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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Θεζμικό Πλαίζιο 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄/87) «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Α) 74754/30-12-2010 

ηνπ ΞΔΠΑΖΓ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο πεληαεηψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΞ) απφ ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο Νξγαληζκνχο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) θαη θαζνξίζηεθαλ ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο, αληίζηνηρα.  

Πε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Α, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΞΓΚ) θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ην πξψην ηξηεηέο 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 2011-2014 θαη ηα αληίζηνηρα εηήζηα Ξξνγξάκκαηα 

Γξάζεο. Ρν παξφλ πεληαεηέο ΔΞ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 35829/22-9-

2014 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΘ Β΄/2642/6-10-2014) «Ξεξηερφκελν, 

δνκή, ηξφπνο ππνβνιήο, φξγαλα ζχληαμεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Ξεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) β’ βαζκνχ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2019», ε νπνία θαηαξγεί ηελ αξηζκ. 74754/30-12-2010 Α πνπ ίζρπε 

κέρξη πξφηηλνο. 

1.2 κοπόρ και ηόσοι ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

Κε ηελ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ, επηρεηξήζεθε ε 

εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζην δεχηεξν βαζκφ απηνδηνίθεζεο, κε ζηφρν λα παγησζεί κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δξάζεσλ ησλ ΝΡΑ β΄ βαζκνχ, βαζηζκέλε ζηελ ελεξγφ θαη θαζνιηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ1.  

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ ΔΞ ζηεξίδεηαη αθελφο ζηε ζεσξία 

ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (επηζηήκε ηεο αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο) αθεηέξνπ ζηε ζεσξία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξάζεο δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ (επηζηήκε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο). Υο εθ ηνχηνπ, παξάιιεια κε ηηο 

                                                      
1 Διιεληθή Δηαηξία Ρνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ. (ΔΔΡΑΑ), Νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ, Αζήλα, Πεπηέκβξηνο  2011. 
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δξάζεηο γηα πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο 

γηα βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ 

(σο θνξέα παξνρήο ζπιινγηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη σο ζεζκνχ  

δηαζθάιηζεο ηεο πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 

θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ). Κάιηζηα, νη ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ππνδεηθλχνπλ «πψο πξέπεη λα αιιάμεη εζσηεξηθά ε Ξεξηθέξεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο»2. 

Ρν ΔΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο, σο εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

εζσηεξηθήο ηεο αλάπηπμεο, έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά3:  

 Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο/επηρεηξεζηαθήο  ηθαλφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο  

 Απνηειεί ην πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηεο, ζην νπνίν αληαλαθιάηαη ην φξακα 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ  

 Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηεο θχθινπ  

 ινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο  

 Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (αηξεηά φξγαλα, 

ππεξεζηαθά ζηειέρε, Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο (ΞΡΑ), ηνπηθνί 

πεξηθεξεηαθνί θνξείο θαη νκάδεο πνιηηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Ξεξηθέξεηαο)  

 Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο  

Ππλαθνινχζσο, ην Ξεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο 2015-2019 ζα απνηειέζεη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ έλα πνιπηνκεαθφ 

πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο θαη νξγαλσηηθήο – ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

θαζψο αθνξά ηφζν ζηηο αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο θαη επελδχζεηο φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΞΓΚ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηεο. Δπηπιένλ, σο πξντφλ 

ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, πξνυπνζέηεη ηελ επξεία 

θνηλνπνίεζή ηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ην βαζηθφ πιαίζην 

θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ4. Δπηπξνζζέησο,  θηινδνμεί 

                                                      
2 

ΔΔΡΑΑ, Νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ, Αζήλα, Πεπηέκβξηνο  2011, 
ζει. 8, 12, 75. 
3 Πην ίδην, ζει. 13.  
4 Ιαθθίηα Αζ., Ζ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Κηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 61.  
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λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δηαβνχιεπζε, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ηνκέα, ζε ηνπηθφ, 

δηαπεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

1.3 Γιαδικαζία Καηάπηιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

Πην αθφινπζν Γηάγξακκα 1, απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ε νπνία θαη αθνινπζείηαη θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηνπ παξφληνο ΔΞ. 

Γηάγξακκα 1. Θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηθέξεηαο 

 
Πεγή: ΔΔΡΑΑ (2011), Νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ, ζει. 15 

 

Ρα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ θάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηνπ ΔΞ, θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

απνηππψλεηαη αλσηέξσ θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζρχνπζα Α 35829/22-9-2014, 

απεηθνλίδνληαη ζην αθφινπζν Γηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζηψλ:  

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                  12 

 

Γηάγξακκα 2. Γηαδηθαζίεο Θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο  

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

ΤΝΣΑΞΖ ΥΔΓΗΟΤ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠ

ΟΡΓΑΝΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΣΑ

ΝΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΥΔΓΗΟΤ ΣΖΝ 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΓΖΜΟΗ ΣΖ 

ΔΓΑΦΗΚΖ 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΥΔΓΗΟΤ ΣΟ Π

ΦΖΦΗΖ ΥΔΓΗΟΤ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΑΠΌ Π

ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΥΔΓΗΟΤ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΑΛΛΑ ΜΔΑ

ΤΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΖΜΔΡΗΓΑ, 

ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΌ 

ΓΗΑΠ

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΠΟΛΗΣΔ, ΔΝΧΔΗ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ 

ΦΟΡΔΗ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΑΠΌ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΑΗ ΝΝΠ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΤΝΣΑΞΖ ΥΔΓΗΟΤ ΔΠ ΑΠΌ ΣΖ 

ΓΗΑΠ

ΤΠΟΒΟΛΖ ΥΔΓΗΟΤ ΔΠ ΣΖΝ 

ΔΚΣ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΔΗΖΓΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΔΠ ΣΟ Π

ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΔΠ ΑΠΌ 

ΣΟ Π

ΔΛΔΓΥΟ 

ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ

ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΔΠ ΠΓΜ

ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΑΛΛΑ ΜΔΑ

 

Πεγή: ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 
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1.4 Γιάπθπωζη και Πεπιεσόμενο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

Ρν Ξεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2015-

2019 ζα έρεη εληαία δνκή, ζπγθξφηεζε θαη ινγηθή πνπ ζα δηέπεη ην ζχλνιν ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ππνελνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο ελφηεηεο πνπ ζπληάζζνληαη θαη εγθξίλνληαη ζε δχν θάζεηο: 

 Α΄ Φάζε: Κέξνο Α - Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

 Ρελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ΞΓΚ 

 Ρνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ 

 Ρελ ελδεηθηηθή δηάξζξσζε ηνπ ΔΞ ζε Άμνλεο – Κέηξα – Πηφρνπο 

 Β΄ Φάζε: Κέξνο Β - Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Ρν Ξεληαεηέο Ξξφγξακκα Γξάζεσλ 

 Ρν Νηθνλνκηθφ Ξξφγξακκα  

 Ρνπο Γείθηεο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Ρν παξφλ Πηξαηεγηθφ Πρέδην απνηειεί, επνκέλσο, ην πξψην ηκήκα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΓΚ 2015-2019, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα δηαξζξσζεί, 

ζε δεχηεξε θάζε, ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο -

ηνκεαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο- αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ζην Πηξαηεγηθφ 

Πρέδην απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

ηεο ίδηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηεο σο νξγαληζκψλ θαη 

αμηνινγείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Πηε ζπλέρεηα, δηαηππψλεηαη ην αλαπηπμηαθφ 

φξακα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ππνζέζεσλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. Ρέινο, 

ζην Πηξαηεγηθφ Πρέδην πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην φξακά ηεο. 

1.5 Ομάδα Δπγαζίαρ 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ επηκέιεηα, επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο / 

Ρκήκα Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο.  

Ππγθεθξηκέλα, ην παξφλ ηεχρνο ζπληάρζεθε απφ ηελ Νκάδα Δξγαζίαο πνπ 

ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ αξηζκ. νηθ. 75450/867/23-6-2015 απφθαζε 

Ξεξηθεξεηάξρε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη:  
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1. Ξηηζέιε Εήζε, Γηπι. Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, Αλ. Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

2. Καπξνκαηίδε Γεκήηξην, Γηπι. Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ, Αλ. Ξξντζηάκελν ηνπ 

Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

3. Σξηζηνπνχινπ Ξαξαζθεπή, Γξ Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο 

Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ  

4. Φνχθα Καηίλα, Ξηπρηνχρν Νξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, MA, ζηέιερνο ηνπ 

Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ  

5. Ιαθθίηα Αζαλαζία, Ξηπρηνχρν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ & Νξγαληζκψλ, ΚΒΑ, 

ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ  

6. Θπξνπνχινπ Γέζπνηλα, Ξηπρηνχρν Ινγηζηηθήο, ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ 

Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 

7. Θενδσξφπνπιν Θεφδσξν, Γεσπφλν, MSc, ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο Θηλήηξσλ 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ  

8. Ιηάθνπ Αηθαηεξίλε, Γηπι. Αγξνλφκν & Ρνπνγξάθν Κεραληθφ, MSc, Αλ. Ξξντζηακέλε 

ηνπ Ρκήκαηνο Ρεθκεξίσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 

9. Θσζηαξέιια  Ησάλλα, Γξ Ξνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο, ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ Ρχπνπ θαη 

Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

10. Θνπξία Δπάγγειν, Γεσπφλν, Αλ. Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Δθαξκνγήο 

Ξξνγξακκάησλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ  

11. Ησαλλίδε Ησάλλε, Γηπι. Κεραληθφ Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο, ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο 

Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάησλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 

12. Ρζηάιηα Θσκά, Ξνιηηηθφ Δπηζηήκνλα, ΚΑ, Αλ. Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Γηά Βίνπ 

Κάζεζεο, Ξαηδείαο & Απαζρφιεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Γξεβελψλ 

13. Ρζίπνπ ιγα, Ξηπρηνχρν Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο, Αλ. Ξξντζηακέλε ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

14. Ξειείδε Ξαληειή, Γηπι. Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, ζηέιερνο ηνπ Ρκήκαηνο 

Ππγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Φιψξηλαο 

15. Ρζηάκε Ξαλαγηψηε, Γηπι. Κεραλνιφγν Ζιεθηξνιφγν, Αλ. Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο 

Γνκψλ Ξεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Θνδάλεο. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ρν παξφλ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ, ρξνλίσλ θαηαζηάζεσλ ή δεηεκάησλ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο ή 

άιιεο θχζεο, πνπ επηδεηνχλ ιχζε, ξχζκηζε ή βειηίσζε. Αθελφο, απνηππψλεηαη 

ζπλνπηηθά ε γεληθή, καθξνζθνπηθή εηθφλα ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ηεο ΞΓΚ θαη ησλ 

θάζεησλ ππεξεζηψλ ηεο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο, αιιά θαη ε εηδηθφηεξε εηθφλα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, σο Νξγαληζκνχ, θαη ησλ νξηδφληησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

Αθεηέξνπ, εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο -ηνπηθά θαη εζσηεξηθά-, ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη δπλαηφηεηεο θαη 

πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη αμηνινγνχληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. 

2.1 Πεπιγπαθή ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ 

Μακεδονίαρ 

Πηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην πεξηγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο αλαθέξνληαη ηα βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαζψο θαη νη ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ηεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ίδηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηεο σο νξγαληζκψλ. 

2.1.1 Βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο απνηειεί κία ρσξηθή ελφηεηα ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 9.451 km2 (7,16% ηεο ρψξαο) κε πιεζπζκφ 283.689 θαηνίθνπο (2,6% ηεο 

ρψξαο) (βι. Ξίλαθεο 1 θαη 2) πνπ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο Ξεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο: Θνδάλε, Γξεβελά, Θαζηνξηά, Φιψξηλα (βι. Ξίλαθα 3). Ζ αιιαγή ηνπ 

απηνδηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο απέδσζε 12 Γήκνπο ζηελ επηθξάηεηά ηεο, έλαληη 

ησλ 44 Γήκσλ 17 Θνηλνηήησλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ην 1997 κε ηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

ζρεδίνπ «Θαπνδίζηξηαο» (Λ. 2539/97).  
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Πίλαθαο 1. Έθηαζε θαη πιεζπζκφο αλά Ξεξηθέξεηα 

 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Πηνηρεία επίζεκεο απνγξαθήο έηνπο 2001 ζην ΞΔΠ (2012) ΓΝΚΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ, ζει. 10 

 

Πίλαθαο 2. Κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο, θαηά θχιν θαη πεξηθέξεηα 

 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ (2014), Ζ Διιάδα κε αξηζκνχο 5   
 

                                                      
5 [pdf] Γηαζέζηκν ζην: 
<http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf>   

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf
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Πίλαθαο 3. Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε ΞΓΚ 

 
Πεγή: ΞΔΠ (2012) ΓΝΚΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ, 
ζει. 49 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Απνγξαθή Κφληκνπ Ξιεζπζκνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
2011 

Γεσγξαθηθή 

Δλφηεηα 

Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο 

Ξ.Δ. 

Γξεβελψλ 

(ΞΔ1)  

Ξ.Δ. 

Θαζηνξηάο 

(ΞΔ2) 

Ξ.Δ. 

Θνδάλεο 

(ΞΔ3) 

Ξ.Δ. 

Φιψξηλαο 

(ΞΔ4) 

Θάηνηθνη 283.689 31.757  50.322  150.196 51.414 

Πεγή: Απφθαζε ΔΙ.ΠΡΑΡ αξηζκ. ΓΞ−191 «Ρξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο κε αξηζκφ 11247/28.12.2012  
(ΦΔΘ 3465/Β΄/28.12.2012)6, www.statistics.gr   

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ΞΓΚ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ηειεπηαία Απνγξαθή ηνπ 2011. Απφ ηνπο παξαθάησ Ξίλαθεο 

ζπλάγεηαη φηη θύξηα δεκνγξαθηθή ηάζε απνηειεί ε πιεζπζκηαθή 

ζπξξίθλωζε θαη γήξαλζε. Ν πιεζπζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ν 

ηξίηνο κηθξφηεξνο αξηζκεηηθά κεηά ηα Ηφληα Λεζηά θαη ηα Λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

ζπγθεληξψλεηαη ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 50% ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο (βι. 

