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Development of Border Infrastructure between Greece and the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia 

Δεκηνπξγία λέωλ ππνδνκώλ ζηνπο Σπλνξηαθνύο ζηαζκνύο Ειιάδαο (Επδώλωλ) 

– πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (Bogorodica)  

1ν Δειηίν ηύπνπ 
Μηα ζεκαληηθή ζπλεξγαζία ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο  

θαη ηεο Δηεύζπλζεο Τειωλείωλ ηεο Π.Γ.Δ.Μ. 
 

Μηα ζεκαληηθή ζπλεξγαζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο θαη ηεο 
Δηεύζπλζεο Τεισλείσλ ηεο Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο έρεη μεθηλήζεη, 
πνπ αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηε βειηίωζε ηωλ ππνδνκώλ ζηνπο Σπλνξηαθνύο 
Σηαζκνύο πξόζβαζεο Επδώλωλ θαη Bogorodica θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ 
ηεισλεηαθώλ ππεξεζηώλ, ησλ παξερόκελσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ δπν γεηηνληθώλ 
ρσξώλ θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γεληθόηεξα, ελώ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 
ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 
ξεύκαηνο κεηαμύ ησλ δύν  ρσξώλ. 

 
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ επεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκώλ ησλ Σπλνξηαθώλ Σηαζκώλ ησλ δύν ρσξώλ. Σπγθεθξηκέλα, κε επηγξακκαηηθή αλαθνξά 
όπσο θάκεξεο αλαγλώξηζεο πηλαθίδσλ, επνπηείαο & ειέγρνπ, νζόλεο θπθινθνξίαο, θ. ι. π. 

 
Αλαιπηηθόηεξα, νη αλσηέξσ παξεκβάζεηο επηιέρζεθαλ κε πξνδηαγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα  έηζη ώζηε λα εμππεξεηήζνπλ πιήξσο ην ζθνπό ηνπ Έξγνπ,  
πνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ, ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπλόξσλ. 

Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνζθεξόκελσλ ηεισληαθώλ ππεξεζηώλ, ζηα ζεκεία δηέιεπζεο 
Επδώλσλ θαη Bogorodica, αλακέλεηαη λα θέξνπλ  κηα ζεηξά από νθέιε , όπσο ε  ηαρύηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ δηεξρόκελσλ, ηνπξηζηηθή αζθάιεηα, κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο θαη 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ πξνώζεζεο πξντόλησλ ζηα Τεισλεία. Αθόκε, αλακέλεηαη αύμεζε ηεο 
δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθόηεηαο αηόκσλ θαη αγαζώλ, πξόιεςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθώλ θαη ηεο 
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.  

Η ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα IPA Δηαζπλνξηαθήο Σπλεξγαζίαο «Ειιάδα - Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 
Μαθεδνλίαο 2014-2020, κε ζπκκεηνρή ηνπ Επηθεθαιήο εηαίξνπ (Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε 
Μαθεδνλίαο Θξάθεο) ζην πνζό ηωλ 711.714,40 επξώ ζπλνιηθά θαη ηνλ  ζπλνιηθό 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ λα αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 1.216.567,50 επξώ. 

Ο εθζπγρξνληζκόο ησλ Σπλνξηαθώλ Σηαζκώλ ζα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ησλ Τεισλείσλ θαη ζα ηνλώζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ 
ζπλόξσλ.  

Τέινο, ε ζπλεξγαζία Ειιάδαο– Π.Γ.Δ.Μ. πξνβιέπεηαη λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθόηεξε 
επνπηεία θαη πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθώλ ζπλόξσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα IPA Δηαζπλνξηαθήο Σπλεξγαζίαο «Ειιάδα - Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 
Μαθεδνλίαο 2014-2020. 


