτισµός κι ο 

Αθλητισµός µαζί µε τον δηµιουργικό ελεύθερο χρόνο. 
Στην πρόταση του ΚΚΕ η εξασφάλιση των µορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων 

για την ανεµπόδιστη πρόσβαση του λαού στην Τέχνη και τον Πολιτισµό αποτελεί 
βασική προτεραιότητα. 

Στον τοµέα της Διαχείρισης των Απορριµµάτων είµαστε αντίθετοι µε την 
παράδοση του τοµέα αυτού στις κερδοφόρες ορέξεις του µεγάλου κεφαλαίου. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, προχώρησε ήδη η εµπορευµατοποίηση της διαχείρισης 

των απορριµµάτων µέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αν. 
Μακεδονίας Θράκης, τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε, µε τις ευλογίες και των εκπροσώπων 
των τοπικών διοικήσεων της Περιφερειακής αρχής και των Δήµων της περιοχής. 
Πρόκειται για ένα ακόµα βήµα παράδοσης επικερδών τοµέων στο κεφάλαιο µε τη 

µετατροπή των δήµων σε «Ανώνυµες Εταιρίες» που θα επιβαρύνουν υπέρµετρα τους 
δηµότες τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, 
επιβαρύνοντας επί πλέον και το περιβάλλον. 
Η κατάσταση γίνεται, µάλιστα, ακόµα πιο ανησυχητική καθώς δεν αποκλείεται 

ούτε η επιβλαβής µέθοδος της καύσης των απορριµµάτων. 
Η πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτηµα περιλαµβάνει τη διαµόρφωση ενός εθνικού 

σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος 
θα λειτουργήσει µε γνώµονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. 
Ο σχεδιασµός αυτός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα 

χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
Η χωροθέτηση και η επιλογή των µεθόδων για τις µονάδες επεξεργασίας 

απορριµµάτων και της τελικής διάθεσής τους θα γίνονται µε κριτήριο την προστασία 
της υγείας του λαού, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήµατος και όχι τα 
συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. 

Το ζήτηµα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποκτά επείγοντα χαρακτήρα 
για την περιοχή.  
Πρόκειται για το σχεδιασµό και την υλοποίηση  όλων των αναγκαίων 

εγγειοβελτιωτικών, αντιπληµµυρικών έργων υποδοµής, που θα προλαµβάνουν, θα 
αµβλύνουν και θα αντιµετωπίζουν την εµφάνιση πληµµυρών, όπως στην κοιλάδα των 
ποταµών Έβρου, Ερυθροπόταµου, στην περιοχή της Ελευθερούπολης και της 
Τούζλας,  στον ορεινό όγκο της Ξάνθης και της Ροδόπης, τη διευθέτηση του 
Χειµάρρου Καλλιφύτου, αλλά και τη λειψυδρία ενώ θα αποταµιεύουν και θα 
εµπλουτίζουν τα υδάτινα αποθέµατα. 
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Άµεση προτεραιότητα αποκτούν η µελέτη και κατασκευή των φραγµάτων Μ. 
Δερείου, Ασπρονερίου, Μααρά και άλλα µικρότερα. 
Η κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου. 
Άµεση ειδική παρέµβαση για τον οικισµό του Απαλού στον Δήµο 

Αλεξανδρούπολης καθώς και στις γύρω περιοχές που αντιµετωπίζουν οξυµένα 
προβλήµατα. 
Αντίστοιχα για τους οικισµούς στην Κοµοτηνή και την ευρύτερη περιοχή του 

Δήµου Μαρρωνίας – Σαπών, αλλά και στους Δήµους Σουφλίου και Διδυµοτείχου. 
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη της συνεργασίας µε την Βουλγαρία 

και τη Τουρκία για τη διευθέτηση των ζητηµάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
των ποταµών που πηγάζουν από αυτές της χώρες. 
Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωµένη πρόταση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και 

τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.  
Διεκδικεί τη συγκρότηση Κρατικού Ενιαίου Φορέα διαχείρισης των υδάτων, που θα 

υλοποιεί ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης του νερού µε γνώµονα τη λαϊκή 
ευηµερία, η οποία θα αξιοποιεί και τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας και 
θα διασφαλίζει: 
Την αποκλειστικά κρατική και ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων που 

θα αφορά την έρευνα, την προστασία, την επάρκεια και την αξιοποίησή τους κατά 
υδατικό διαµέρισµα στον αντίποδα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Την κατασκευή υποδοµών εµπλουτισµού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων 