Ξίλαθα 4), ελψ κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην ζχλνιφ ηνπ, 

κε πςειφηεξε ηάζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ, φπνπ 

εκθαλίδνληαη θαη νη πςειφηεξνη δείθηεο γήξαλζεο, ζε επξσπατθφ κάιηζηα επίπεδν 

(βι. Ξίλαθα 5). Ραπηφρξνλα, ε ΞΓΚ εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα, φληαο ε πην αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο (30,4 θάηνηθνη/km2) 

(βι. Γηάγξακκα 3).  
                                                      
6 Κε ζέκα «Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Ξιεζπζκνχ−Θαηνηθηψλ 2011 πνπ αθνξνχλ ζην Κφληκν  
Ξιεζπζκφ ηεο Σψξαο» (ΦΔΘ 698/Β΄/20-03-2014) 

http://www.statistics.gr/
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Πίλαθαο 5. Γηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηά νκάδεο ειηθηψλ, απφ 3 
πεξηθέξεηεο NUTS, 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 (% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ) 

Πεγή: Eurostat (2014) Eurostat regional yearbook 2014 7  
 

 

Γηάγξακκα 3. Ξπθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο, αλά km2 

 

 

 

 

 
Πεγή: Eurostat (2014) Eurostat regional yearbook 2014, ΓΗΑΞ, ηδία επεμεξγαζία   

                                                      
7 [pdf] Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at: 
<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-
47e9-ab80-36447537ea64>  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
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Πην παξαθάησ Γηάγξακκα 4 δίλεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Γηάγξακκα 4. Ζιηθηαθή θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011 

Πεγή: www.statistics.gr, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία  

Απφ ην Γηάγξακκα απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-49 (πνζνζηφ 

14,78%), ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπηθξάηεηαο, φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ αλήθεη ζηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα 30-39 (πνζνζηφ 15,12%). Πε κία 

πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ πνζνζηψλ, εληνπίδνπκε φηη γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 30-39 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηαλέκεηαη κφιηο ην 13,30% ηνπ πιεζπζκνχ, 

θαζψο θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20-29, φπνπ ην πνζνζηφ ηεο επηθξάηεηαο είλαη 12,49%, 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη 11,22%. Αληίζεηα, ζηηο κεγαιχηεξεο θαη 

πεξηνξηζκέλεο παξαγσγηθφηεηαο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 70-79 θαη >80 εηψλ, ε 

Ξεξηθέξεηα εκθαλίδεη εκθαλψο κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο (ελδεηθηηθά γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 70-79 ην πνζνζηφ είλαη 11,07% 

έλαληη ηνπ 9,40% ηεο επηθξάηεηαο). Ν δείθηεο εμάξηεζεο (κε παξαγσγηθά άηνκα επί 100 

παξαγσγηθψλ) ζηελ ΞΓΚ είλαη 57,61. Δληνπίδνληαη ινηπφλ απμεκέλα πνζνζηά ζε κε 

παξαγωγηθέο ειηθηαθέο νκάδεο (γεξαζκέλνο πιεζπζκόο) θαη κηθξά πνζνζηά 

ζηηο πιένλ παξαγωγηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011)
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Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ε θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ (Γηάγξακκα 5). Αλ θαη ην 

Ξαλεπηζηήκην θαη ην Ρ.Δ.Η. Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζπκβάιιεη θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηνρή, 

πξνζθέξνληαο δηεμφδνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο 

δηαζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζην αλψηεξν επηζηεκνληθφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (παλεπηζηήκην, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ) θαζψο θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά, ζηνπο απνθνίηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ην πνζνζηφ είλαη 7,15% έλαληη ηνπ 9,96% ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο ελψ ζηνπο απνθνίηνπο ιπθείνπ 19,97% έλαληη ηνπ 23,41% ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Αληίζεηα, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο εκθαλίδεη κεγάια 

πνζνζηά ζηνπο απνθνίηνπο δεκνηηθνχ (28,97% έλαληη ηνπ 23,34% ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο). Δληνπίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ππνιείπεηαη 

ζην δήηεκα ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία 

ζε παλειιήλην επίπεδν. 

Γηάγξακκα 5. Θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ βάζεη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 2011 

Πεγή: www.statistics.gr, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΒΑΔΙ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011)
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Δπίζεο, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έρεη ζηγεί ηδηαηηέξσο ε απαζρφιεζε, 

θαηαηάζζνληαο ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξώηε ζε πνζνζηό αλεξγίαο, 

ζχκθσλα µε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ γηα ην 1o ηξίκελν ηνπ 2015, καδί κε ηε Γπηηθή 

Διιάδα, ελψ ην πςειφ πνζνζηό αλεξγίαο ηωλ λέωλ (70,6%, ζχκθσλα µε ηα ζηνηρεία 

ηεο Eurostat γηα ηνλ Απξίιην 2014) ηελ θαηαηάζζεη ζηε δεύηεξε ζέζε κεηαμύ ηωλ 

πεξηθεξεηώλ ηεο ΔΔ27 8.  

Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε ηξηκεληαία έξεπλα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ΔΙΠΡΑΡ, ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αλεξγίαο θαηαγξάθεηαη ζηε Γπηηθή Καθεδνλία (29% ην α΄ ηξίκελν 2015 απφ 28,4% ην 

α΄ ηξίκελν 2014), ζηε Γπηηθή Διιάδα (29% απφ 29,7%) θαη ζηα Ηφληα Λεζηά (28,9% απφ 

27,4%). Πηνλ αληίπνδα,  ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζην Βφξεην Αηγαίν 

κε 20,2%  θαη ζηελ Ξεινπφλλεζν κε 23,9% (Ξίλαθαο 6, Γηάγξακκα 6). 

Πίλαθαο 6. Αλεξγία (%) θαηά Ξεξηθέξεηα 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 
Α΄ ηξίκελν 

2014 
Β΄ ηξίκελν 

2014 
Γ΄ ηξίκελν 

2014 
Γ΄ ηξίκελν 

2014 
Α΄ ηξίκελν 

2015 

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΑΠ 27,8 26,6   25,5   26,1 26,6 
Αλαηνιηθή Καθεδνλία 
θαη Θξάθε 25,4   23,8   23,0   24,4 24,8 

Θεληξηθή Καθεδνλία 29,9   29,4   27,8   27,9 27,4 
Γπηηθή Καθεδνλία 28,4   27,3   26,7   27,9 29,0 
Ήπεηξνο 28,5   28,3   25,9   24,5 25,5 
Θεζζαιία 25,2   25,1   25,4   25,8 26,8 
Ηφληα Λεζηά 27,4   21,1   16,1   21,2 28,9 
Γπηηθή Διιάδα 29,7   29,9   27,5   27,8 29,0 
Πηεξεά Διιάδα 27,6   26,8   26,0   27,0 26,4 
Αηηηθή 28,0   27,4   27,1   26,8 26,7 
Ξεινπφλλεζνο 23,4   23,6   23,0   23,4 23,9 
Βφξεην Αηγαίν 24,4   22,7   21,6   20,5 20,2 
Λφηην Αηγαίν 30,3   17,9   15,2   16,9 25,4 
Θξήηε 26,9   22,8   20,9   25,3 27,2 

 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Γειηία Ρχπνπ - Απαζρφιεζε - Αλεξγία > Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (Ρξηκεληαία), 
http://www.statistics.gr, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2014-2020 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&breadcrump_parameter=SJO01
http://www.statistics.gr/
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Γηάγξακκα 6. Δμέιημε αλεξγίαο (%) ηεο ΞΓΚ ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο 
ρψξαο (πεξίνδνο αλαθνξάο Α΄ηξίκελν 2014- Α΄ηξίκελν 2015) 
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Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Γειηία Ρχπνπ - Απαζρφιεζε - Αλεξγία > Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (Ρξηκεληαία), 
http://www.statistics.gr, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία  

 

Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο Σάξηεο 1 θαη 2, φπνπ θαίλεηαη ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Υάξηεο 1: Γείθηεο απαζρφιεζεο αλά Ξεξηθέξεηα 2012 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 
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Υάξηεο 2: Γείθηεο αλεξγίαο αλά Ξεξηθέξεηα 2012 

 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 

 

Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε πνπ δίλεηαη παξαπάλσ ζην Σάξηε 2 δείρλεη νπζηαζηηθά ηελ 

επηδείλσζε ηεο ρψξαο θαη ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε ηελ παξαηεηακέλε θξίζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Ρα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλακελφκελε κείσζε ηεο πιεζπζκηαθήο δπλακηθήο, ε νπνία απνηειεί γεληθεπκέλν 

θαηλφκελν ηεο ρψξαο θπξίσο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθήο εθξνήο πξνο ην 

εμσηεξηθφ σο απφξξνηα ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζηζηνχλ 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη απαζρνιεζηκόηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, βαζηθή ζηξαηεγηθή επηινγή πξέπεη λα απνηειέζεη ε άκβιπλζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο απμαλφκελεο πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο ζην ήδε επηβαξπκέλν ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, κέζσ αλάιεςεο δξάζεσλ κε 

γλψκνλα ηελ θνηλωληθή επεκεξία θαη ζπλνρή. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο αθφινπζνπο Ξίλαθεο 7 θαη 8 παξαηίζεληαη ππνδείγκαηα 

πξνβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ, αμηνινγψληαο ηα επξήκαηα ππφ ην θσο ηεο δηακνξθνχκελεο 

ζήκεξα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.9 Ζ αμηνπηζηία ζθηαγξάθεζεο ησλ πξνβνιψλ εμαξηάηαη 

ηφζν απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζην έηνο αθεηεξίαο φζν θαη, θπξίσο, απφ ηηο 

ππνζέζεηο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ πνξεία ησλ ζπληζησζψλ ηεο θπζηθήο θαη 

κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην κέιινλ. Ζ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο, νδεγεί ζπλήζσο ζηελ εθηίκεζε ζεηξάο πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ 

εηθφλσλ ζηα ρξνληθά ζεκεία ηεο πξνβνιήο. Δληνχηνηο, παξά ηηο αηέιεηέο ηνπο, νη πξνβνιέο 

πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα, θαζψο απνηεινχλ ρξήζηκν φξγαλν ζηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο.  

Πηνλ Ξίλαθα 7 πεξηιακβάλνληαη εθηηκήζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ γηα ηνλ 

αλακελφκελν πιεζπζκφ αλά πεληαεηία. Απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο πην αηζηφδνμε, αιιά θαη 

πην αμηφπηζηε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηνπ ΝΖΔ, αθνχ έρεη σο αθεηεξία ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

2010 θαη ε κεζνδνινγία ηεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνεγκέλε, ελψ ε ΔΙΠΡΑΡ θαη ε 

EUROSTAT είραλ σο ζεκείν εθθίλεζεο πξνγελέζηεξα έηε. Θνηλή δηαπίζησζε φισλ ησλ 

εθηηκήζεσλ είλαη φηη ην αλακελφκελν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ καο ζην θαηαιεθηηθφ έηνο 

(2050) δελ πξφθεηηαη λα ππεξβεί ηα 11,6 εθ. άηνκα θαη φηη θνληά ζην ρξνληθφ πέξαο ηεο 

πξνβνιήο ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο, επεηδή, εθηφο απφ ην κεδεληζκφ ηεο 

θπζηθήο αχμεζεο, ζα είλαη επίζεο κεδεληθή ή αξλεηηθή θαη ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε. 

 

 

                                                      
9 Έθζεζε «Ν ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΔΩΟΖΠΔΗΠ-ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ-ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΗ», 
Κηράιεο Ξαπαδάθεο, Νκφηηκνο Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο, Καλφιεο Θνγεβίλαο, Θαζεγεηήο 
Δζληθήο Πρνιήο Γεκφζηαο γείαο, Γεκήηξηνο Ρξηρφπνπινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ 

Harvard, ΑΘΖΝΑ 2012 
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Πίλαθαο 7. Διιάδα: Αλακελφκελνο πιεζπζκφο 2010-2050 

 
Πεγή: Ξξνβνιέο Ξιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ΔΙΠΡΑΡ, ΝΖΔ θαη EUROSTAT.10 

 

Ραπηφρξνλα κε ηε δπζκελή εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κέρξη ην 2050, 

αλακέλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο γήξαλζεο θαη ε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ δείθηε 

εμάξηεζεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 8, ε αλαινγία ππεξειίθσλ απφ 19% ην 2010 ζα 

θηάζεη ζην 30% ην 2050 θαη ν δείθηεο εμάξηεζεο (αλαινγία κε παξαγσγηθψλ αηφκσλ ζε 

100 παξαγσγηθά) απφ 50% ην 2010 ζα αλαξξηρεζεί ζην 82% ην 2050, γεγνλφο πνπ ζα 

επηβαξχλεη ηδηαίηεξα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ην ζχζηεκα πγείαο, ζα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ ζα δηαηαξάμεη πεξαηηέξσ ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ζ επηηάρπλζε ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο 

πξνβιέπεηαη λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη επηβάιιεη ηελ αλαδηάηαμε θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Πίλαθαο 8. Διιάδα: Θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά ειηθία 2010-2050 

 
* Με παξαγσγηθά άηνκα επί 100 παξαγσγηθώλ. 

Πεγή: ΝΖΔ,  Ξξνβνιέο Ξιεζπζκνχ.
 11 

                                                      
10 Βι. ππνζεκ. 9, «Ν ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΔΩΟΖΠΔΗΠ-ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ-ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΗ», 

Ξαπαδάθεο, Θνγεβίλαο, Ρξηρφπνπινο, ΑΘΖΝΑ 2012, ζει. 13 
11 Πην ίδην, ζει. 13 
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Ζ θνκβηθή γεωγξαθηθή ζέζε ηεο ΞΓΚ, σο πχιε εηζφδνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ 

ζηα Γπηηθά Βαιθάληα (βι. Σάξηε 3), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

δηεπξσπατθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εληζρχεη ηε δηακφξθσζή ηεο ζε εληαίν 

Βαιθαληθφ ρψξν ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο θαη, γεληθφηεξα, ηελ επηθνηλσληαθή, 

ελεξγεηαθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηεο ζέζε12. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 θαη κεηά, ν ρψξνο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ έδεζε 

θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηε ηελ πεξηνρή ζπλνιηθά. Πηνλ 

πεξίγπξν ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κηα λέα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

«γεσγξαθία» έρεη δεκηνπξγεζεί ε νπνία, ζην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

δελ έρεη πιήξσο αμηνινγεζεί θαη ραξηνγξαθεζεί κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κέρξη 

ζήκεξα. Ζ θαηάζηαζε απηή εγθπκνλεί κελ θηλδχλνπο, πξνζθέξεη φκσο θαη επθαηξίεο ιφγσ 

ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Ζ γεσγξαθηθή 

γεηηλίαζε απφ ηελ άιιε δελ είλαη ζέκα επηινγήο αιιά κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ ελδπλάκωζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηωλ αληαιιαγώλ κε ην βαιθαληθό ρώξν, 

πξνβάιιεη ζην λέν πεξηβάιινλ κάιινλ σο θνξπθαία επηινγή γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Tα ηειεπηαία ρξφληα, νη γεσγξαθηθέο ζηαζεξέο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα αιιάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο πφινπο θαη ηα θέληξα αλάπηπμεο, πνπ είλαη πξντφληα κηαο άιιεο επνρήο 

θιεηζηψλ ζπλφξσλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη δηαζπλνξηαθέο δψλεο έρνπλ ππνζηεί δξακαηηθέο 

αιιαγέο, θαζψο ν παξάγνληαο απφζηαζε ηείλεη λα ράζεη ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ζεκαζία 

ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο. Λέεο 

δπλακηθέο αλαπηχζζνληαη ζην εκπφξην, ζηηο επελδχζεηο θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά 

δίθηπα, ελψ λέεο επθαηξίεο εκθαλίδνληαη ζην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη απαηηείηαη κηα επαλεμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ, φρη 

κφλν ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηε ρψξα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

επξχηεξν βαιθαληθφ ρψξν.  

Ρν θξίζηκν εξψηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία αθνξά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηεο ζην λέν πεξηβάιινλ. Κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ 

πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζάξθα θαη νζηά ζην δηαβαιθαληθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο. 

ια δείρλνπλ φηη ε λέα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή γεσγξαθία ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί κέζα απφ κηα ζύγρξνλε θαη επέιηθηε ζηξαηεγηθή 

δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ νπνία ν 

                                                      
12 Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (ΔΑΞ) Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2012-2016 (Ξεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο) ζην πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο [pdf] Γηαζέζηκν ζην: 
<http://www.pdm.gov.gr/images/stories/arxeia/eap_pdm_2012-2016.pdf >  

http://www.pdm.gov.gr/images/stories/arxeia/eap_pdm_2012-2016.pdf
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ξφινο ηεο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη πξσηαγσληζηηθφο. 

Υάξηεο 3:  Ξχιε ηεο Διιάδαο πξνο ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ 

Πεγή: Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο  
(ΦΔΘ128Α/3.7.2008) 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο θπξίσο ηεο πγείαο, δεπηεξεπφλησο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (Σάξηεο 4). Πε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα, ε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο εληζρχεη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηα 

νπνία απνηεινχλ ζπγρξφλσο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο θαη ην αληίζηξνθν. 
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Υάξηεο 4: Δηαηξηθή ζρέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε ηελ Ξεξηθέξεηα 
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  

 
Πεγή: Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο  

(ΦΔΘ128Α/3.7.2008) 
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Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ζπλδπαδφκελε µε ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί ηε κφλε Ξεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο ρσξίο δηέμνδν πξνο ηε ζάιαζζα, αιιά κε 

ην κεγαιχηεξν ζηε ρψξα δπλακηθφ επηθαλεηαθψλ πδάησλ (ζρεδφλ ην 65% ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο Διιάδαο, κε 11 θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο), 

δηακνξθψλνπλ µηα ρσξνηαμηθή ελφηεηα µε ηδηαίηεξα γεσθπζηθά γλσξίζκαηα, πνπ, µε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, δχλαηαη λα αλαδεηρζεί ζε 

ειθπζηηθφ ηφπν αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαβίσζεο 13. 

