
We 
Cross 
Borders

Το έργο «We Cross Borders» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Εθνικούς πόρους των δύο χωρών και έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό 1.216.567,50 ευρώ.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
«Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δημοσίευση δεν αντικατο-

πτρίζουν αναγκαστικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμ-
μετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος»

To έργο «We Cross Borders» αφορά στον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπο-
δομών στους Συνοριακούς Σταθμούς 
πρόσβασης Ευζώνων και Bogorodica και 
αποσκοπεί στη βελτίωση των τελωνεια-
κών υπηρεσιών, τόσο των παρεχόμενων 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των 
δυο γειτονικών χωρών, όσο και στους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικό-
τερα. 

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει ση-
μαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης που θα προκύψει από την αύ-
ξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ 
των δύο χωρών. Βασικό αντικείμενο του 
έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών 
στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων 
και Bogorodica. 

Το έργο 

www.wecrossborders.eu

Faster and Safer 
border crossing 
for everyone



Το εταιρικό 
σχήμα του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου «We Cross 
Borders» περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις 
εταίρους από τις δύο χώρες:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
– Επικεφαλής Εταίρος

Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση 
Τελωνείων

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Υπουργείο Εσωτερικών

Οι δράσεις του έργου
Οι δράσεις του έργου «We Cross Borders» περι-
λαμβάνουν:
• Μεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση των 
σημείων διέλευσης των συνόρων
• Διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου και 
της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων
• Ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας σχετικά 
με τις δράσεις, τα οφέλη και τα αποτελέσματα του 
έργου
• Μελέτη ιδιαίτερων αναγκών των σημείων διέ-
λευσης των συνόρων, εκσυγχρονισμός και βελτί-
ωση σημείων διέλευσης με δράσεις όπως: εγκα-
τάσταση καμερών ANPR με το αντίστοιχο σύστημα 
ελέγχου πρόσβασης, που αποτελείται από μπάρες 
οχημάτων στο σημείο διέλευσης των Ευζώνων, κά-
μερες CCTV και εξοπλισμό NVR, νέα γεφυροπλά-
στιγγα κτλ.

Τα αναμενόμενα 
οφέλη του έργου
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του έρ-
γου περιλαμβάνονται:
• Η βελτίωση του επιπέδου των τελωνειακών υπη-
ρεσιών στους Συνοριακούς Σταθμούς Ευζώνων και 
Bogorodica.
• Η εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων και 
ταξιδιωτών και η υποστήριξη της Τελωνειακής Υπη-
ρεσίας μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, σε 
επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση.
• Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προ-
σωπικό των τελωνείων των δύο χωρών.
• Η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για 
την εξυπηρέτηση των διερχομένων και την προώθη-
ση προϊόντων στα τελωνεία.
• Η βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των διερ-
χόμενων τουριστών και των κατοίκων στην περιοχή 
των συνόρων.
• Η μείωση (μέχρι εξάλειψης) της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στα σύνορα Ευζώνων και Bogorodica.
• Η πρόληψη και αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων ή/και ναρκωτικών.
• Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
• Η ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών.
• Η αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστασία 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας για 
τους πολίτες των δύο χωρών.


