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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ένταξη της  πρότασης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» συνολικού 

προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

 

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5761/2021/7-4-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ0846ΜΤΛ6-ΥΘ1) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Πέτσα, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου 

Εορδαίας για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία 

πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του έργου 

με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 3.950.000,00 

ευρώ. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών που βρίσκονται 

σε Κοινότητες του Δήμου Εορδαίας. 

Το συνολικό μήκος της αγροτικής οδοποιίας που βελτιώνεται ανέρχεται σε περίπου 19,6 

χιλιόμετρα, με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητας και των συνθηκών εργασίας των 

γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής.  

 

Η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων της περιοχής, πρόκειται να αναβαθμίσει τη 

λειτουργία της σύνδεσης γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 

εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις 

συμβαλλόμενες οδούς. 
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Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο έργο και την δρομολόγηση 

δημοπράτησης του, η δημοτική αρχή έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του αγροτικού 

πληθυσμού της περιοχής και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο της 

επερχόμενης απολιγνιτοποίησης της περιοχής, η συμβολή του έργου στην επίτευξη της 

λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» θα είναι καθοριστική, καλύπτοντας μια σειρά από ανάγκες, 

λειτουργώντας παράλληλα ως κίνητρο για την επιστροφή των νέων ανθρώπων στην ενασχόληση 

και πάλι με τον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής, ως μία πολύ σημαντική συνιστώσα ανάπτυξης.  

 

Η προώθηση και η συνεχής αρωγή του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου, αποτελεί για το Δήμο 

Εορδαίας κυρίαρχη προτεραιότητα για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς η ύπαρξη 

ελκυστικών προϋποθέσεων και απαραίτητων υποδομών είναι πρώτιστης σημασίας για την 

υλοποίηση της δίκαιης μετάβασης. 

 

 

 

 

 