Πην πιαίζην ηεο 4εο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ, ε Γπηηθή Καθεδνλία ήηαλ κηα απφ 

ηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαηηζηηθήο Πχγθιηζεο (Phasing Out) ηεο Διιάδαο, κε ην θαηά θεθαιήλ 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ ηεο ζε Κνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΚΑΓ) πςειφηεξν 

ηνπ 75% ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο ΔΔ-25 θαη κηθξφηεξν ηνπ 75% ηεο ΔΔ-15, ιακβάλνληαο σο 

έηνο βάζεο ππνινγηζκνχ ην έηνο 2003. Θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ε Γπηηθή 

Καθεδνλία εληάζζεηαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο Κεηαβαηηθήο Πηήξημεο, αθνχ ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2009 αλέξρεηαη ζην 85,6% ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο 

ΔΔ-27. Ζ πην πξφζθαηε απνηχπσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ αλά Ξεξηθέξεηα ηεο ΔΔ θαίλεηαη ζην Σάξηε 5.  

Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηε ρψξα κεηά ην 2008 έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή χθεζε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, γεγνλφο πνπ έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ (ζε ΚΑΓ) ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, δηακνξθψλνληάο ην ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζε επίπεδν ΔΔ-27 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 80% ηνπ 

αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ (βι. Ξίλαθα 9, Σάξηε 5). Δπηπξνζζέησο, απνηειεί θνηλή 

νκνινγία φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε ΚΑΓ, αλ θαη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δελ απνηππψλεη ζε πιήξε έθηαζε ην αλαπηπμηαθφ 

πξνθίι κηαο πεξηθέξεηαο, απνθιείνληαο κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο, φπσο είλαη ην 

βηψζηκν πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θ.ιπ.14 

 

                                                      
13 ΔΑΞ ΞΓΚ 2012-2016; ΔΞ ΞΓΚ 2011-2014 
14 Πηδεξφπνπινο, Αλ., ΑΛΘΝ, Γεθ 2014 
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Υάξηεο 5: Θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ αλά Ξεξηθέξεηα 2011 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 
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Πίλαθαο 9. ΑΔΞ αλά θάηνηθν ζε ΚΑΓ (Κνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο) ζε 
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ (ΞΓΚ) θαη επξσπατθφ επίπεδν (ΔΔ-27), έηε 2008-2010 

 Δυτικό Μακεδονύα Ελλϊδα ΕΕ-27 

 ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ- 27 

ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ- 27 

ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ-27 

2008 21,300 85 23,100 92 25,100 100 

2009 20,100 86 22,100 94 23,500 100 

2010 19,600 80 21,200 87 24,500 100 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 

Ζ ελδνπεξηθεξεηαθή εηθφλα παξνπζηάδεη έληνλεο αληζφηεηεο ζε επίπεδν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ (ζε ΚΑΓ) (βι. Ξίλαθα 10), νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη 

δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ ΞΔ Θαζηνξηάο λα βξίζθεηαη ζηε 

δπζκελέζηεξε ζέζε θαη ηελ ΞΔ Θνδάλεο κε δηαθνξά (απφ ηηο ΞΔ Γξεβελψλ & Θαζηνξηάο) 

ζηελ θαιχηεξε, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ εμφξπμεο θαη παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηζηνχ ζην θιάδν ηεο γνχλαο ζηελ πεξηνρή. 

Νη ΞΔ Θαζηνξηάο θαη Φιψξηλαο εκθαλίδνπλ παξφκνηα κεγέζε φζνλ αθνξά ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο δείθηεο, ελψ ζε επίπεδν ΑΔΞ ε ΞΔ Θαζηνξηάο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο 

ΞΔ Φιψξηλαο, ε νπνία εκθαλίδεη ηελ πην ηζνξξνπεκέλε παξαγσγηθή δηάξζξσζε εληφο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, αμηνζεκείσην είλαη ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ ηξηηνγελνχο  ηνκέα ζηηο ιηγφηεξν επεκεξνχζεο ΞΔ (Γξεβελψλ θαη Θαζηνξηάο), θαζψο 

θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ ΞΔ Θνδάλεο ζε κφιηο 4% ηνπ ΑΔΞ. 

 

Πίλαθαο 10. Δπίπεδν αλάπηπμεο & επεκεξίαο,  ΑΔΞ/θάηνηθν ζε ΚΑΓ 

 Π.Ε. 

Γρεβενών 

Π.Ε. 

Καςτοριϊσ 

Π.Ε 

Κοζϊνησ 

Π.Ε. 

Υλώρινασ 

Πληθυςμόσ 31.757 50.322 150.196 51.414 

Πυκνότητα Πληθυςμού  13,745 29.25 42,454 26,549 

ΑΕΠ κατϊ κεφαλό ςε ΜΑΔ* 12.500 12.200 21.800 20.500 

ΑΕΠ ςε ΜΑΔ (% του μϋςου όρου 

τησ χώρασ)* 

61 59 106 100 

ΑΕΠ ςε ΜΑΔ (% του μϋςου όρου 

τησ ΕΕ27)* 

57 56 100 94 

Πεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ, απνγξαθή, 2011 
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Ζ Ξεξηθέξεηα παξάγεη ην 2,3% ηνπ εζληθνχ ΑΔΞ, πνπ πξνέξρεηαη θαηά 6,8% απφ ηε 

Γεσξγία, θαηά 38,5% απφ ηε Βηνκεραλία – Θαηαζθεπέο (ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη ηνκείο ησλ κεηαιιείσλ – νξπρείσλ κε 9,8% θαη ηεο Δλέξγεηαο κε 18,6%) θαη θαηά 

54,7% απφ ηηο πεξεζίεο (2008). ζνλ αθνξά ζηελ  ηνκεαθή ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

εληφο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην 16,7% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, ην 28,10% ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ην 55,08% ζηνλ ηξηηνγελή (2008). 

Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

Ν πξσηνγελήο ηνκέαο, αλ θαη έρεη δηαρξνληθά ππνζηεί ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαμηνπνίεησλ απνζεκάησλ, ηφζν θπζηθψλ φζν θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. Κέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο 

γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ζεκαζίαο, 

δχλαηαη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΑΔΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο επάξθεηαο, ζηε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηζρπξψλ κνλν-

δξαζηεξηνηήησλ κε γεληθφηεξεο ρσξηθέο εμεηδηθεχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο ην θχθισκα ιηγλίηε-ελέξγεηαο (Άμνλαο Θνδάλε – Ξηνιεκαΐδα – Ακχληαην – 

Φιψξηλα) θαη ν θαηεμνρήλ παξαγσγηθφο θαη εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο 

(Θαζηνξηά – Πηάηηζηα). Ζ ΞΓΚ ζηεξίδεηαη, θαηά πξψην ιφγν, ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζηελ εμφξπμε ιηγλίηε, δηαηεξψληαο ην ραξαθηήξα κηαο βηνκεραληθήο 

πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θαηεμνρήλ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ ηεο ρψξαο (θαηά ηελ 

πεξίνδν 2010-12 νη ζεξκηθέο θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ηεο ζπκκεηείραλ µε 

πνζνζηφ απφ 52% έσο 55% ζηε ζπλνιηθή ειεθηξηθή παξαγσγή ζην δηαζπλδεδεκέλν 

ζχζηεκα)15. Υζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ελψ λέα θαηεχζπλζε δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ε κεηαπνίεζε πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Υο πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΞΓΚ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

γλσξίζκαηα πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο. Ν ηνκέαο απηφο, κέρξη ζηηγκήο, δελ έρεη αμηνπνηεζεί 

επαξθψο, κε απνηέιεζκα ε ΞΓΚ λα απνηειεί ηνλ ιηγφηεξν ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαζψο θαηαγξάθνληαη ζ’ απηή κφιηο 0,17 

δηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ αλά θάηνηθν θαη θαηαηάζζεηαη, κε κεγάιε δηαθνξά, 

                                                      
15 ΔΑΞ ΞΓΚ 2012-2016; ΔΞ ΞΓΚ 2011-2014 
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ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 13 Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο ζηελ σο άλσ 

θαηεγνξία – δείθηε16. πφ ην πξίζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο, ηάζε πνπ 

επηδεηλψλεηαη απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, απαηηνχληαη ζπλδπαζκέλεο 

παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνθίι ηεο Ξεξηθέξεηαο -ηφζν ζην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ-, κε παξάιιειε πξνψζεζε αληαγσληζηηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ.  

Γεληθά, ην παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο ΞΓΚ ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθά απφ 

ηελ έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ κφλν εθ ησλ 

θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηζρπξψλ κνλν-

δξαζηεξηνηήησλ (θπθιψκαηα ιηγλίηε-ελέξγεηαο θαη γνχλαο), κε ρσξηθέο εμεηδηθεχζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζχιαθεο. Ζ νηθνλνκία ηεο 

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλν εχξνο θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο, ζεκαληηθή 

εμάξηεζε απφ ζπκβαηηθνχο θιάδνπο, πνιχ κηθξφ κέγεζνο επηρεηξήζεσλ θαη έιιεηςε 

επελδχζεσλ, ηδίσο ζε Δ&ΡΑ, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζην 0,1% ηνπ ΑΔΞ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηεο, ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ε ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία. Πηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ε αλεπαξθήο παξνρή ππνδνκψλ, ε 

δηαθζνξά, νη πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί εξγαζίαο, ην αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε αηνικία γηα θαηλνηνκία.  

Ππκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε πεξηζζφηεξνπο, 

παξαδνζηαθνχο θαη λένπο, παξαγσγηθνχο θιάδνπο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κνλνθιαδηθήο νηθνλνκίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε επηβάιιεηαη λα 

ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη ε 

κεγαιχηεξε πζηέξεζε, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο/θνξείο. 

Ξαξάιιεια, είλαη αλαγθαία ε εθκεηάιιεπζε σο πιενλέθηεκα ηεο 

«γσληαθήο»/ζπλνξηαθήο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε νπνία ζπλνξεχεη κε δχν φρη 

ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ελδερνκέλσο ηελ αλάπηπμε 

θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο 

                                                      
16 ΔΑΞ ΞΓΚ 2012-2016, ζει. 9 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                  35 

 

επελδχζεσλ θαη ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αηρκήο. Ρέινο, παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλζεθηηθφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνκέα θαη ν ηζρπξφο πξνσζεηηθφο θαη ζπληνληζηηθφο ξφινο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δπλακηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα «θνξκφ» απφ θιάδνπο παξαγσγήο «δηεζλψο» εκπνξεχζηκσλ 

πξντφλησλ θαη λα δψζεη ζπλνιηθά κηα πξννπηηθή καθξνρξφληαο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

αλάθακςεο ζηελ Ξεξηθέξεηα.  Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα εληζρπζεί ε πεξηθεξεηαθή 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ζπκβάιινληαο 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλαθνπή ηεο απμαλφκελεο πιεζπζκηαθήο εθξνήο θαη ζηελ 

επηζπκεηή ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο17. 

22..11..11..11..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΓΓξξεεββεελλψψλλ  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ απνηειεί κία απφ ηηο ηέζζεξηο Ξεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ζπγθεληξψλεη ζπάληα θπζηθή 

νκνξθηά. Ξεξηηξηγπξίδεηαη απφ κεγάινπο νξεηλνχο φγθνπο, ζηηο πιαγηέο ησλ νπνίσλ 

εθηείλνληαη πινχζηα δάζε κε ππθλή βιάζηεζε θαη πνηάκηα. Ρα παξαδνζηαθά ρσξηά, ηα 

πέηξηλα γεθχξηα θαη νη παιαηέο εθθιεζίεο πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα δείρλνπλ ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ θαηνίθσλ κε ην 

πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη θαη ε πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ ηφπνπ. Ρα 

πην ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη νη ζεκαληηθφηεξνη πφινη έιμεο επηζθεπηψλ είλαη ν 

Δζληθφο Γξπκφο "Βάιηα Θάιληα", ην Δζληθφ Σηνλνδξνκηθφ Θέληξν Βαζηιίηζαο θαη ε 

πιεζψξα άγξησλ καληηαξηψλ πνπ θπηξψλνπλ ζηελ πεξηνρή. Ηδηαίηεξν ζεκείν αλαθνξάο 

νηθνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ηα γεσζαχκαηα θαη ην 

Γεσπάξθν ΡΖΘΝΠ, γηα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί θάθεινο έληαμήο ηνπ ζην Γίθηπν 

γεσπάξθσλ ηεο UNESCO. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δηαζέηεη ηδηαίηεξε γεσινγηθή 

θιεξνλνκηά, πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ γεσηφπσλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ζπαληφηεηα, επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηνπο θαη ηελ 

                                                      
17 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 7-8. Ζ Β΄ Φάζε - ΠΡΑΓΗΝ Β1 
ηεο ζρεηηθήο Κειέηεο ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη εγθξίζεθε απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο (Απφθαζε 221/15 ηεο 2εο-10-2015, ΑΓΑ: 6ΓΝΑ7ΙΤ-3ΑΜ) κε ηα ζρφιηα-παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο 
πνπ δηαηππψζεθαλ. Απεζηάιε πξνο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο καδί κε ζπλεκκέλν 
Ξαξάξηεκα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε απφ θνξείο, ππεξεζίεο θαη πνιίηεο θαη 
αλακέλεηαη ε ελζσκάησζε απηψλ ζην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαβνχιεπζε επί ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ 
Πρεδίνπ .Α. πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. 
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αηζζεηηθή έιμε πνπ πξνθαινχλ18.  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ είλαη ε κηθξφηεξε ζε πιεζπζκφ Ξεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξνπζηάδνληαο θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ζπλνιηθή πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαηά 2,50%. Κε ππθλφηεηα 13,86 θαη./km2 

απνηειεί ηελ πην αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ κε βάζε ηηο δχν 

πξαγκαηνπνηεζείζεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ -ηνπ 2001 θαη ηνπ 2011- δίλεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα 11 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 11. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ (ΞΔ1) 

Έηνο Απνγξαθήο 2001  2011 

Κφληκνο Ξιεζπζκφο 32.567 31.757 

Ξπθλφηεηα  Ξιεζπζκνχ 14,22 13,86 

Γείθηεο Γήξαλζεο 1,71 2,34 

Έθηαζε (km2) 2.291 

Πεγή: www.statistics.gr  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ απνηειείηαη απφ δχν Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο: ην 

Γήκν Γξεβελψλ θαη ην Γήκν Γεζθάηεο. Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ 

κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 12.  

