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Σην Παραςκευή 27 Μαρτίου 2015 ςτο υνοριακό ταθμό τησ Δοϊράνησπραγματοποιήθηκε με 

μεγάλη επιτυχία και ςημαντικοφσ προςκεκλημζνουσ, το Τελικό Συνζδριο του Ζργου Border.In - 

Βελτίωςη των Συνοριακών Σταθμών, μεταξφ Ελλάδασ και Πρώην Γιουγκοςλαβικήσ Δημοκρατίασ 

τησ Μακεδονίασ, μια ςημαντική ςυνεργαςία τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ- 

Θράκησ και τησ Διεφθυνςησ Σελωνείων τησ Π.Γ.Δ.Μ. 

το ςυνζδριο παρουςιάςθηκαν οι εργαςίεσ που ζγιναν ςτουσ ςυνοριακοφσ ςταθμοφσ τησ Δοϊράνησ 

και τησ Bogorodica και τα τελικά αποτελζςματα του ζργου, τα οποία ςυμβάλλουνκαθοριςτικά ςτην 

ενίςχυςη τησ αςφάλειασ και τησ οικονομικήσ ανάπτυξησ τησ περιοχήσ. 

την προςφϊνηςή του ο Γενικόσ Γραμματζασ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ Θράκησ 

κοσ Φραγκιςκάκησ Νικήτασ τόνιςε το ρόλο τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ ωσ υπεφθυνη για την 

οργάνωςη και λειτουργία ςχεδόν όλων των χερςαίων τελωνειακϊν ςταθμϊν τησ χϊρασ μασ, ενϊ 

ςημαντικόσ ήταν και ο χαιρετιςμόσ τησΓενικήσ Γραμματζωσ Δημοςίων Εςόδων, κασ Σαββαΐδου 

Κατερίνασ, η οποία τόνιςε το ςημαντικό ρόλο που διατελοφν τα τελωνεία και οι ςυνοριακοί 

ςταθμοί ςτην οικονομία αλλά και ςτην αςφάλεια τησ χϊρασ. 

 

 

τη ςυνζχεια ο κοσ Καρβοφνησ Αντώνιοσ, τζλεχοσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικητικήσ 

Αναςυγκρότηςησ, παρουςίαςε τα Ανταγωνιςτικά Προγράμματα 2014-2020 τησ Ευρωπαϊκήσ 

Ζνωςησ και ο κ. Θεοδωρίδησ Ηλίασ, Προϊςτάμενοσ Γενικήσ Διεφθυνςησ Εςωτερικήσ Λειτουργίασ, 

Δελτίο Σφπου 
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τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ – Θράκησ, παρουςίαςε το ζργο «Border.In» και τα 

ςημαντικά οφζλη που προζκυψαν από την υλοποίηςή του. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σζλοσ η κα Καριπίδου Χρυςάνθη, Αν. Προϊςταμζνη Διεφθυνςησ Σεχνικοφ Ελζγχου, Αποκεντρωμζνη 

Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ, παρουςίαςε με λεπτομζρεια τισ τεχνικζσ Εργαςίεσ του ζργου ςτο 

υνοριακό ταθμό τησ Δοϊράνησ, ο κοσ Παυλίδησ Νίκοσ, Διευθυντήσ Τποκαταςτήματοσ Β. Ελλάδοσ, 

SCANA.B.E.E., τη χρήςη και τισ λειτουργίεσ του εξοπλιςμοφ του υνοριακοφ ταθμοφ Δοϊράνησ και 

από την πλευρά του διακρατικοφ εταίρου, ο κοσ Ilija Janoski από τη Διεφθυνςη Σελωνείων τησ 

πρϊην Γιουγκοςλαβικήσ Δημοκρατίασ τησ Μακεδονίασ, παρουςίαςε τισ εργαςίεσ που ζγιναν ςτο 

υνοριακό ταθμό τησ Bogorodica. 
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τη ςυνζχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηςη ςτο ςυνοριακό ταθμό τησ Δοϊράνησ και παρουςίαςη 

των ζργων και των βελτιϊςεων, καθϊσ και των νζων ςυςτημάτων, τα οποία βρίςκονται ήδη ςε 

παραγωγική λειτουργία. 
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Η ςυγκεκριμζνη ςυνεργαςία ζχει ενταχθεί και ςυγχρηματοδοτείται από το Επιχειρηςιακό 

Πρόγραμμα IPA Διαςυνοριακήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα- Πρϊην Γιουγκοςλαβική Δημοκρατία τησ 

Μακεδονίασ 2007-2013».  

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το ζργο και την πορεία του μπορεί να βρει κανείσ ςτη διεφθυνςη 

www.borderin.eu.  
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Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ 

Καθ. Ρωςςίδη 11, 54655Θεςςαλονίκη 

τηλ: +30 2313 309 151, exeno@damt.gov.gr, www.damt.gov.gr 
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