καθώς και την ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόµησης του διαθέσιµου νερού.  
Την αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής 

και βιοµηχανικής παραγωγής (στα τρόφιµα, κ.λπ.) και των αναγκαίων 
αναδιαρθρώσεων (π.χ. αναβάθµιση της κτηνοτροφίας). 
Την ύδρευση µε ελεγµένο, ποιοτικό, φθηνό νερό.  
Την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, την ανάταξη των 

οικοσυστηµάτων των ποταµών και των λιµνών. 
Τη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µε αξιοποίηση του πλούσιου 

υδατικού δυναµικού της. 
Την προστασία των δασών και την ευεργετική υδρονοµική επίδρασή τους, την 

αύξηση της φυτικής βλάστησης.  

Τα προβλήµατα της Μειονότητας  

Στα λαϊκά στρώµατα των µουσουλµάνων της Θράκης υπάρχει  µεγαλύτερη 
φτώχεια, ανεργία, µετανάστευση, αναλφαβητισµός, το χαµηλότερο µορφωτικό 
επίπεδο, οι χειρότερες συνθήκες διαβίωσης. 
Η κατάσταση στα λαϊκά στρώµατα της µειονότητας επιδεινώθηκε, πλήγηκαν 

βασικοί κλάδοι που εργάζονται, όπως, των κατασκευών, όπου η ανεργία έχει φτάσει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα µεγάλο κοµµάτι να µεταναστεύει για να βρει 
ένα µεροκάµατο. 
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Η µετακίνηση γίνεται κυρίως µέσω δουλεµπορικών γραφείων, που παίρνουν υψηλή 
προµήθεια ανά εργαζόµενο, µε "χτυπηµένα" µεροκάµατα, δουλειά 6 ή 7 ηµερών, και 
ορισµένες φορές χωρίς ασφάλεια, όπως στο Κατάρ. 
Χιλιάδες νοικοκυριά  από το µειονοτικό πληθυσµό απασχολούνται µε τον καπνό. Η 

καπνοκαλλιέργεια δέχθηκε συντριπτικό πλήγµα. Χιλιάδες αγρότες βρέθηκαν χωρίς 
εισόδηµα, ή µε εντελώς συρρικνωµένο εισόδηµα. 
Παράλληλα, η παρέµβαση των αστικών παραγόντων τόσο από το εσωτερικό της 

χώρας, όσο και από το εξωτερικό εξακολουθεί να είναι µεγάλη. Οι εργαζόµενοι της 
µειονότητας αλλά και της πλειονότητας πρέπει να γυρίσουν την πλάτη σε εθνικιστικά 
και άλλα κόµµατα που στόχο έχουν να διαιρούν τους εργαζόµενους, να τους 
δηλητηριάζουν µε το φαρµάκι της έχθρας, τη στιγµή που στην περιοχή µας οι 
µειονότητες πρέπει να αποτελούν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάµεσα  στους 
λαούς όλων των γειτονικών χωρών. 
Συνειδητά προσπαθούν να  αποκόψουν  τους εργαζόµενους της µειονότητας από το 

εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας, τις µαζικές οργανώσεις και το ΚΚΕ 
εργάζεται συστηµατικά για την ενίσχυση αλληλεγγύη και την κοινή πάλη των 
εργαζοµεων, ανεξάρτητα από θρησκεία και εθνικότητα, αφού όλους τους ταλαιπωρούν 
τα οξυµένα προβλήµατα που γεννάει διαχρονικά η αντιλαική πολιτική και ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.  Ίδιος είναι ο αντίπαλος,  η εξουσία του 
κεφαλαίου, οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί, όπως η  ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 

Η τοποθέτηση του ΚΚΕ  

Το ΚΚΕ έχει σαν βασικό άξονα της δράσης του την σφυρηλάτηση πρώτα από όλα 
της ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης, τη συµµαχία της µε τα λαικά στρώµατα, 
την υπεράσπιση των συµφερόντων τους, των δικαιωµάτων της νεολαίας. 
Η καταπίεση που δέχεται η µειονότητα έχει σαν βάση τις εκµεταλλευτικές σχέσεις 

παραγωγής, αλλά και ενισχύεται από τον ανταγωνισµό των αστικών τάξεων Τουρκίας 
και Ελλάδας στην περιοχή. 
Το ΚΚΕ έχει σαν άξονα στη δράση του τα οξυµένα κοινά προβλήµατα του λαού 

της περιοχής.  
Παλεύει για να µπορούν οι εργαζόµενοι της µειονότητας, να αναπτύξουν την 

ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα χωρίς αποκλεισµούς για να αποτελέσει αυτή η 
ιδιαίτερη ταυτότητα γέφυρα φιλίας και ενότητας και όχι πεδίο αστικών 
αντιπαραθέσεων. 
Στη βάση αυτή: 
- Το ΚΚΕ είναι υπέρ του διαχωρισµού της εκκλησίας µε το κράτος. Από αυτή τη

σκοπιά θεωρούµε αναχρονιστική και σκοταδιστική την εφαρµογή της σαρίας στο 
κληρονοµικό και οικογενειακό δίκαιο της µειονότητας. 
Η κατάργηση των «πολιτικών εξουσιών» του Μουφτή χρειάζεται να γίνει µε 

καµπάνια διαφώτισης της µειονότητας, µε παράλληλη εφαρµογή του δικαιώµατος η 
µειονότητα να επιλέγει τους θρησκευτικούς της εκπροσώπους, που δεν θα έχουν όµως 
καµία πολιτική αρµοδιότητα. Στο ζήτηµα της εκλογής του Μουφτή µπορεί να υπάρχει 
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ένα εκλεκτορικό σώµα µε τους αντίστοιχους θρησκευτικούς εκπροσώπους κατά 
περιοχή που θα τους καθορίζει η ίδια η µειονότητα. 
- Το ΚΚΕ είναι υπέρ της ανάπτυξης αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν

εκπαίδευσης από την προσχολική αγωγή ως την ανώτατη βαθµίδα. Σε αυτή να 
καταργηθεί κάθε ταξικό εµπόδιο, να διαµορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για την 
ολοκληρωµένη µόρφωση των παιδιών της µειονότητας στα πλαίσια αυτά χρειάζεται να 
διαµορφωθούν όλοι οι ιδιαίτεροι όροι για την ένταξη της µειονοτικής εκπαίδευσης 
εντός του ενιαίου 12χρονου σχολείου, µε σεβασµό στη µητρική γλώσσα και τη 
θρησκευτική συνείδηση της µειονότητας. 
Στα πλαίσια αυτά καθιερώνεται το µάθηµα της µητρικής γλώσσας σε όλες τις 

βαθµίδες και µπορεί να παρακολουθείται και από µαθητές µε άλλη εθνοτική 
καταγωγή. Σε αυτό περιλαµβάνονται γλώσσα, λογοτεχνία, στοιχεία πολιτισµού, 
ιστορία, που εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Διαµορφώνονται άµεσα οι 
υποδοµές µε γενναία χρηµατοδότηση για την λειτουργία της προσχολικής αγωγής που 
είναι ανύπαρκτη σε όλα µειονοτικά χωριά. 
Το ΚΚΕ είναι αντίθετο µε τη δηµιουργία µειονοτικών νηπιαγωγείων. Για την 

προσχολική αγωγή δεν υπάρχει αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης και δεν 
καλύπτεται από τα ελληνοτουρκικά µορφωτικά πρωτόκολλα. 
Επίσης το ΚΚΕ είναι γενικά αντίθετο µε την ύπαρξη µειονοτικών σχολείων (αυτά 

καθορίζονται από τη συνθήκη της Λοζάνης) όσο καιρό αυτά λειτουργούν χρειάζεται 
να στηρίζονται υλικοτεχνικά σε προσωπικό βιβλία και υποδοµές. Αλλά η µειονοτική 
εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι ένα ξεχωριστό σύστηµα µόρφωσης εκτός του ενιαίου 
σχολείου. 
Μόνη προϋπόθεση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα µαθήµατα 

στη γλώσσα καταγωγής να είναι το πτυχίο των Παιδαγωγικών Σχολών και η γνώση 
της γλώσσας. (αυτό χρειάζεται να το αντιµετωπίσουν µε κατάλληλες προσαρµογές 
εντός σπουδών οι παιδαγωγικές σχολές). 
- Το ΚΚΕ καταψήφισε το νόµου του ΥΠΕΣ για τα βακούφια πριν µερικά χρόνια.