Πίλαθαο 12. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ θαη κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 
Γήκν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ 

Γήκνη Ξ.Δ. Γξεβελψλ Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Κφληκνο πιεζπζκφο 

2001 2011 2001 2011 

Γήκνο Γξεβελψλ 30.564 26.399 25.522 25.905 

Γήκνο Γεζθάηεο 7.383 5.909 7.045 5.852 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, «Νη Γήκνη ζε αξηζκνχο», Αζήλα, Κάηνο 2013, ΔΔΡΑΑ19, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Ρν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ είλαη ρακειφ θαη ηελ 

θαηαηάζζεη ζηελ 41ε ζέζε ζε επίπεδν ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ 

ΑΔΞ, ζπληξηπηηθά θπξίαξρνο ηνκέαο είλαη απηφο ησλ ππεξεζηψλ (72%), κε ηνπο 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά, (10%) θαη (18%) 

                                                      
18 Θαηά ηε δηαβνχιεπζε (βι. πξνεγνχκελε ππνζ.), πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία Δηδηθήο Σσξηθήο Δλφηεηαο (ΔΣΔ) 
ηνπ «Γεσπάξθνπ Ρεζχνο», ζε κία πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ ξιηαθα θαη ηνλ Βνχξηλν κέρξη ηε 
Βνπλάζα, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο. 
19 Γηαζέζηκν ζην <http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf >  

http://www.statistics.gr/
http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf
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αληίζηνηρα, δηακνξθψλνληαο έηζη έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα κε αληζνκεξή θαη 

ηαπηφρξνλα αζζελή παξαγσγηθή βάζε, σο απνηέιεζκα ηεο κε αμηνπνίεζεο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν αγξνηηθφο ρψξνο ζηελ 

πεξηνρή. 

Ζ αλάπηπμε ελφο αγξνηηθνχ ηνκέα κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη πνηφηεηα, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ηεο Βαζηιίηζαο, ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

πινχζησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θπξίσο ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Γξεβελψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα βηψζηκε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. 

 
Πίλαθαο 13. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία  Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ 

ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ:   Δςπώ 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε επξώ (2012 – πξνζωξηλά ζηνηρεία) 10.632 

ΑΔΠ (% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ρώξαο)  60,73 

  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΔΠ: % 

ΑΔΠ % ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  8,47 

ΑΔΠ %  ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  7,49 

ΑΔΠ % ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  84,04 

  

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ: % 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο 10-15 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο 20-25 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο 30-35 

  

ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ:   Πλήθορ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΛΗΜΑΝΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΟΓΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 1 

Δγλαηία Οδόο 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 
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ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ/ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Πεπιγπαθή ή Σίηλορ):  1 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - Παξάξηεκα 

Γξεβελώλ κε 3 Σκήκαηα: Σκήκα Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία, 

Σκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ θαη Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΠΟΛΔΙ (Πεπιγπαθή ή 

Σίηλορ):  
0 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 

(Πεπιγπαθή ή Σίηλορ): 
0 

  

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  Πλήθορ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΆΛΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΕΩΝΔ (εθηόο ΒΗ.ΠΔ. Καη ΒΗΟ.ΠΑ.) 0 

  

 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ:  Πλήθορ 

ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 1 

Γεληθό Ννζνθνκείν Γξεβελώλ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ:  Πλήθορ 

ΚΛΗΝΔ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ - ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ  (2015) 1.111 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ - ΒΑΗΛΗΣΑ 1 

Πεγή: ΔΠΔ, Νη λνκνί ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία ΑΛΘΝ-ΓηΑΞ 

22..11..11..22..    ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΘΘααζζηηννξξηηάάοο  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο απνηειεί ηε δεχηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ππλνξεχεη δπηηθά κε ηελ 

Αιβαλία θαη είλαη πεξηνρή νξεηλή θαη εκηνξεηλή, ζε πνζνζηφ 60,2 % θαη 28,9 % 

αληίζηνηρα, ελψ νη πεδηλέο εθηάζεηο θηάλνπλ ζε πνζνζηφ κφιηο ην 10,5% θαη 

πεξηνξίδνληαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο. Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο είλαη απφ ηηο 

πιένλ ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο ζπλδπάδεη κνλαδηθή θπζηθή νκνξθηά 

νξεηλψλ φγθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πφιε ηεο Θαζηνξηάο θαη ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά 

ηεο, πιήζνο αξρνληηθψλ θαη βπδαληηλψλ θηηζκάησλ θαη κνλαδηθνχο νηθηζκνχο. Ρα πέηξηλα 

γεθχξηα είλαη αξηζηνπξγήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ θαζηνξηαλνχ ηνπίνπ. Νη δαζηθνί πφξνη θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Ρα κήια, φπσο θαη ηα θαζφιηα-γίγαληεο ηεο Θαζηνξηάο, έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο πξντφληα πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο. Ζ Θαζηνξηά είλαη 
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έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, ζε παγθφζκην επίπεδν, θέληξα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

δηάζεζεο γνχλαο.  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο είλαη ε ηξίηε ζε πιεζπζκφ Ξεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξνπζηάδνληαο θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ζπλνιηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαηά 6,3%. Κε ππθλφηεηα 29,26 θαη./km2 

απνηειεί ηε δεχηεξε πην ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο κε βάζε ηηο δχν 

πξαγκαηνπνηεζείζεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ -ηνπ 2001 θαη ηνπ 2011- δίλεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα 14 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 14. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο (ΞΔ2) 

Έηνο Απνγξαθήο 2001  2011 

Κφληκνο Ξιεζπζκφο 53.702 50.322 

Ξπθλφηεηα  Ξιεζπζκνχ 31,22 29,26 

Γείθηεο Γήξαλζεο 1,13 1,59 

Έθηαζε (km2) 1.720 

Πεγή: www.statistics.gr 

 

 

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο απνηειείηαη απφ ηξεηο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο: 

ην Γήκν Θαζηνξηάο, ην Γήκν Άξγνπο Νξεζηηθνχ θαη ην Γήκν Λεζηνξίνπ. Ζ πιεζπζκηαθή 

εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 15.  

 

Πίλαθαο 15. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ θαη κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 
Γήκν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο 

Γήκνη Ξ.Δ. Θαζηνξηάο Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Κφληκνο πιεζπζκφο 

2001 2011 2001 2011 

Γήκνο Θαζηνξηάο 36.566 35.773 37.094 35.874 

Γήκνο Άξγνπο Νξεζηηθνχ 13.375 11.739 13.479 11.802 

Γήκνο Λεζηνξίνπ 3.542 3.171 3.129 2.646 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, «Νη Γήκνη ζε αξηζκνχο», Αζήλα, Κάηνο 2013, ΔΔΡΑΑ20, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 

 

Ρν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο είλαη ρακειφ θαη ηελ 

                                                      
20 Γηαζέζηκν ζην <http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf >  

http://www.statistics.gr/
http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf
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θαηαηάζζεη ζηελ 36ε ζέζε ζε επίπεδν ρψξαο. Πχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΞ, 

ζπληξηπηηθά θπξίαξρνο ηνκέαο είλαη απηφο ησλ ππεξεζηψλ (75,6%), κε ηνπο πξσηνγελή 

θαη δεπηεξνγελή ηνκέα λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά, (10,9%) θαη (13,5%) αληίζηνηρα, 

δηακνξθψλνληαο έηζη έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα κε αληζνκεξή θαη ηαπηφρξνλα αζζελή 

παξαγσγηθή βάζε σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

παξαδνζηαθφ θιάδν ηεο γνχλαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ δηακφξθσζε ελφο βηψζηκνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ ηεο γνχλαο, ε 

παξαγσγή πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο ιίκλεο ηεο 

Θαζηνξηάο θαζψο θαη ηνπ πινχζηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα κηα βηψζηκε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. 

 

Πίλαθαο 16. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία  Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο 

ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ:   Δςπώ 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε επξώ (2012 – πξνζωξηλά ζηνηρεία) 11.527 

ΑΔΠ (% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ρώξαο)  65,84 

  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΔΠ: % 

ΑΔΠ % ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  10,33 

ΑΔΠ %  ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  17,74 

ΑΔΠ % ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  71,93 

 

 

  

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ: % 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο 15 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο 25 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο 35 

  

ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ:   Πλήθορ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 1 

Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Καζηνξηάο "ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ" 

ΛΗΜΑΝΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΟΓΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 1 
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Κάζεηνο Άμνλαο "ηάηηζηα - Κξπζηαιινπεγή" 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ/ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Πεπιγπαθή ή Σίηλορ):  1 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - Παξάξηεκα 

Καζηνξηάο κε 3 Σκήκαηα: Σκήκα Γηεζλνύο Δκπνξίνπ,   Σκήκα Γεκνζίωλ ρέζεωλ θαη 

Δπηθνηλωλίαο θαη Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΠΟΛΔΙ (Πεπιγπαθή ή 

Σίηλορ):  
0 

  

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 

(Πεπιγπαθή ή Σίηλορ): 
0 

  

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  Πλήθορ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΆΛΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΕΩΝΔ (εθηόο ΒΗ.ΠΔ. Καη ΒΗΟ.ΠΑ.)   

  

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ:  Πλήθορ 

ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 2 

1. Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, 2. Ηδηωηηθή θιηληθή 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ:  Πλήθορ 

ΚΛΗΝΔ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ - ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ  (2015) 2.115 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ - Βηηζίνπ 1 

Πεγή: ΔΠΔ, Νη λνκνί ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία ΑΛΘΝ-ΓηΑΞ 

22..11..11..33..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΘΘννδδάάλλεεοο  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Βξίζθεηαη ζην  

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ 

ην 74 % ηεο έθηαζήο ηεο. Ζ πεξηνρή επίζεο ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ πδάηηλν ζηνηρείν, κε 
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ηνλ Αιηάθκνλα θαη ηελ ηερλεηή ιίκλε Ξνιπθχηνπ κε ην εληππσζηαθφ νηθνζχζηεκά ηεο. Ζ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο πεξηιακβάλεη αξραίεο θαη βπδαληηλέο πφιεηο κε 

εληππσζηαθά επξήκαηα, αξρνληηθά κε ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη δηαηεξεί ήζε θη 

έζηκα πνπ ζπληεξνχλ ηελ παξάδνζε θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο 

πεξηνρήο. Θεσξείηαη ε «ελεξγεηαθή θαξδηά ηεο ρψξαο» κε ηνπο ΑΖΠ θαη ΖΠ ηεο ΓΔΖ 

θαη ηελ εμφξπμε ιηγλίηε, κε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ καξκάξνπ, ελψ ηα 

αγξνηηθά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα,  κε θνξπθαίν ηνλ Θξφθν Θνδάλεο, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ εμαηξεηηθή πνηφηεηα.  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο είλαη ε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ Ξεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξνπζηάδνληαο φκσο θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ζπλνιηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαηά 2,4%. Κε ππθλφηεηα 47,59 

θαη./km2 απνηειεί ηελ πην ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο κε βάζε ηηο δχν 

πξαγκαηνπνηεζείζεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ -ηνπ 2001 θαη ηνπ 2011- δίλεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα 17 πνπ αθνινπζεί. 

 
Πίλαθαο 17. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο (ΞΔ3) 

Έηνο Απνγξαθήο 2001  2011 

Κφληκνο Ξιεζπζκφο 153.939 150.196 

Ξπθλφηεηα  Ξιεζπζκνχ 48,78 47,59 

Γείθηεο Γήξαλζεο 1,02 1,39 

Έθηαζε (km2) 3.156 

Πεγή: www.statistics.gr 
 

 

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο Θαιιηθξαηηθνχο 

Γήκνπο: ην Γήκν Θνδάλεο, ην Γήκν Δνξδαίαο, ην Γήκν Βνΐνπ θαη ην Γήκν Πεξβίσλ - 

Βειβεληνχ. Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 

Γήκν δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 18.  

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/
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Πίλαθαο 18. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ θαη κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 
Γήκν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο 

Γήκνη Ξ.Δ. Θνδάλεο Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Κφληκνο πιεζπζκφο 

2001 2011 2001 2011 

Γήκνο Θνδάλεο 68.680 71.106 70.220 71.388 

Γήκνο Δνξδαίαο 46.540 45.545 46.555 45.592 

Γήκνο Βντνπ 22.447 18.558 20.430 18.386 

Γήκνο Πεξβίσλ - Βειβεληνχ 17.657 14.961 16.734 14.830 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, «Νη Γήκνη ζε αξηζκνχο», Αζήλα, Κάηνο 2013, ΔΔΡΑΑ21, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 

 

Ρν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο είλαη πςειφ θαη ηελ 

θαηαηάζζεη ζηελ 9ε ζέζε ζε επίπεδν ρψξαο. Πχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΞ, ε 

εμφξπμε θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο 

πνζνζηνχ 47,7% αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ είλαη απφ ηα 

πςειφηεξα ζηε ρψξα. Αληίζεηα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη δηαρξνληθά ππνζηεί 

ζπξξίθλσζε θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΞ κφιηο θαηά 4%, ελψ ν ηξηηνγελήο 

ζπκκεηέρεη κε 48,3%. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε θη ν εκπινπηηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κε 

ηελ αλάπηπμε ελφο πνηνηηθνχ θαη θαζεηνπνηεκέλνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

πινχζηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο. 

 

Πίλαθαο 19. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία  Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ:   Ευρώ 

ΑΕΡ κατά κεφαλι ςε ευρϊ (2012 – πξνζωξηλά ζηνηρεία) 16.748 

ΑΕΡ (% του μζςου όρου τθσ χϊρασ) 95,66 

  

ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΑΕΠ: % 

ΑΕΡ % ΡΩΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  3,90 

ΑΕΡ %  ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  51,19 

ΑΕΡ % ΤΛΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  44,91 

  

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ: % 

Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μεγάλεσ επιχειριςεισ 10-15 

                                                      
21 Γηαζέζηκν ζην <http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf >  

http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf
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Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μεςαίεσ επιχειριςεισ 20-25 

Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μικρζσ επιχειριςεισ 30-35 

  

ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ:   Πλήθος 

ΑΕΟΔΟΜΛΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 1 

Κρατικόσ Αερολιμζνασ Κοηάνθσ "ΦΛΛΛΡΡΟΣ" 

ΛΛΜΑΝΛΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 0 

  

ΟΔΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 3 

1) Εγνατία Οδόσ,  

2) Κάκετοσ Άξονασ "Σιάτιςτα - Κρυςταλλοπθγι",  

3) Κάκετοσ Άξονασ Νίκθ - Φλϊρινα - Ρτολεμαΐδα - Κοηάνθ - Λάριςα 

ΣΛΔΘΟΔΟΜΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 1 

Κεςςαλονίκθ - Κοηάνθ - Κεςςαλονίκθ (Ζχουν διακοπεί τα δρομολόγια τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
γραμμισ) 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΛΚΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 0 

  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (Περιγραφή ή Σίτλος):  2 

1) Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ με 1 Σχολι (Ρολυτεχνικι Σχολι), με 3 Τμιματα: 
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν και Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ (λειτουργία 2015-16) 

2) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Δυτικισ Μακεδονίασ με 3 Σχολζσ και 1 ανεξάρτθτθ 
εκπαιδευτικι μονάδα: Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν με 6 Τμιματα, Διοίκθςθσ και Οικονομίασ με 3 
Τμιματα, Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ με 1 Τμιμα και Κζντρο Ξζνων Γλωςςϊν και 
Φυςικισ Αγωγισ  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΠΟΛΕΙ (Περιγραφή ή Σίτλος):  2 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΚΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ (Περιγραφή ή 
Σίτλος): 

1 

Λνςτιτοφτο Τεχνολογίασ Στερεϊν Καυςίμων (ΛΤΕΣΚ) 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  Πλήθος 

ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΕΣ ΡΕΛΟΧΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 1 

Βιομθχανικι Ρεριοχι Κοηάνθσ 

ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΑ ΡΑΚΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 2 

1) Βιοτεχνικό Ράρκο Ρτολεμαΐδασ ςτθν περιοχι τθσ ΑΕΒΑΛ,  

2) Βιοτεχνικό Ράρκο Ξφλου ςτθν Κοηάνθ 
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ΆΛΛΕΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΕΣ ΗΩΝΕΣ (εκτόσ ΒΛ.ΡΕ. Και ΒΛΟ.ΡΑ.) 1 

Χϊροσ Ανάπτυξθσ Βιοτεχνικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθ Σιάτιςτα 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ:  Πλήθος 

ΔΘΜΟΣΛΑ ΚΑΛ ΛΔΛΩΤΛΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΑ 7 

1) Μαμάτςειο Γενικό Νοςοκομείο Κοηάνθσ,  

2) Μποδοςάκειο Γενικό Νοςοκομείο Ρτολεμαΐδασ, 

 3) Ρζντε (5) Λδιωτικζσ κλινικζσ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ:  Πλήθος 

ΚΛΛΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  (2015) 1.828 

ΧΛΟΝΟΔΟΜΛΚΑ ΚΕΝΤΑ 0 

Πεγή: ΔΠΔ, Νη λνκνί ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία ΑΛΘΝ-ΓηΑΞ 

22..11..11..44..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΦΦιιψψξξηηλλααοο  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο απνηειεί ηελ ηέηαξηε απφ ηηο ηέζζεξηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ππλνξεχεη βφξεηα κε ηελ 

Ξξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο θαη δπηηθά κε ηελ Αιβαλία. Ζ ιίκλε 

ηεο Κεγάιεο Ξξέζπαο απνηειεί ην ζεκείν επαθήο ησλ ηξηψλ θξαηψλ, ην ηξηεζλέο. 

Κνξθνινγηθά, ν Λνκφο έρεη νξεηλφ, εκηνξεηλφ θαη πεδηλφ ραξαθηήξα. Ζ ζπκπαγήο νξεηλή 

κάδα ηνπ βφξεηνπ-βνξεηνδπηηθνχ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηα βνπλά Βαξλνχληαο, 

Βέξλνλ θαη Βφξαο, πνπ νη νξεηλνί φγθνη ηνπο θαηαιήγνπλ ζηηο εχθνξεο πεδηάδεο ησλ 

Ξξεζπψλ, κε ηνλ ζπάλην πδξνβηφηνπφ ηνπο. Νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην ππέδαθνο, ηε γεσκνξθνινγία θαη ην θιίκα, ηε 

ραξαθηεξίδνπλ σο θαηεμνρήλ γεσξγνθηελνηξνθηθή πεξηνρή. Ηθαλνπνηεηηθή είλαη θαη ε 

εηήζηα παξαγσγή απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ (ηα δαζηθά πξντφληα είλαη θπξίσο 

μπιεία πιαηχθπιισλ θαη θαπζφμπια εκπνξίνπ). Νλνκαζηά επίζεο είλαη ηα θξαζηά 

Ακπληαίνπ κε αμηφινγα νηλνπνηεία θαη ηα γλσζηά αλαςπθηηθά κε θπζηθφ αλζξαθνχρν 

λεξφ. Πηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ε 

Γ.Δ.Ζ. (ΑΖΠ - εμφξπμε ιηγλίηε) θαη ηδηψηεο ζηελ εμφξπμε ιηγλίηε. 

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξνπζηάδνληαο θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ζπλνιηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαηά 5%. Κε ππθλφηεηα 26,72 

θαη./km2 απνηειεί ηε δεχηεξε πην αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Ζ πιεζπζκηαθή ηεο εμέιημε κε βάζε ηηο δχν πξαγκαηνπνηεζείζεο απνγξαθέο 

πιεζπζκνχ -ηνπ 2001 θαη ηνπ 2011- δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 20 πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 20. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο (ΞΔ4) 

Έηνο Απνγξαθήο 2001  2011 

Κφληκνο Ξιεζπζκφο 54.109 51.414 

Ξπθλφηεηα  Ξιεζπζκνχ 28,12 26,72 

Γείθηεο Γήξαλζεο 1,12 1,36 

Έθηαζε (km2) 1.924 

Πεγή: www.statistics.gr 

 

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο απνηειείηαη απφ ηξεηο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο: 

ην Γήκν Φιψξηλαο, ην Γήκν Ακπληαίνπ θαη ην Γήκν Ξξεζπψλ. Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 21.  

Πίλαθαο 21. Ξιεζπζκηαθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ θαη κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 
Γήκν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο 

Γήκνη Ξ.Δ. Φιψξηλαο Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Κφληκνο πιεζπζκφο 

2001 2011 2001 2011 

Γήκνο Φιψξηλαο 33.282 32.919 33.588 32.881 

Γήκνο Ακπληαίνπ 18.975 17.368 18.357 16.973 

Γήκνο Ξξεζπψλ 2.511 1.554 2.164 1.560 

 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, «Νη Γήκνη ζε αξηζκνχο», Αζήλα, Κάηνο 2013, ΔΔΡΑΑ22, ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία 

 

Ρν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο είλαη ρακειφ θαη ηελ 

θαηαηάζζεη ζηελ 27ε ζέζε ζε επίπεδν ρψξαο. Πχκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΞ, ε 

εμφξπμε θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο 

πνζνζηνχ 30,5% αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ είλαη απφ ηα 

πςειφηεξα ζηε ρψξα. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 14,3%, πνπ είλαη ην 

πςειφηεξν ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, δείρλνληαο κηα εμαηξεηηθή δπλακηθή, ελψ ν ηξηηνγελήο 

ζπκκεηέρεη κε 55,2%. Θαηά ζπλέπεηα, απφ ηελ άπνςε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΑΔΞ, ε 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο παξνπζηάδεη ηελ πιένλ ηζνξξνπεκέλε εηθφλα ζηε 

Γπηηθή Καθεδνλία. 

Ζ πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε θη ν εκπινπηηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο κε ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, ε αμηνπνίεζε ηνπ πινχζηνπ 

                                                      
22 Γηαζέζηκν ζην <http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf >  

http://www.statistics.gr/
http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf
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θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο κε αηρκή ην πδάηηλν δπλακηθφ ησλ 

ιηκλψλ θαη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο Βίγιαο-Ξηζνδεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Πίλαθαο 22. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία  Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο 

ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ:   Δςπώ 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε επξώ (2012 – πξνζωξηλά ζηνηρεία) 16.333 

ΑΔΠ (% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ρώξαο)  93,29 

  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΔΠ: % 

ΑΔΠ % ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  9,66 

ΑΔΠ %  ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  40,67 

ΑΔΠ % ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  49,67 

 

  

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ: % 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο 15 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο 25 

Δπηρνξήγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο 35 

  

ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ:   Πλήθορ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΛΗΜΑΝΗΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΟΓΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 2 

1) Κάζεηνο Άμνλαο "ηάηηζηα - Κξπζηαιινπεγή", 2) Κάζεηνο Άμνλαο Νίθε - Φιώξηλα - 

Πηνιεκαΐδα - Κνδάλε - Λάξηζα 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 1 

Θεζζαινλίθε - Φιώξηλα - Θεζζαινλίθε (Έρνπλ δηαθνπεί ηα δξνκνιόγηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γξακκήο) 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ/ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Πεπιγπαθή ή Σίηλορ):  1 

1) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 2 ρνιέο: Παηδαγωγηθή ρνιή κε 2 Σκήκαηα 
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(Παηδαγωγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Παηδαγωγηθό Σκήκα Νεπηαγωγώλ) θαη ρνιή 

Καιώλ Σερλώλ κε ην Σκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΠΟΛΔΙ (Πεπιγπαθή ή 

Σίηλορ):  
  

  

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 

(Πεπιγπαθή ή Σίηλορ): 
  

 

  

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  Πλήθορ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 1 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή Φιώξηλαο 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ (Πεξηγξαθή ή Σίηινο) 0 

  

ΆΛΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΕΩΝΔ (εθηόο ΒΗ.ΠΔ. Καη ΒΗΟ.ΠΑ.) 0 

  

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ:  Πλήθορ 

ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 1 

Γεληθό Ννζνθνκείν Φιώξηλαο 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ:  Πλήθορ 

ΚΛΗΝΔ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ - ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ (2015) 1.310 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ - Βίγιαο - Πηζνδεξίνπ 1 

Πεγή: ΔΠΔ, Νη λνκνί ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία ΑΛΘΝ-ΓηΑΞ 

 

2.1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο αλά 

ηνκέα αλάπηπμεο 

22..11..22..11..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΚΚααθθεεδδννλλίίααοο  ζζηηννλλ    

ηηννκκέέαα  ««ΞΞεεξξηηββάάιιιιννλλ  θθααηη  ΞΞννηηφφηηεεηηαα  ΕΕσσήήοο»»  

Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο απνηεινχζε, έσο πξφζθαηα, κηα απνκαθξπζκέλε 

θαη ζπλνξηαθή πεξηνρή, κε θξηηήξηα ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηεο κέζα απφ ηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, αιιά θαη ηε ζέζε ηεο σο πξνο ηνλ «παξαδνζηαθφ» 

αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο. Απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο φηη γεηηληάδεη κε 

δχν φκνξεο ρψξεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηάζηαζε απηή ηείλεη λα αλαηξαπεί, θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζπκβνιήο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ησλ Θάζεηψλ ηεο Αμφλσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
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ρξνλναπνζηάζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ, ην εκεξήζην ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ, ηηο ρξήζεηο 

γεο θαη ηηο ζρέζεηο ηφπνπ θαηνηθίαο / ηφπνπ εξγαζίαο γηα ηα αζηηθά θέληξα ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, δεκηνπξγψληαο κηα λέα γεσγξαθία 

ηεο αλάπηπμεο. Ρα ζπγθεθξηκέλα έξγα δχλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλνρήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θηλεζεί κηα νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

θαη ζε άιινπο ηνκείο. Γηαθνξεηηθά, ελέρεη ν θίλδπλνο φμπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ, εηδηθά ζηνπο ηνκείο πγείαο - πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο, κε επίθεληξν ηελ 

εμάξηεζε απφ ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ρν ππφινηπν νδηθφ δίθηπν ηεο Ξεξηθέξεηαο, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, 

ρξήδεη πεξαηηέξσ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο θαη ζπκπιεξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζην λέν ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα κεγάια νδηθά έξγα. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο εμππεξεηείηαη ζήκεξα απφ δχν αεξνδξφκηα, ηεο 

Θαζηνξηάο (Αεξνιηκέλαο Αξηζηνηέιεο) θαη ηεο Θνδάλεο (Αεξνιηκέλαο Φίιηππνο), κε 

δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο Αζήλα ζε κε θαζεκεξηλή βάζε. Ν ξφινο ησλ δχν αεξνδξνκίσλ 

εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ππφ ην πξίζκα ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο ζε θξίζηκνπο ηνκείο (ηνπξηζκφο, πφινη αλάπηπμεο) θαη ησλ αλαδηαηάμεσλ πνπ 

έρεη πξνθαιέζεη ε θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο Νδνχ ζε ζρέζε κε ηηο ρξνλναπνζηάζεηο απφ 

θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ Ξεξηθέξεηα ζπλδέεηαη κε ην πθηζηάκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο κε 

δεπηεξεχνληα ζε ζεκαζία θιάδν ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ (Θεζζαινλίθε - Φιψξηλα, 

Θεζζαινλίθε - Θνδάλε), ν νπνίνο ππνιεηηνπξγεί. Δπηβαηηθνί ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 

ππάξρνπλ ζηνπο νηθηζκνχο Θνδάλεο, Ξηνιεκαΐδαο, Φιψξηλαο, Ακπληαίνπ θαη Φηιψηα. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε επέθηαζε 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλδπαζκέλσλ θαη πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηάο 

ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ επξχηεξν εζληθφ ζρεδηαζκφ. Εεηνχκελν ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο κε ηε ζχλδεζε κε Θεζζαιία 

(Θαιακπάθα) θαη ηελ Αιβαλία. 

Ρν δίθηπν ησλ πνδειαηνδξφκσλ δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν. 23   

Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα 

παλίδα θαη ρισξίδα θαη ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηε ρψξα. Ν 

                                                      
23 Ξνδειαηφδξνκνη πθίζηαληαη ζηηο εμήο πεξηνρέο: Θνδάλε - Άξγηινο (3,48 ρικ.), Θνδάλε - Θαξπδίηζα (3,24 
ρικ.), Θνδάλε - Θνπξί (0,99 ρικ.), ξηα Ξηνιεκαΐδαο - Κπνδνζάθεην Λνζνθνκείν (2,30 ρικ.), Γηαζηαχξσζε 
Δ.Ν. Θαζηνξηάο - Φιψξηλαο - Καπξνρψξη (2,93 ρικ.) 
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νηθνινγηθφο πινχηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη ρσξηθά ζπγθεληξσκέλνο ζε ηξεηο θχξηεο 

δψλεο: ηελ νξνζεηξά ηεο Ξίλδνπ ζην δπηηθφ άθξν, ηνλ θεληξηθφ άμνλα Ξξέζπεο - Βίηζη - 

Πηληάηζηθν θαη Βνχξηλνο θαη ηε ΛΓ ισξίδα Ξηέξηα - ιίκλε Ξνιπθχηνπ. Πηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο πεξηιακβάλνληαη Γχν 

Δζληθνί Γξπκνί θαη Δλλέα επηπιένλ πεξηνρέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γίθηπν Natura 

2000. Αλαιπηηθφηεξα, ηα θπζηθά δηαζέζηκα ηεο Ξεξηθέξεηαο, νκαδνπνηεκέλα ζηηο 

θαηεγνξίεο: δάζε, βηφηνπνη, πεδηάδεο, ιίκλεο, βνζθφηνπνη, λεζηά, νξεηλνί φγθνη θαη 

πνηάκηα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 23 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 23. Θχξηα θπζηθά δηαζέζηκα Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Φπζηθνί 
Ξφξνη-

Θαηεγνξία 
Ξεξηγξαθή-Κέγεζνο 

  Ολνκαζία 
Έθηαζε 
(ζηξ.) 

Ηκεξνκελία 
Καηαγξαθήο 

Γάζε 24 

Πθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε 646.895   
Κεηαβαηηθέο δαζψδεηο ζακλψδεηο εθηάζεηο 1.109.745   
Κηθηφ δάζνο 326.017   
Γάζνο θσλνθφξσλ 427.446   
Γάζνο πιαηπθχιισλ 1.601.914   
Δθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε 312.062   

Βηφηνπνη 25 

Βάιιηα Θίξλα (Corine) 19.314,80 4νο/2011 
Βίγια Ξηζνδεξίνπ   (Corine) 4.392,50 4νο/2011 
Γπηηθέο Ξιαγηέο Νξνπο Βφην  (Corine) 204.274,70 4νο/2011 
Δζληθφο Γξπκφο Ξίλδνπ (Βάιιηα Θάιληα)  (Corine) 93.221,30 4νο/2011 
Δζληθφο Γξπκφο Ξξεζπψλ θαη θνξπθέο φξνπο 
Βαξλνχο θαη φξνπο Κπνχηζη  (Corine) 435.304,20 

4νο/2011 

Θακβνχληα Νξε  (Corine) 
35.570,50 

4νο/2011 

Θεληξηθέο θνξπθέο ξνπο Πηληάηζηθν (Άζθην) θαη 
πεξηνρή Βιάζηεο  (Corine) 54.497,00 

4νο/2011 

Θνηιάδα Κεζηαλνχ Λεξνχ θαη ςειέο θνξπθέο 
ξνπο Βνχξηλνο  (Corine) 28.501,60 

4νο/2011 

Θνξπθέο ξνπο Βίηζη (Βέξλν)  (Corine) 
40.699,00 

4νο/2011 

Ιαδνπφηακνο  (Corine) 
40.699,00 

4νο/2011 

Ιίκλεο Σεηκαδίηεο θαη Εάδαξε  (Corine) 
47.505,00 

4νο/2011 

Ιίκλε Θαζηνξηάο (Νξεζηηάδα)  (Corine) 
37.883,00 

4νο/2011 

ξε Γξάκκνο θαη Βφτν  (Corine) 
787.967,30 

4νο/2011 

ξνο Βίηζη (Βέξλν)  (Corine) 
344.978,90 

4νο/2011 

ξνο Βνχξηλνο  (Corine) 
168.588,70 

4νο/2011 

                                                      
24  Ξεγή: Corine 2000 
25 Ξεγή:  Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ Διιεληθή Φχζε, "Φηιφηεο" 
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ξνο ξιηαθαο  (Corine) 
16.949,90 