Διαφωνήσαµε γιατί παρέµεναν επί της ουσίας οι διακρίσεις για τη µειονότητα και 
επιπλέον µε το νόµο: παρέµεναν ασαφή τα όρια των κληροδοτηµάτων µεταξύ των 
τεµενών µε πιθανές προστριβές στο µέλλον. Υπήρχε διαφοροποίηση στην 
αντιµετώπιση παλιών και νέων βακουφιών και δεν καθορίζονταν ενιαία η αποζηµίωση 
της διαχειριστικής επιτροπής. 
Επιπλέον παρέµενε επί της ουσίας η αρχή της αµοιβαιότητας στο ζήτηµα των 

περιουσιών της µειονότητας µε την Τουρκία. Το κόµµα µας είναι ενάντια στη λογική 
της αµοιβαιότητας και είµαστε υπέρ της εκλογής µιας διαχειριστικής επιτροπής στα 
όρια των πόλεων Κοµοτηνής, Ξάνθης και Διδυµοτείχου. Στα χωριά ούτως ή άλλως 
υπάρχει µια επιτροπή. 
- Το ΚΚΕ θεωρεί πως θέλει µεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση η χρησιµοποίηση

συλλογικού αυτοπροσδιορισµού που χρησιµοποιείται σε αντίθεση και αµφισβήτηση 
των διεθνών συνθηκών που έχουν να κάνουν µε τον καθορισµό συνόρων και 
κυριαρχικών δικαιωµάτων. Οι ιµπεριαλιστές αξιοποιούν µειονοτικά ζητήµατα για να 
προωθήσουν τις επεµβάσεις και µεταβολές συνόρων. Έχουµε την πρόσφατη πείρα στη 
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Γιουγκοσλαβία µε το Κόσσοβο ενώ πρόσφατη είναι η ανακίνηση του ζητήµατος της 
Τσαµουριάς από κύκλους της Αλβανίας. 
Στη βάση αυτή η αναφορά για µουσουλµανικές µειονότητες στη δυτική Θράκη από 

τη συνθήκη της Λοζάνης µε την εθνοτική και φυλετική ως προς την καταγωγή 
διαφοροποίηση σε τουρκογενείς Ποµάκους και αθίγγανους είναι σωστή και δίνει την 
πραγµατική εικόνα στη µειονότητα. 
Από τα παραπάνω προβλήµατα σε εκπαίδευση, κληρονοµικό δίκαιο, ζητήµατα 

ιδιοκτησίας σίγουρα υπάρχουν προβλήµατα που άπτονται στον αστικό τους 
χαρακτήρα και έχουν να κάνουν µε τη συνθήκη της Λοζάνης. Τα σύνθετα αυτά 
προβλήµατα για τα οποία τοποθετούµαστε σήµερα θα αντιµετωπιστούν 
ολοκληρωµένα µε τη σοσιαλιστική οικοδόµηση.  
Η εργατική εξουσία  θα εξαλείψει την πηγή της βαρβαρότητας και της φτώχειας του 

λαού, την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Θα δώσει ένα νέου τύπου 
εξουσίας και οργάνωσης, το δίκαιο θα εκφράζει τα εργατικά, λαϊκά συµφέροντα.   

Για το προσφυγικό-µεταναστευτικό πρόβληµα  

Η περιοχή της Αν. Μακεδονίας - Θράκης λόγω της γεωγραφικής της θέσης δέχεται 
µαζί µε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τη συντριπτική πλειοψηφία των 
µεταναστευτικών - προσφυγικών  ροών. 
Η όξυνση του προσφυγικού δεν είναι τυχαία, οφείλεται στις αντιθέσεις και τους 

ανταγωνισµούς των καπιταλιστικών κρατών, στην εκµετάλλευση και τους 
ιµπεριαλιστικούς πολέµους που αναγκάζουν εκατοµµύρια ανθρώπων να ξεριζώνονται 
από τις πατρίδες τους. 
Η συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα σε µετανάστες - 

πρόσφυγες, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. 
Στην ουσία µετατρέπει την περιοχή -και συνολικά τη χώρα- σε φυλακή για να 

προστατεύουν το "φρούριο ΕΕ", ενώ την ίδια ώρα δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκική 
κυβέρνηση να εργαλειοποιεί το προσφυγικό ανάλογα µε τις κάθε φορά στοχεύσεις και 
τα παζάρια της. 
Η παραπάνω πολιτική προωθείται και µε το σχεδιασµό για επέκταση της δοµής στο 

Φυλάκιο Ορεστιάδας ,παρά τις αντιδράσεις του λαού της περιοχής. 
Ο λαός της περιοχής έχει εκφράσει πολλές φορές την αλληλεγγύη του σε 

πρόσφυγες και µετανάστες και δεν θα επιτρέψει να ριζώσει το ζιζάνιο του ρατσισµού 
και της ξενοφοβίας που έντεχνα καλλιεργεί το σύστηµα για να κρύβονται οι 
πραγµατικού υπαίτιοι του προσφυγικού προβλήµατος.   
Τα λαϊκά στρώµατα της περιοχής χρειάζεται µέσα από τον οργανωµένο αγώνα να 