4νο/2011 

Ξξέζπεο θαη γχξσ βνπλά  (Corine) 
654.077,30 

4νο/2011 

Αιαηφπεηξα Γξεβελψλ (άιινη βηφηνπνη) 
1.330,90 

4νο/2011 

Εσνδφρνο Ξεγή κεηαμχ Ξηεξίνπ θαη Βεξκίνπ (άιινη 
βηφηνπνη) 852,60 

4νο/2011 

Λφηηα ηεο Πακαξίλαο (άιινη βηφηνπνη) 
14.756,00 

4νο/2011 

Ξεξηνρή Δπηαρσξίνπ Θαζηνξηάο (άιινη βηφηνπνη) 
1.860,90 

4νο/2011 

Πακαξίλα Γξεβελψλ (άιινη βηφηνπνη) 
2.396,90 

4νο/2011 

Ππκπεξηιακβάλνληαη θαη νη βηφηνπνη Λatura, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

Ξεδηάδεο 26 

ΑΚΛΡΑΗΝ - ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ  608.412,64 10νο/2011 

ΠΔΟΒΗΑ   271.825,15 10νο/2011 

ΓΔΠΘΑΡΖ   58.711,47 10νο/2011 

ΘΑΟΞΔΟΝ   238.317,31 10νο/2011 

ΛΔΑΞΝΙΖ - ΓΟΔΒΔΛΑ 463.657,29 10νο/2011 

ΘΑΠΡΝΟΗΑ   230.732,08 10νο/2011 

Ιίκλεο 
(πεξηιακβάλ

νληαη θαη 
ιίκλεο απφ 

θξάγκαηα)27 

1. Κηθξή Ξξέζπα   39.655,93 10νο/2011 
2. Κεγάιε Ξξέζπα 38.863,52 10νο/2011 
3. Θαζηνξηάο  28.425,47 10νο/2011 
4. Ρερλεηή Ιίκλε Ξνιπθχηνπ 71.535,46 10νο/2011 
5. Σεηκαδίηηδα   9.495,84 10νο/2011 
6. Ξεηξψλ    12.364,05 10νο/2011 
7. Βεγνξίηηδα   15.530,98 10νο/2011 
8. Εάδαξε 1.871,14 10νο/2011 
9. Ξξακφξηηζα 296,15 10νο/2011 

Βνζθφηνπνη   1.100.501   
Θαηνηθεκέλ

α Λεζηά 
1. Άγηνο Αρίιιεηνο  1   

Αθαηνίθεηα 
Λεζηά 

1.Βηδξνλήζη 1   

Νξεηλνί 
Όγθνη28 

ΒΑΟΛΝΠ 2,41% 10νο/2011 
ΒΔΟΛΝ 2,13% 10νο/2011 
ΚΝΟΗΘΗ 0,80% 10νο/2011 
ΑΠΘΗΝ 1,98% 10νο/2011 
ΒΝΟΗΛΝΠ 1,13% 10νο/2011 
ΡΟΗΘΙΑΟΗΝ 1,09% 10νο/2011 
ΓΟΑΚΚΝΠ 1,00% 10νο/2011 
ΒΝΦΝ 0,88% 10νο/2011 
ΒΔΟΚΗΝ 2,85% 10νο/2011 
ΠΘΝΞΝΠ 0,59% 10νο/2011 
ΡΗΡΑΟΝΠ 0,33% 10νο/2011 
ΞΗΔΟΗΑ 0,64% 10νο/2011 
ΘΑΚΒΝΛΗΑ 1,28% 10νο/2011 
ΝΟΙΗΑΘΑΠ 0,50% 10νο/2011 
ΞΗΛΓΝΠ 6,21% 10νο/2011 

                                                      
26 Ξεγή:  ANKO, επεμεξγαζία ραξηνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ 
27 Ξεγή:  ANKO, επεμεξγαζία ραξηνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ 
28 Ξεγή:  ANKO, GIS 
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ΝΛΡΟΗΑ 0,93% 10νο/2011 
ΒΝΟΑΠ 1,04% 10νο/2011 

Ξνηάκηα/Ξα
ξαπφηακνη 

1. ΑΙΗΑΘΚΥΛ (ρικ) 359,64  

Ξαξαπφηακνη   

1. ΒΔΛΔΡΗΘΝΠ 105,66  

2. ΓΟΔΒΔΛΗΥΡΗΘΝΠ 9,14  

3. ΘΝΗΙΑΓΑ  25,55  

4. ΠΝΙΝ ΟΔΚΑ 25,91  

5. ΙΓΘΝΠ 20,82  

6. ΞΟΑΚΝΟΗΡΠΑ  43,85  

7. ΠΑΟΑΛΡΑΞΝΟΝΠ  14,36  
Πεγή: ΑΛΘO-ΓηΑΞ 

 

Ρν ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην Γίθηπν NATURA 2000 αλήθνπλ νη πεξηνρέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 

24 πνπ αθνινπζεί ελψ, παξάιιεια, ζηνλ Ξίλαθα 25 δίλεηαη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 

πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Δπίζεο, 

ζεκαληηθή δξάζε θαηαγξάθνπλ νη θαηά ηφπνπο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνινγηθέο ΚΘΝ, 

κε ηνλ ΑΟΘΡΝΟΝ λα έρεη αλαπηχμεη πνιππνίθηιε δξαζηεξηφηεηα ζε δεηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη εθπαίδεπζεο αμηνπνηψληαο αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

θαη αλαπηχζζνληαο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο. 

Πίλαθαο 24. Ξεξηνρέο Natura ε έθηαζε ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη εληφο 
ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

Ολνκαζία θωδηθόο 
Έθηαζε 
(ζηξ.) 

1. ΝΟΝΠ ΒΔΟΚΗΝ (ΡΘΠ) GR1210001 1.191,13 

2. ΘΝΟΦΔΠ ΝΟΝΠ ΒΝΟΑ (ΡΘΠ) GR1240001 80.807,05 

3. ΝΟΝΠ ΒΝΟΑΠ (ΕΔΞ) GR1240008 194.961,78 

4. ΞΗΔΟΗΑ ΝΟΖ (ΡΘΠ) GR1250002 56.922,65 

5. ΝΟΝΠ ΡΗΡΑΟΝΠ (ΡΘΠ) GR1250003 4.447,10 

6. ΒΑΠΗΙΗΡΠΑ (ΡΘΠ) GR1310001 45.316,32 

7. ΒΑΙΗΑ ΘΑΙΛΡΑ ΘΑΗ ΡΔΣΛΖΡΖ ΙΗΚΛΖ 
ΑΥΝ (ΕΔΞ) GR1310002 71.195,26 

8. ΔΘΛΗΘΝΠ ΓΟΚΝΠ ΞΗΛΓΝ (ΒΑΙΗΑ 
ΘΑΙΛΡΑ) - ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ (ΡΘΠ) GR1310003 52.364,55 

9. ΝΟΖ ΝΟΙΗΑΘΑΠ ΘΑΗ ΡΠΝΟΓΗΑΘΑΠ (ΕΔΞ) GR1310004 102.305,43 

10. ΙΗΚΛΖ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ (ΡΘΠ) GR1320001 47.325,03 

11. ΘΝΟΦΔΠ ΝΟΝΠ ΓΟΑΚΚΝΠ (ΡΘΠ) GR1320002 145.019,47 

12. ΙIΚΛΖ ΝΟΔΠΡIΑΠ (ΘΑΠΡΝΟIΑΠ) (ΕΔΞ) GR1320003 38.333,54 

13. ΝΟΝΠ ΒΝΟΗΛΝ (ΘΝΟΦΖ ΑΠΞΟΝΒΝΛΗ) 
(ΡΘΠ) GR1330001 7.640,48 

14. ΝΟΖ ΒΝΟΔΗΝ ΒΝΟΗΛΝ ΘΑΗ ΚΔΙΙΗΑ 
(ΕΔΞ) GR1330002 178.557,90 
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15. ΔΘΛΗΘΝΠ ΓΟΚΝΠ ΞΟΔΠΞΥΛ (ΡΘΠ) GR1340001 266.130,58 

16. ΝΟΖ ΒΑΟΛΝΛΡΑ (ΡΘΠ) GR1340003 60.766,16 

17. ΙΗΚΛΔΠ ΒΔΓΝΟΗΡΗΓΑ - ΞΔΡΟΥΛ (ΡΘΠ) GR1340004 79.746,72 

18. ΙΗΚΛΔΠ ΣΔΗΚΑΓΗΡΗΓΑ - ΕΑΕΑΟΖ (ΡΘΠ) GR1340005 40.643,87 

19. ΝΟΝΠ ΒΔΟΛΝΛ - ΘΝΟΦΖ ΒΗΡΠΗ (ΡΘΠ) GR1340006 82.021,29 

20. ΙIΚΛΖ ΞΔΡΟΥΛ (ΕΔΞ) GR1340007 58.292,92 

21. ΙΗΚΛΔΠ ΣΔΗΚΑΓΗΡΗΓΑ ΘΑΗ ΕΑΕΑΟΖ  (ΕΔΞ) GR1340008 51.931,69 

22. ΑΛΡΗΣΑΠΗΑ ΝΟΖ - ΚΔΡΔΥΟΑ (ΡΘΠ) GR1440003 748,32 

23. ΑΛΡΗΣΑΠΗΑ ΝΟΖ ΘΑΗ ΚΔΡΔΥΟΑ (ΕΔΞ) GR1440005 969,51 

24. ΘΝΟΦΔΠ ΝΟΝΠ ΠΚΝΙΗΘΑΠ (ΡΘΠ) GR2130002 21.659,14 

Πεγή: πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Πίλαθαο 25. Ξεξηνρέο Νηθνινγηθνχ Δλδηαθέξνληνο εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα 

Νλνκαζία Θαηεγνξία 

Γξεβελψλ 
Θνηιάδα Βάιιηα Θίξλα 
Πκφιηθα  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Γξεβελψλ Κνλή Εάβνξδαο  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Γξεβελψλ 
Ππήιαην Γξεβελψλ θαη 
ξιηαθαο  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο 
Θξαληψλαο, Σάιαξα, Ξαχινο 
Κειάο  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο Ιίκλεο Αξέλεο Γξάκκνπ  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο 
Ιίκλε θαη Σεξζφλεζνο 
Θαζηνξηάο  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο 
Ξαξφρζηα ηκήκαηα ηνπ 
Αιηάθκνλα ζην Λεζηφξην 
Θαζηνξηάο  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο Ξεξηνρή Ξεχθνπ Γξάκκνπ  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο ςψκαηα Δπηαρσξίνπ Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θαζηνξηάο 
Φαξάγγη Θνξνκειηάο 
Θαζηνξηάο  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θνδάλεο 
Θαηαξξάθηεο "Πθεπαζκέλν" 
Βειβελδνχ  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θνδάλεο ςψκαηα Βπζνχ Ξεληαιφθνπ  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θνδάλεο 
Φαξάγγη θαη θάζηξν Πεξβίσλ 
Θνδάλεο (Ξφξηεο)  

Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Θνδάλεο Ιίκλε Ξνιπθχηνπ Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Φιψξηλαο Βίγια Ξηζνδεξίνπ  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Φιψξηλαο Ιέρνβν, Θιεηζνχξα, Βαξηθφ Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Φιψξηλαο Ιίκλεο Εάδαξε θαη Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 
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Σεηκαδίηηδα  

Φιψξηλαο Ιίκλε Κηθξή Ξξέζπα  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Φιψξηλαο  Ιίκλε Ξεηξψλ  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Φιψξηλαο Λπκθαίν  Ρφπνο Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο 

Πεγή: ΑΛΘΝ 

Πρεηηθά κε ην νηθηζηηθφ δίθηπν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εληζρπζεί ζεκαληηθά 

ηα αζηηθά θέληξα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Υζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή ζπληειέζηεθε, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζε βάξνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ησλ ίδησλ ησλ νηθηζκψλ θαη εηδηθά απηψλ ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, πνπ 

βίσζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε. 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκψλ ζηα ηέζζεξα επίπεδα, ζχκθσλα κε 

ηνλ πιεζπζκφ θαη ην ξφιν ηνπο, ε Θνδάλε, σο δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο νηθηζκφο 1νπ επηπέδνπ. Νηθηζκνί 2νπ επηπέδνπ είλαη απηνί πνπ 

απνηεινχζαλ πξσηεχνπζεο Λνκψλ (Γξεβελά, Θαζηνξηά, Φιψξηλα) καδί κε ηελ 

Ξηνιεκαίδα, 3νπ επηπέδνπ ε Γεζθάηε, ην Άξγνο Νξεζηηθφ, ην Ακχληαην, ηα Πέξβηα, ε 

Πηάηηζηα, ν Θξφθνο, ε Λεάπνιε, ε Γαιαηηλή, ε Αηαλή θαη ε Λεάπνιε, ελψ φινη νη 

ππφινηπνη νηθηζκνί θαηαηάζζνληαη σο 4νπ επηπέδνπ. 

Υο πξνο ηε δηάξζξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, ε ηεξάξρεζή ηνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Ξεξηθεξεηαθνχ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΞΣΠΑΑ) θαη έρεη σο εμήο29: 

 Πηα θέληξα ηξίηνπ επηπέδνπ θαηαηάζζεηαη ε Θνδάλε θαζψο απνηειεί δεπηεξεχνληα 

εζληθφ πφιν. 

 Πηα θέληξα ηεηάξηνπ επηπέδνπ θαηαηάζζεηαη ε Θαζηνξηά, ε νπνία ιφγσ ηνπ ξφινπ 

ηεο σο θέληξνπ ελφο απφ ηνπο δπλακηθνχο εμαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Σψξαο, πξνηείλεηαη σο ινηπφο εζληθφο πφινο. 

 Πηα θέληξα πέκπηνπ επηπέδνπ θαηαηάζζνληαη ε Φιψξηλα30, ε Ξηνιεκαΐδα θαη ηα 

Γξεβελά, θαζψο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ινηπά θέληξα Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

θαη αζηηθά θέληξα άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ. 

                                                      
29 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 35-36. Ζ 
Β΄ Φάζε - ΠΡΑΓΗΝ Β1 ηεο ζρεηηθήο Κειέηεο ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη εγθξίζεθε απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ 
Ππκβνχιην Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Απφθαζε 221/15 ηεο 2εο-10-2015, ΑΓΑ: 6ΓΝΑ7ΙΤ-3ΑΜ) κε ηα ζρφιηα-
παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ. Απεζηάιε πξνο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
καδί κε ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε απφ θνξείο, 
ππεξεζίεο θαη πνιίηεο θαη αλακέλεηαη ε ελζσκάησζε απηψλ ζην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαβνχιεπζε 
επί ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Πρεδίνπ .Α. πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. 
30

 Θαηά ηε δηαβνχιεπζε (βι. πξνεγνχκελε ππνζ.) πξνηάζεθε ε θαηάηαμε ηεο Φιψξηλαο σο θέληξν ηέηαξηνπ 
επηπέδνπ, σο θνκβηθνχ θέληξνπ αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθήο - βαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο θαη εμαγσγηθνχ 
εκπνξίνπ θαη πεξηνρήο ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηφζν ζε επίπεδν νξεηλψλ φγθσλ φζν θαη ζε 
επίπεδν πγξνηφπσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ. 
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 Πηα θέληξα έθηνπ επηπέδνπ θαηαηάζζνληαη ε Πηάηηζηα, ην Άξγνο Νξεζηηθφ, ην 

Ακχληαην, ε Γεζθάηε θαη ηα Πέξβηα πνπ είλαη έδξεο Θαιιηθξάηεησλ Γήκσλ θαη 

απνηεινχλ θέληξα ησλ πξνηεηλφκελσλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ. 