πρωτοστατήσουν για: 
• Να µεταφερθούν οι πρόσφυγες και µετανάστες σε αξιοπρεπείς ανοιχτούς

χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα, που θα λειτουργούν µε κρατική ευθύνη, χωρίς 
ΜΚΟ, µε το απαραίτητο προσωπικό µε πλήρη δικαιώµατα, θα χορηγείται άσυλο στις 
χώρες του πραγµατικού προορισµού, ενάντια στον Κανονισµό του Δουβλίνου. 
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Ο αγώνας αυτός, παράλληλα, απαιτεί την ενίσχυση της πάλης ενάντια στους 
ιµπεριαλιστικούς πολέµους και τη λεηλασία του πλούτου των χωρών τους που 
δηµιουργεί τα κύµατα των ξεριζωµένων προσφύγων και µεταναστών. 
Απαιτεί την απεµπλοκή της χώρας µας από τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και την 

αποδέσµευσή της από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ 
Γιάννης Δελής 
Λιάνα Κανέλλη 
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ΠΟΡΙΣΜΑ ΜέΡΑ25 





Η υφιστάµενη κατάσταση 

Ο πληθυσµός της Θράκης ανήκει σε διαφορετικές θρησκείες και δόγµατα, µιλά 

διαφορετικές γλώσσες, και έχει ποικιλία ιδιαιτέρων παραδόσεων. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, έχει, στον αυτόχθονα πολιτισµό, προστεθεί και µια κοινότητα 

παλιννοστούντων οµογενών, που εγκαταστάθηκαν στην  περιοχή. Δυστυχώς, στη 

Θράκη, κυριαρχούν ακόµα στις σχέσεις των ανθρώπων η δυσπιστία και ο φόβος, 

εξαιτίας εξωγενών παραγόντων αλλά και των ανερµάτιστων πολιτικών και επιλογών 

που διαχρονικά ακολουθήθηκαν ως προς τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της 

περιοχής. 

Σε αυτό ακριβώς το ευαίσθητο πεδίο, σήµερα αναπτύσσονται τα στρατιωτικά σχέδια 

του ΝΑΤΟ, που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων ή, µάλλον, τουλάχιστον σε αυτήν. Η διαµόρφωση 

στρατιωτικών ζωνών περιορισµένης έως ανύπαρκτης εθνικής κυριαρχίας θέτει σε 

κίνδυνο την συνοχή του κράτους, δηλαδή και την ίδια την εθνική και λαϊκή κυριαρχία. 

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θεωρείται η πλέον υποβαθµισµένη 

της χώρας. “Μεγαλεπήβολες πολιτικές”, “µακρόπνοα σχέδια” και “βαρύγδουπα 

προγράµµατα”, που εφαρµόστηκαν επί δεκαετίες και για τα οποία δαπανήθηκαν 

τεράστιοι πόροι, αποδείχτηκαν τουλάχιστον αναποτελεσµατικά. Ελάχιστες 

επιχειρήσεις από εκείνες που συστάθηκαν σε αυτό το πλαίσιο άντεξαν στο χρόνο και 

ακόµα λιγότερες αναπτύχθηκαν.  

Ο επιδιωκόµενος σχεδιασµός δήθεν αναπτυξιακών ζωνών ιδιαίτερου καθεστώτος 

διαρρηγνύει τον όποιο ιστό εργασιακών σχέσεων έχει αποµείνει, οδηγώντας 

αναπόφευκτα σε εργασιακό µεσαίωνα. Και εδώ δηµιουργούνται, όπως και στο 

στρατιωτικό πεδίο, ζώνες περιορισµένης κυριαρχίας όπου τα κατακτηµένα εργασιακά 

δικαιώµατα τίθενται στο περιθώριο και στην αδράνεια. Δηµιουργούµε, λοιπόν,  ζώνες 

περιορισµένης άσκησης της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις προχωρούν µε συνέπεια σε ιδιωτικοποιήσεις 

σηµαντικών υποδοµών, όπως ενδεικτικά λιµάνια και αεροδρόµια, έναντι ελάχιστου 

αντιτίµου, ακόµα και σε σχέση µε το υψηλό κόστος κατασκευής τους. Παράλληλα, 

επιδιώκεται η διασύνδεσή τους χωρίς καµία επιβάρυνση εκείνων που θα 

επωφεληθούν, βλέποντας επενδύσεις τους να εκτοξεύονται µε δωρεάν υπεραποδόσεις. 

Εν τω µεταξύ, αντί για ενίσχυση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο της 
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βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

διαπιστώνεται µια σχεδόν εµµονική προσήλωση στο φυσικό αέριο, αν και, ως 

ενδιάµεση λύση, το συγκεκριµένο ορυκτό καύσιµο, για φυσικούς και για πολιτικούς 

λόγους, δεν έχει µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Απαιτείται άλλη πολιτική αντιµετώπιση, αν δεν θέλουµε και αυτό το εγχείρηµα της 

Διακοµµατικής για τη Θράκη να αποτελέσει ένα ακόµα εφαλτήριο για µια νέα 

µεταφορά πλούτου από τα µεσαία και χαµηλότερα οικονοµικά και κοινωνικά 

στρώµατα προς τα ήδη υψηλότερα. 

Εξαρχής είχαµε ζητήσει – και όχι µόνο για λόγους συµβολικούς – η Επιτροπή αυτή να 

ονοµαστεί Διακοµµατική Επιτροπή για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στη Θράκη. Είναι 

ενδεικτικό της γενικότερης νοοτροπίας των κοµµάτων στη Βουλή ότι αυτή η πρόταση 

δεν υποστηρίχθηκε και δεν υιοθετήθηκε. 

Το πλαίσιο των, γνωστών σε όλους, µνηµονιακών δεσµεύσεων καθιστά γενικά 

αδύνατη την εφαρµογή µιας έστω στοιχειώδους πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης. Έτσι, 

λοιπόν, το ασφυκτικό πλαίσιο των δανειστών δεν επιτρέπει πολιτική βιώσιµης 

ανάπτυξης ούτε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί γνώση, επανακαθορισµό προτεραιοτήτων και κριτηρίων, 

σχεδιασµό, επενδύσεις και στοχοπροσήλωση. Μόνο από τη µακροχρόνια συνύπαρξη 

αυτών των στοιχείων µπορεί να γίνει στο µέλλον ορατή η επιδιωκόµενη πρόοδος.  

218



Προτάσεις 

Καταρχήν, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) υπάρχει 

πρόβληµα αναλφαβητισµού το οποίο οφείλουµε, χωρίς καθυστερήσεις, να 

αντιµετωπίσουµε. Αναγκαία είναι εδώ η συνδροµή  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

της εξειδικευµένης πανεπιστηµιακής κοινότητας. Απαραίτητη προτεραιότητα η 

εξασφάλιση των απαιτούµενων στις υφιστάµενες δοµές, τόσο ως προς την 

υλικοτεχνική υποδοµή όσο και ως προς το διδακτικό προσωπικό. Αυτονόητο είναι ότι 

τα σχετικά προγράµµατα θα αφορούν και στα Ελληνικά και Τουρκικά. Θα πρέπει να 

υπάρχει εκπαιδευτική υποστήριξη και για τις άλλες γλώσσες ποµακικά και Ροµανί. 

Για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί η διαρκής παρουσία των παιδιών στα σχολεία. Ειδικά στις κοινότητες 

των Ροµά, είναι γνωστό πως είναι οξυµένο το πρόβληµα της αποσπασµατικής 

εκπαίδευσης.  

Απαιτείται να συσταθούν σχολεία τόσο για την Ελληνόφωνη πλειονότητα, όσο και για 

την Τουρκόφωνη µειονότητα. Ειδικά όσον αφορά στην ποµακική γλώσσα και τα 

Ροµανί, µε τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της εξειδικευµένης 

πανεπιστηµιακής κοινότητας να γίνει εφικτό κάποια µαθήµατα, όπως λ.χ. η 

γυµναστική ή και η αριθµητική, αλλά και σχολικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά 

θεατρικές εκδηλώσεις, να γίνονται στη µητρική γλώσσα της κάθε µειονότητας. 

Έχουµε την υποχρέωση και µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσα στα σχολεία, να 

υπάρχει η γλωσσική τους διαφορετικότητα και παράδοση.  

Απαιτείται να προσληφθεί επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικά για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει αναγκαία 

να προσφέρεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας µετά το πέρας των µαθηµάτων 

όπως και κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να βελτιωθεί η κατάρτιση των µαθητών της 

ΠΑΜΘ και να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσµατα στις πανελλήνιες εξετάσεις.  

Υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση : Προτείνεται 

η δηµιουργία Κτηνιατρικού Τµήµατος, η σύσταση θέσης Καθηγητή µέλους ΔΕΠ µε 

αντικείµενο την Σηροτροφία – Μελισσοκοµία, αλλά και Τµήµα Υλοτοµίας. Επίσης, η 

αναβάθµιση της Νοσηλευτικής Σχολής στο Διδυµότειχο και η ένταξή της σε νέα 

Σχολή Εφαρµοσµένων Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, µε Τµήµατα Εργοθεραπείας 

και Διαιτολογίας - Διατροφολογίας. Ακόµα, προτείνεται η σύσταση και λειτουργία 

219



καλοκαιρινών τµηµάτων στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, για νέους οµογενείς 

της διασποράς, µε αντικείµενο την εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και 

πολιτισµού. 

Είναι απαραίτητο να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε το Δηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Καινοτοµίας µέσω χρηµατοδοτούµενων ερευνών σε βάθος 5ετίας να εκπονήσει 

προγράµµατα στο αντικείµενο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της 

γεωθερµίας, βιοµάζας, περιβαλλοντικά φιλικών χρήσεων ζεόλιθου, όπως και της 

παραγωγής και διακίνησης υδρογόνου, χρησιµοποιώντας σε µέγιστο βαθµό εγχώριους 

πόρους. Το τελευταίο θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της πράσινης µετάβασης.  

Θα επαναλάβουµε ότι όποια Μεσογειακή χώρα δηµιουργήσει πρώτη µια µεγάλη 

µονάδα παραγωγής υδρογόνου, και ανάλογο δίκτυο διανοµής του, θα αποκτήσει 

σηµαντικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα. Στόχος είναι µε βάση και το λιµάνι 

της Αλεξανδρούπολης να αναδειχθεί η περιοχή στο πρώτο και κύριο Μεσογειακό 

Κέντρο Παραγωγής & Διακίνησης Υδρογόνου, µε χρήση ανανεώσιµης ηλεκτρικής 

ενέργειας, που θα παράγεται σε πλωτές φάρµες ανεµογεννητριών στις ανοικτές 

θάλασσες (εκτός ψαρότοπων και εκτός του οπτικού πεδίου των νησιωτών). 

Σε συνεργασία µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και τα Επιµελητήρια της 

περιοχής πρέπει να συσταθούν, το δυνατόν συντοµότερα, Κέντρα Ελέγχου Ποιότητας 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας, Αλιείας, Μελισσοκοµίας και Σηροτροφίας. 

Αυτά θα λειτουργούν ως Παρατηρητήρια Ποιότητας και θα ενηµερώνουν τους  

απασχολούµενους στον κάθε τοµέα, την Πολιτεία και τους φορείς εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης της ΠΑΜΘ. 

Προκειµένου να διαχυθεί η γνώση για βιώσιµη ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα στην 

ΠΑΜΘ, και να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης απαιτείται στα 

πρότυπα της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Γαλακτοκοµικής 

Σχολής Ιωαννίνων να συσταθεί Αγροτοκτηνοτροφική Σχολή. Η Σχολή αυτή οφείλει να 

λειτουργεί σε δύο τµήµατα, ένα Ελληνόγλωσσο και ένα Τουρκόγλωσσο, µε 

δυνατότητες επιµόρφωσης και σε ολιγοήµερα σεµινάρια. Στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα θα δίνεται βάση τόσο σε εναλλακτικές όσο και σε παραδοσιακές 

καλλιέργειες και προϊόντα της περιοχής της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 

µελισσοκοµίας και της σηροτροφίας.  
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Εκκινώντας από το φράγµα του Ιάσµου, απαιτείται µέσα σε µια διετία, σε συνεργασία 

µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, να ολοκληρωθεί ο σχετικός σχεδιασµός και 

µέσα σε µια τετραετία να δηµιουργηθεί δίκτυο βιώσιµης διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων της ΠΑΜΘ, µε στόχο να επιτευχθεί λειτουργική αυτάρκεια από εγχώρια ύδατα, 

όπου αυτό είναι εφικτό. Απαραίτητα στοιχεία στον γενικότερο σχεδιασµό θα είναι 

αφενός µεν η κατασκευή των ιδιαίτερα κρίσιµων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 

και αφετέρου η δηµιουργία µικρών ταµιευτήρων σε µικρά ρέµατα και χειµάρρους για 

αποτελεσµατικότερη υδροοικονοµία και ανύψωση της υπόγειας στάθµης των 

επιφανειακών υπόγειων υδροφορέων. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητος και ο 

σχεδιασµός βιώσιµης λειτουργίας ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και η 

εξασφάλιση διαρκούς επικοινωνίας των λιµνοθαλασσών µε τη θάλασσα. 

Απαιτούνται οι αντίστοιχες οικονοµικές ενισχύσεις προκειµένου να συσταθούν στην 

ΠΑΜΘ βιώσιµα δίκτυα συνεργασίας µικροµεσαίας γεωργικής και κτηνοτροφικής 

επιχειρηµατικότητας µε στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας.  

Είναι απόλυτα αναγκαίο ένα σχέδιο µετάβασης για τους καπνοκαλλιεργητές, όπως και 

ένα ολοκληρωµένο σχέδιο χρηµατοδότησης των αγροτών, γενικότερα, για τα έξοδα 

της δενδροκαλλιέργειας και την αναπλήρωση του εισοδήµατός τους κατά την χρονική 

περίοδο της ανάπτυξης και µη παραγωγικής φάσης των δέντρων, στα πρότυπα των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών µεσογειακών χωρών (Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, 

Πορτογαλίας). 

Ειδικότερα για την αλιεία, στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, απαιτείται άµεσα ο 

προσδιορισµός των εµπορικά εκµεταλλεύσιµων ειδών, που ευδοκιµούν, και των 

ζωνών αλιείας, αλλά και η προστασία από την υπεραλίευση. 

Κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση προϋποθέσεων ανάπτυξης αρχαιολογικού, 

πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισµού για όλες τις θρησκείες και δόγµατα στην 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και τουρισµού ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλισθεί βιώσιµη λειτουργία για το 

τρενάκι του Νέστου. 

Για την πάταξη του παραεµπορίου, απαιτείται η ενίσχυση των τελωνείων, να 

εγκατασταθούν γεφυροπλάστιγγες αλλά και σύγχρονα συστήµατα για στοχευµένους 

ελέγχους οχηµάτων, καθώς και η πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού. 
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Σε όλη την ΠΑΜΘ υπάρχουν ακίνητα του Ελληνικού Δηµοσίου διαφόρων θέσεων, 

εκτάσεων και χρησιµότητας. Προτείνεται να σχεδιαστεί διαδικασία για την 

αποτελεσµατική ένταξή τους σε αναπτυξιακή πορεία. Στο σχεδιασµό αυτό οι ΟΤΑ, 

γνώστες των τοπικών συνθηκών, αλλά και εφαρµοστές προτάσεων για τον τόπο τους, 

οφείλουν να έχουν τον βασικό λόγο. Στον αναπτυξιακό αυτό σχεδιασµό οφείλουν να 

ενταχθούν και τα ακίνητα ειδικού σχεδιασµού σε περιοχές ειδικών χρήσεων. Οι 

περιοχές αυτές δηµιουργήθηκαν µε απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και µε 

προσφορά της τοπικής γης για εθνικό σχεδιασµό, ενώ οι υποδοµές που 

κατασκευάστηκαν, υλοποιήθηκαν µε δηµόσιους πόρους. Οι εκτάσεις αυτές, εποµένως, 

αποτελούν τον ορισµό των αντικειµένων της «δηµόσιας περιουσίας». 

Στον τοµέα της µεταποίησης είναι απαραίτητη από την Πολιτεία η εξασφάλιση 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ µε προγράµµατα βραχυπρόθεσµων και 

µεσοµακροπρόθεσµων πιστώσεων. 

Αποτελεσµατική προστασία όλων των υγροτόπων και βιοτόπων, κατεδάφιση των 

αυθαίρετων κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί εκεί, και άµεση λήψη µέτρων 

αποτελεσµατικής πυροπροστασίας για τα δάση στην ΠΑΜΘ. 

Τέλος, πρέπει, επιτέλους, να επιλυθούν οριστικά δύο µακροχρόνια ζητήµατα. Εκείνα 

που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες Οµογενείς στην Περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ιδίως οι ανακλήσεις Ιθαγένειας, η στεγαστική 

αποκατάστασή τους και η επιδότηση ενοικίου για την στέγασή τους). Και εκείνα που 

αντιµετωπίζουν οικισµοί Ροµά (ιδίως τίτλοι ιδιοκτησίας, διασύνδεσης των ιδιοκτησιών 

τους στα συστήµατα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων, 

και ένταξή τους στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών. Πιλοτικά, προτείνεται η 

έναρξη από την Κοινότητα στο Δροσερό Ξάνθης. 
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