 Πηα θέληξα έβδνκνπ επηπέδνπ θαηαηάζζνληαη ην Λεζηφξην θαη ν Ιαηκφο σο έδξεο 

Θαιιηθξάηεησλ Γήκσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ επίπεδα 

θαζψο θαη νξηζκέλνη δπλακηθνί νηθηζκνί, φπσο ν Βειβεληφο, ε Αηαλή, ν Θξφθνο, ε 

Λεάπνιε, ην Ρζνηχιη, ε Κεζνπνηακία θαη ν Φηιψηαο, νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε 

ηνπηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη ιεηηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ σο έδξεο 

Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ. Νη πξναλαθεξφκελνη νηθηζκνί θξίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθά θέληξα αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ31. 

 Πηα θέληξα φγδννπ επηπέδνπ θαηαηάζζνληαη φινη νη ππφινηπνη νηθηζκνί ηεο ΞΓΚ.  

Tα ζεζκνζεηεκέλα ρσξηθά ζρέδηα αθνξνχλ ηξεηο εγθεθξηκέλεο Εψλεο Νηθηζηηθνχ 

Διέγρνπ, φιεο πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Λ. 2742/1999 (Θνδάλεο, Θαζηνξηάο θαη 

Σηνλνδξνκηθνχ Θέληξνπ Ξηζνδεξίνπ). Πε φ,ηη αθνξά ηα Γεληθά Ξνιενδνκηθά Πρέδηα 

(ΓΞΠ) ή Πρέδηα Σσξηθήο Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) δελ ππάξρεη 

αθφκε θαλέλα εγθεθξηκέλν ζρέδην κε βάζε ην Λ. 2508/1997. πφ εθπφλεζε είλαη 

ζπλνιηθά 15 κειέηεο ΓΞΠ/ΠΣΝΝΑΞ, εθ ησλ νπνίσλ νη 8 είλαη ζην Β2 Πηάδην θαη νη 7 ζην 

Β1 Πηάδην. Πε απηέο ηηο κειέηεο ΓΞΠ/ΠΣΝΝΑΞ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ 

ΞΞΣΠΑΑ ιακβάλνληαη γεληθά ππφςε, κε νξηζκέλεο ειάρηζηεο εμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο. 

Νη ζεκαληηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ΞΞΣΠΑΑ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

είλαη ε πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο κε πεξηνξηζκφ ηεο δφκεζεο ζε απηή, θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο πεξηνρψλ-δσλψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 

εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ32. 

Ζ θαηάηαμε ησλ νηθηζκψλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο33 δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 26. 

Πίλαθαο 26. Σαξαθηεξηζκφο νηθηζκψλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Νηθηζκψλ 

Αλαπηπζζφκελνο Πηαηηθφο Φζίλσλ 

πεξηαζηηθφο 12 9 2 

παξαιηαθφο       

ηνπξηζηηθφο 3 21   

αμηφινγνο   3   

                                                      
31 Θαηά ηε δηαβνχιεπζε πξνηάζεθε ε πξνζζήθε ζηα νηθηζηηθά θέληξα έβδνκνπ επηπέδνπ ην Ιηβαδεξφ, σο 
θέληξν θηελνηξνθίαο γηα ην Λ. Θνδάλεο ζε ζπιιεηηνπξγία κε ηελ Διάηε, θαζψο επίζεο θαη ην Ρξαλφβαιην, 
ιφγσ ηεο παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο ζηνλ θιάδν ηνπ καξκάξνπ.  
32 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 5-6. 
33

 Βι. θαη Ξ.Γ. ηεο 24εο Απξ./3εο Καΐνπ 1985 (ΦΔΘ - 181 Γ') «Ρξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο 
κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο».  
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ελδηαθέξσλ 4 112 15 

αδηάθνξνο 59 263 43 

ζπλεθηηθφο 61 364 56 

δηάζπαξηνο 2 14 2 

δπλακηθφο       

εκηνξεηλφο 23 111 24 

νξεηλφο 7 173 16 

πεδηλφο 33 94 18 

παξαδνζηαθφο   4 1 

Πεγή: ΑΛΘΝ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ ηκεκάησλ Ξνιενδνκίαο 
Λνκαξρηψλ ΞΓΚ, ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ «Αλνηρηψλ Ξφιεσλ» (1985-1988) 

Δπηζεκάλζεηο: 

 453 νηθηζκνί έρνπλ ραξαθηεξηζηεί: "νχηε πεξηαζηηθφο, νχηε ηνπξηζηηθφο" θαη 26 

νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

 26 νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο: αμηφινγνο / ελδηαθέξσλ θαη 

αδηάθνξνο, θαη 2 αδηάθνξνη νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

 26 νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο: ζπλεθηηθφο / δηάζπαξηνο 

 10 εκηνξεηλνί νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο: 

Αλαπηπζζφκελνο/Πηαηηθφο/Φζίλσλ 

 6 νξεηλνί νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο: 

Αλαπηπζζφκελνο/Πηαηηθφο/Φζίλσλ 

 10 πεδηλνί νηθηζκνί δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο: 

Αλαπηπζζφκελνο/Πηαηηθφο/Φζίλσλ 

 2 παξαδνζηαθνί πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηηο θαηεγνξίεο 
Αλαπηπζζφκελνο/Πηαηηθφο/Φζίλσλ 

 
Ρν επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, κέζα απφ ηα 

πθηζηάκελα δίθηπα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, ιχκαηα, ηειεζέξκαλζε) ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ. Δπίζεο, πξφηππν ζχζηεκα ζε εζληθφ 

επίπεδν απνηειεί ην Ξεξηθεξεηαθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Νη 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο δηθηχσλ απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 27. 

Ζ Γπηηθή Καθεδνλία έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Θεληξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο (ΘΔΝΓ) θαη δέθα (10) Ρνπηθέο Κνλάδεο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ.  Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΝΠΓΑ είλαη ε ΓΗΑΓΚΑ ΑΔ.  
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Πίλαθαο 27. Ν εγθεθξηκέλνο Ξεξηθεξεηαθφο Πρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
(ΞεΠΓΑ)34 

Σψξνο γεηνλνκηθήο 
Ραθήο Απνξξηκκάησλ 
(ΣΡΑ) 

1 Πηηο ΘΔΝΓ 

Ρνπηθέο Κνλάδεο 
Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ (ΡΚΓΑ) 

10 Ακπληαίν, Βφτν, Γξεβελά, Γεζθάηε, 
Δνξδαία, Θαζηνξηά, Θνδάλε, Πέξβηα, 
Πηάηηζηα, Φιψξηλα 

Θέληξν Γηαινγήο 
Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ 

1 1 ΘΓΑ ζηηο ΘΔΝΓ θαη 6 θέληξα 
κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ ζηηο ΡΚΓΑ 
Ακπληαίνπ, Γξεβελψλ, Δνξδαίαο, Θαζηνξηάο, 
Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο  

Κνλάδα δηαρείξηζεο 
νγθσδψλ απνβιήησλ 

1 Πηηο ΘΔΝΓ 

Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο 
Απνξξηκκάησλ θαη ΣΡ 

1 Πηηο ΘΔΝΓ 
Πε δηαδηθαζία αλάζεζεο  

Σψξνο Αλεμέιεγθηεο 
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ 

0 Πηα ηέιε ηνπ 2007 απνθαηαζηάζεθαλ 207 
ρσκαηεξέο 

Πεγή: ΓΗΑΓΚΑ, Καξ 2015 

 

Ξαξάιιεια, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηαζέηεη πινχζηα νξπθηά δηαζέζηκα 

αλαθνξηθά κε Ιηγλίηε, Κάξκαξα, Άξγηιν, Ακίαλην, Πηδεξνληθέιην, Σξσκίηεο, Σαιαδηαθή 

άκκν, Αδξαλή πιηθά, Βσμίηεο, Γξαλίηεο, Ξξνζρσκαηηθφ ρξπζφ θαη Ιεπθφιηζν (ρξσκίηεο, 

πδξνκαγληζίηεο). Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία 

θξίλεηαη ζπνπδαία35, δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ην ελεξγεηαθφ 

θέληξν ηεο Διιάδαο, θαζψο ζε απηήλ παξάγεηαη πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο.  

Ζ εμνξπθηηθή δξάζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απνηειεί ηελ θχξηα 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα. Πχκθσλα κε ηνπο Βαζηθνχο Άμνλεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Δλεξγεηαθνχ Πρεδίνπ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2015-2019, ε 

ελέξγεηα απνηειεί θνηλσληθφ θαη δεκφζην αγαζφ πνπ πξέπεη λα είλαη ππφ ηνλ 

έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο. Ν νξπθηφο πινχηνο ηνπ 

ππεδάθνπο ηεο είλαη  θηήκα φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ηνπ θξάηνπο νθείιεη λα είλαη αληαπνδνηηθή πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηελ πεξηνρή, ε νπνία κε πνιιαπιέο ζπζίεο πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ 

εζληθή νηθνλνκία. Θαη' επέθηαζε, ε αξκνδηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα αλήθεη ζην θξάηνο θαη 

ηε δεκφζηα επηρείξεζε πνπ έρεη ζπζηαζεί πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.  

                                                      
34 Βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε 
35

 Βαζηθνί Άμνλεο Δπηρεηξεζηαθνχ Δλεξγεηαθνχ Πρεδίνπ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2015-2019 
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Υο θνηλσληθφ αγαζφ, ε Ξεξηθέξεηα αλαγλσξίδεη ζην αγαζφ ηεο ελέξγεηαο ηε 

δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη βαζηθφ αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ηεο πεξηνρήο, δπλάκεη ηεο 

βαζηθήο παξαδνρήο πεξί δφκεζεο αλάπηπμεο ζε κηα πεξηνρή  κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα απηήο. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζεσξεί ηελ ελέξγεηα αλακθίβνιν παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο ηζρπξήο θνηλσληθήο ζπλνρήο, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο. Γεδνκέλνπ φηη ν νξπθηφο 

πινχηνο, ν ιηγλίηεο, είλαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα ην «θιεηδί» ηεο ελέξγεηαο, εζληθφο πφξνο 

θαη εζληθφ θαχζηκν, ζηνρεχεη λα εθαξκφζεη κεζφδνπο θαη πξνηάζεηο πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αμηφινγσλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

απνζεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κε ζηξαηεγηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

απφιπην ζεβαζκφ πξνο ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη δσή, ηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

πεξηνπζία θαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. 

Ζ γεσγξαθηθή θαη γεσπνιηηηθή αμία ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ηζρπξνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο, 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, αλάδεημεο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε Ξεξηθέξεηα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. Πηελ ίδηα ινγηθή εληάζζεηαη ηφζν ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο – ΑΞΔ  φζν θαη ε επηθείκελε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ  ΡΑΟ απφ ηε Γπηηθή Καθεδνλία 36. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔΖ ζηα ιηγληησξπρεία ηεο ιεθάλεο Θνδάλεο - Ξηνιεκαΐδαο - 

Ακπληαίνπ έρεη νδεγήζεη γεληθφηεξα ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα Θνδάλεο - Ξηνιεκαΐδαο - Ακπληαίνπ - Φιψξηλαο ε εμφξπμε, κεηαθνξά 

θαη ε θαχζε ηνπ ιηγλίηε, θαζψο θαη ε κεηαθνξά θαη απφζεζε ζηείξσλ θαη ηέθξαο 

απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα αέξηαο ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο. Αληίζηνηρα, ηα εδάθε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ππνβάζκηζε εμαηηίαο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ηεο απφζεζεο ζηείξσλ θαη ηέθξαο θαη ηεο 

κεγάιεο επηβάξπλζεο απφ ηελ ηπηάκελε ηέθξα. 

Ρν ζέκα ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, ηεο πξνβιεπφκελεο 

αλαζεψξεζήο ηνπο  θαη ηεο πηζηήο ηήξεζήο ηνπο είλαη έλαο δηαξθήο ζηφρνο. Ζ εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, κεηαθνξά καδψλ, κε επαθφινπζν ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλάγιπθνπ 

θαζεκεξηλά. Θαηά ζπλέπεηα, νη ππάξρνπζεο αιιά θαη νη ζρεδηαδφκελεο επεθηεηλφκελεο 

εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ κεηεγθαηάζηαζεο πιεηηφκελσλ νηθηζκψλ. 
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Γεληθά, ε εμνξπθηηθή δξάζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, αλ θαη απνηειεί 

ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα, επηθέξεη ζεκαληηθέο άκεζεο θαη 

έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ ΑΞΔ ζηηο απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο ησλ εμνθιεκέλσλ 

νξπρείσλ. 

Δηδηθφηεξα, κε ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (6) ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Α.Ξ.) 2012-2016 γηα ηελ ΞΓΚ (ΞΔ Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο) ζην 

πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο πηνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά δξάζεηο θαη ελέξγεηεο  γηα 

ηελ «πνζηήξημε ηεο πεξηνρήο γηα ηε κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν»37. Ρν 

πεξηερφκελν ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζην ππφ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλάπηπμεο 

γηα ηε Κεηαιηγληηηθή Ξεξίνδν, ην νπνίν θαη ζα εληαρζεί ζην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Θεληξηθφο Πηφρνο είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ελεξγεηαθνχ άμνλα «Θνδάλε 

– Ξηνιεκαΐδα – Ακχληαην – Φιψξηλα» ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν κε φξνπο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, κέζσ ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απνηχπσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο γηα κηα βηψζηκε πξννπηηθή ζην 

πιαίζην ησλ ππαξρφλησλ ή κειινληηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. 

Ξξσηαξρηθφ δεηνχκελν είλαη νη άκεζεο, έκκεζεο θαη επαγφκελεο απψιεηεο ζην 

παξαγφκελν Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ θαη ηελ Απαζρφιεζε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ 

εμνξπθηηθψλ θαη ειεθηξνπαξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, λα κπνξέζνπλ λα 

αληηζηαζκηζηνχλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, κε κηα παξάιιειε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.     

Ρα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλδένπλ άκεζα ηα πεξηβαιινληηθά κε ηα ρσξηθά θαη 

νηθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζηζηψληαο ηνλ Σσξνηαμηθφ Πρεδηαζκφ, 

κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Σσξνηαμηθνχ Ξιαηζίνπ, ηεο ζπζρέηηζεο κε ην 

Δζληθφ Σσξνηαμηθφ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ αξκφδησλ κεραληζκψλ, πξψηηζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία38. 
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 Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (ΔΑΞ) Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2012-2016 (Ξεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο) ζην πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο [pdf] Γηαζέζηκν ζην: 
<http://www.pdm.gov.gr/images/stories/arxeia/eap_pdm_2012-2016.pdf >  
38

 Tα ζεζκνζεηεκέλα ρσξηθά ζρέδηα αθνξνχλ ηξεηο εγθεθξηκέλεο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ, φιεο 
πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Λ. 2742/1999 (Θνδάλεο, Θαζηνξηάο θαη Σηνλνδξνκηθνχ Θέληξνπ Ξηζνδεξίνπ). 
Πε φ,ηη αθνξά ηα ΓΞΠ ή ΠΣΝΝΑΞ δελ ππάξρεη αθφκε θαλέλα εγθεθξηκέλν ζρέδην κε βάζε ην Λ. 
2508/1997. πφ εθπφλεζε είλαη ζπλνιηθά 15 κειέηεο ΓΞΠ/ΠΣΝΝΑΞ, εθ ησλ νπνίσλ νη 8 είλαη ζην 
Β2 Πηάδην θαη νη 7 ζην Β1 Πηάδην. 

http://www.pdm.gov.gr/images/stories/arxeia/eap_pdm_2012-2016.pdf
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22..11..22..22..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΚΚααθθεεδδννλλίίααοο  ζζηηννλλ  

ηηννκκέέαα  ««ΘΘννηηλλσσλληηθθήή  κκέέξξηηκκλλαα,,  ππγγεείίαα,,  ππααηηδδεείίαα,,  ππννιιηηηηηηζζκκφφοο  θθααηη  

ααζζιιεεηηηηζζκκφφοο»»  

Ρν επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Υζηφζν, ην ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο 

θαη νη λέεο πηέζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεηαβνιέο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηνπνίεζεο πξνο ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο αιιά θαη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ππαίζξνπ θαη 

πφιεσλ. 

Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο, νη βαζηθέο ππνδνκέο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία 

ζπγθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξα Λνκαξρηαθά Λνζνθνκεία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη έλα ζηελ Ξηνιεκαΐδα, κε ζεκαληηθέο φκσο ειιείςεηο ζε 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη κε νινθιεξσκέλν εχξνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γε 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε νινθιεξσκέλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαη θάιπςε ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ρν ζηνηρείν απηφ εληζρχεη 

ηε ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ελφο 

επαξθψο εμνπιηζκέλνπ θαη ζηειερσκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππζηήκαηνο πεξεζηψλ γείαο. 

Πεκαληηθήο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ Κνλάδσλ γείαο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ γεία ζε πεξηθεξεηαθή βάζε πξνο 

φθεινο ηνπ πνιίηε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Πηνλ Ξίλαθα 28 θαη ζην Σάξηε 6 απνηππψλνληαη αληηζηνίρσο νη ππνδνκέο ζηνλ 

θιάδν πγείαο θαη ηα Λνζνθνκεία, ηα Θέληξα γείαο θαη ηα Θέληξα Τπρηθήο γείαο 

πεξηνρήο επνπηείαο ηεο 3εο ΞΔ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 
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Πίλαθαο 28. Γνκέο θαη πνδνκέο γείαο - Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο 

 ΠΛ. 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 

Ξ.Δ. 
Γξεβελψλ 

Ξ.Δ. 
Θαζηνξηάο 

Ξ.Δ. 
Θνδάλεο 

Ξ.Δ. 
Φιψξηλαο 

πεξεζίεο γείαο (πιήζνο) 

Ρξηηνβάζκηα Φξνληίδα 
γείαο 0 0 0 0 0 

Γεληθά Λνζνθνκεία 5 1 1 2 1 

Θέληξα γείαο 6 1 1 3 1 

Ξεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 89 15 14 39 21 

πεξεζίεο Ξξφλνηαο (πιήζνο) 

ΚΦΖ 22 1 1 16 4 

Κνλάδεο Θνηλσληθήο 
Φξνληίδαο 

5  
1 (ΘΑΑΘΑΚΔΑ 

Άξγνπο 
Νξεζηηθνχ) 

 

4  

(ΘΑΦΘΑ 
Ακπληαίνπ, 
Θ.Ξ.Κ.ΑΟ 
Φιψξηλαο, 

ΘΔΘΘΑΚΔΑ 
Φιψξηλαο, 
Ξαηδφπνιε 

«Αγία ιγα» 
Φιψξηλαο) 

Πεγή: ΑΛΘΝ 
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Υάξηεο 6: Σάξηεο γείαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
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ιεο νη κέρξη ζήκεξα παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο δελ νινθιεξψζεθαλ κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα πθίζηαηαη έλα θεληξηθφ 

ζχζηεκα δηνίθεζεο απφ ην πνπξγείν γείαο, κε ηελ παξάιιειε χπαξμε επηά 

γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ σο ΛΞΓΓ θαη 158 Λνζνθνκείσλ πνπ πθίζηαληαη θπξίσο σο 

ΛΞΓΓ. Πε επίπεδν αξκνδηνηήησλ, ην πνπξγείν θαηέρεη θαη δηαλέκεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα πθίζηαληαη θξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή 

αλά πεξηθέξεηα. Νη γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο αζθνχλ επνπηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ ξφιν 

αλάκεζα ζε πνπξγείν θαη Λνζνθνκεία. κσο, δηαρεηξίδνληαη ειάρηζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ρα ίδηα ηα λνζνθνκεία παξέρνπλ άκεζα δεπηεξνβάζκηεο θαη 

ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ελψ, κέζσ ησλ Θέληξσλ γείαο (Θ..) θαη Ξεξηθεξεηαθψλ 

Ηαηξείσλ (Ξ.Η.) πνπ επνπηεχνπλ, παξέρνπλ θαη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο 39.  

Απφ ην Λ. 3852/2010 «Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» πξνέθππηε ζαθψο ε θαηεχζπλζε 

πξνο ηελ θαηάξγεζε ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ κε κεηαθίλεζε αξκνδηνηήησλ πξνο 

ηνπο Γήκνπο (θπξίσο Ξ.Φ..) θαη πξνο ηηο Απηνδηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο (θπξίσο Γεκφζηαο 

γείαο) ζε βάζνο δηεηίαο κε ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ. Υζηφζν, 

κε ην άξζξν 137 ηνπ Λ. 4052/12 (ΦΔΘ 41/Α΄/1-3-12) θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο απφ ηελ 

πεξίπησζε Ε΄ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Λ. 3852/2010 ε ππνπεξίπησζε Η α΄ έσο θαη ε΄, πεξί 

εθρψξεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ (ΓΞΔ) ζηηο Αηξεηέο 

Ξεξηθέξεηεο.  

Κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

θαη κεηά απφ ηα ρξφληα ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο απφ φιεο ηηο απφπεηξεο βειηίσζεο 

θαη αιιαγήο ηνπ, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηεθδηθεί ηε ιήςε ηεο πνιηηηθήο 

απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηνπ ηνκέα ηεο γείαο, κε γλψκνλα ηελ απνθέληξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη λνζνθνκείσλ ησλ νηθείσλ 

Ξεξηθεξεηψλ. Ζ Αηξεηή Ξεξηθέξεηα, σο νπζηαζηηθφο «γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο θαη ζπκπαξαζηάηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ», έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο θαη επηηπρνχο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πγείαο 40. 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο είρε αλαγλσξηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ζην 

πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Πηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Λ. 

                                                      
39Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλαδηάξζξσζεο Λνζνθνκείσλ, Γηαζέζηκν ζην: <http://anadiarthrosi-
nosokomeion.nurs.uoa.gr/>   
40 Βι. θαη ζρεηηθφ Τήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΛΞΔ, 2 Καξηίνπ 2012. 
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2889/2001, πεξί «Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» βάζεη ηξηψλ βαζηθψλ αμφλσλ -ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Ππγθξφηεζεο ηνπ 

Δ.Π.., ηεο Νξγάλσζεο ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ηεο Αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ-, 

αλαθεξφηαλ φηη: «…Ζ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε απνηειεί γηα ρξφληα ην κνλαδηθφ θαη 

θαηά θαλφλα επηηπρεκέλν κνληέιν δηνίθεζεο γηα φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ξξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη γξήγνξα θαη εκείο λα πξνρσξήζνπκε. Ρα Λαπνιεφληηνπ ηχπνπ 

απηαξρηθά θαη ζπγθεληξσηηθά κνληέια πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο, έρνπλ πξν πνιινχ 

μεπεξαζηεί. Κφλν κε ηελ απνθέληξσζε ζα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα δηνίθεζεο, πνπ καο ηαιαλίδνπλ. Ρν πνπξγείν ζα παίμεη ηνλ επηηειηθφ ξφιν, 

πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ν πνπξγφο δελ ζα αλαιψλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο … Απηφ επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αληηκεησπίδεηαη θαη ε ζεκεξηλή ηδηφξξπζκε θαηάζηαζε, φπνπ ζε ρψξνπο κε 

γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή ελφηεηα, φπσο είλαη νη πεξηθέξεηο, παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

αληζφηεηεο ζην επίπεδν θαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο…» 41 

Πχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ε 3ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα (.Ξε.), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Κνλάδεο γείαο, νξίδεη ηε γεληθή πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο θαη πινπνηεί ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ 

3ε .Ξε. (Καθεδνλίαο) απνηειεί ΛΞΓΓ πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο, έρεη 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη πεξηνρή επζχλεο ηε Γπηηθή Καθεδνλία θαη κέξνο ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 

Πηνλ ηνκέα ηεο Ξαηδείαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ ζην Ρ.Δ.Η. Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη πιένλ ιεηηνπξγεί ε Πρνιή 

Θαιψλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο (βι. 

Ξίλαθεο 29 θαη 30). Πην πιαίζην ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, είλαη επηηαθηηθή ε αλαβάζκηζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρνιψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Ρ.Δ.Η. Ρν 

Ξαλεπηζηήκην κφιηο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 απέθηεζε ην «απηνδηνίθεην», κε 

απνηέιεζκα λα αλακέλεηαη θαιχηεξε αλάπηπμή ηνπ θαη ζπλεξγαζία – ππνζηήξημε.  

ζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2014-2020 δεκνπξαηήζεθε κε 

πξνυπνινγηζκφ 48,6 εθαη. € ε «Αλέγεξζε Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

ζηελ πεξηνρή ΕΔΞ Θνδάλεο» πνπ ζα εδξαηψζεη ην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

ζηελ πεξηνρή σο πφιν δεκηνπξγίαο, αθνκνίσζεο θαη δηάρπζεο γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ 

                                                      
41

 Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλαδηάξζξσζεο Λνζνθνκείσλ, Γηαζέζηκν ζην: <http://anadiarthrosi-
nosokomeion.nurs.uoa.gr/>, Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε.  
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θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε κεηεμέιημε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. 

Δπηπιένλ, πξνεηνηκάδεηαη ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ Ξαλεπηζηεκηνχπνιε ζηε Φιψξηλα.  

Πεκεηψλεηαη φηη πξφζθαηε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ απφ ηα Ηδξχκαηα ηεο Ρξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζήο 

καο αμηνπνηείηαη απφ ην ΡΔΗ θαη ην Ξαλεπηζηήκην. Ηδηαίηεξα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε 

αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο γηα ζηήξημε 

κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ηνπο. 

Πίλαθαο 29. Πρνιέο θαη Ρκήκαηα Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξαηδαγσγηθή Πρνιή 

(έδξα: Φιψξηλα) 

Πρνιή Θαιψλ 
Ρερλψλ 

(έδξα: Φιψξηλα) 

Ξνιπηερληθή Πρνιή 

(έδξα: Θνδάλε) 
πφ ίδξπζε 

• Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  

• Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα 
Λεπηαγσγψλ 

• Ρκήκα 
Δηθαζηηθψλ θαη 
Δθαξκνζκέλσλ 
Ρερλψλ 

• Ρκήκα Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ  

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηθήο & 
Ρειεπηθνηλσληψλ 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξεξηβάιινληνο 
(ιεηηνπξγία 2015-16)  

 

• Πρνιή Γηα Βίνπ 
Κάζεζεο  

• Πρνιή 
Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ  

 

Ξεγή: www.uowm.gr  

Πίλαθαο 30. Πρνιέο θαη Ρκήκαηα T.E.I. Γπηηθήο Καθεδνλίαο   

Πρνιή Ρερλνινγηθψλ 
Δθαξκνγψλ  (Π.Ρ.Δ.Φ.) 

Πρνιή Γηνίθεζεο 

θαη Νηθνλνκίαο 
(Π.Γ.Ν.) 

Πρνιή Ρερλνινγίαο 
Γεσπνλίαο  θαη 

Ρερλνινγίαο 
Ρξνθίκσλ θαη 

Γηαηξνθήο 
(Π.ΡΔ.ΓΔ.ΡΔ.ΡΟΝ.Γ.) 

Πρνιή 
Δπαγγεικάησλ 

γείαο θαη 
Ξξφλνηαο 
(Π.Δ..Ξ.) 

• Ρκήκα Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ θαη 
Βηνκεραληθνχ Πρεδηαζκνχ 
Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξεξηβάιινληνο θαη 
Κεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο 
Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηθήο Ρ.Δ, 
(Θαζηνξηά) 

• Ρκήκα Τεθηαθψλ Κέζσλ 
θαη Δπηθνηλσλίαο Ρ.Δ. 
(Θαζηνξηά) 

• Ρκήκα Ινγηζηηθήο 
θαη 
Σξεκ/θνλνλνκηθήο 
(Θνδάλε) 
• Ρκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ 
(Θνδάλε) 

• Ρκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ 
(Γξεβελά) 

• Ρκήκα Γηεζλνχο 
Δκπνξίνπ 
(Θαζηνξηά) 

 

• Ρκήκα Ρερλνιφγσλ 
Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) 

 

• Ρκήκα Καηεπηηθήο 
(Ξηνιεκαΐδα) 

 

Ξεγή: www.teiwm.gr  

http://www.eled.uowm.gr/
http://www.eled.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
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http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
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http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
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http://mw.teiwm.gr/
http://www.teiwm.gr/


 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                  66 

 

Ξξφζθαηα έγηλε δεθηή απφ ηελ πνιηηεία ε πξφηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο γηα ηε ιεηηνπξγία Πρνιήο Ξπξνζβεζηψλ ζηελ 

Ξηνιεκαΐδα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψελ Πρνιήο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη 

Ξνιπζεκαηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξάξθνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΑΔΒΑΙ. Ζ Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Κεραλνγξαθηθφ Γειηίν ησλ 

Ξαλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ.  

Ρν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ηδηαίηεξα 

πινχζην, θαζψο θαηαγξάθεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζεκαληηθψλ θαη αμηφινγσλ 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ φισλ ησλ εηδψλ θαη επνρψλ πνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί θπξίσο, 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά, κε ρξνλνινγηθά θξηηήξηα 42: 

 Σψξνη θαη κλεκεία ηεο αξραηφηεηαο. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία (πφιεηο, ηεξά, ηαθηθά κλεκεία) απφ ηνπο 

πξντζηνξηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη θαη ηε ξσκατθή επνρή. Ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο είλαη ν Ιηκλαίνο Νηθηζκφο Γηζπειηνχ Θαζηνξηάο (5000 π.Σ.), ν νπνίνο είλαη 

θαη ν παιαηφηεξνο πνπ βξέζεθε ζηελ Δπξψπε, θαη ε αξραία πφιε ηεο Αηαλήο (5νο αη. 

π.Σ.). Άιινη γλσζηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ν αξρ. ρψξνο ζην Θαζηξί Ξνιπλεξίνπ, 

ε Γηνηθιεηηαλνχπνιε ζην Άξγνο Νξεζηηθφ, ην Απνιηζσκέλν Γάζνο Λφζηηκνπ 

Θαζηνξηάο, ν λενιηζηθφο νηθηζκφο Απγήο Θαζηνξηάο, ν αξρ. ρψξνο Ινγθά Διάηεο, ε 

ειιεληζηηθή πφιε Ξεηξψλ, ν Ξξντζηνξηθφο νηθηζκφο Αγίνπ Ξαληειεήκνλα Φιψξηλαο, 

ε ειιεληζηηθή πφιε Φιψξηλαο θαη ν Ξξντζηνξηθφο νηθηζκφο Αξκελνρσξίνπ. 

 Βπδαληηλά θαη Κεηαβπδαληηλά κλεκεία. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη 

κλεκεία ηεο Ξαιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο (παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο Θνδάλεο κε ςεθηδσηφ δάπεδν, ςεθηδσηφ δάπεδν ζην Θάζηξν ηεο 

Θαηζαξηάο Θνδάλεο). Απφ ηα πνιπάξηζκα βπδαληηλά κλεκεία μερσξίδνπλ ε εθθιεζία 

ηεο Ξαλαγίαο ηεο Θαζηξηψηηζζαο (Θνπκπειίδηθε),  κε ηε κνλαδηθή αλζξσπφκνξθε 

απεηθφληζε ηεο Αγίαο Ρξηάδαο, ηα Ηνπζηηληάλεηα ηείρε,  νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ηα 

παιηά αξρνληηθά ηεο Θαζηνξηάο, ε πεξίθεκε Κνλή ΗΚ Νζίνπ Ληθάλνξα Εάβνξδαο, ηα 

βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία Αηαλήο, Βειβεληνχ, Ξξεζπψλ θαη Γξεβελψλ θαη 

ε Θαζηξνπνιηηεία Πεξβίσλ. 

 Κλεκεία ηεο επνρήο ηεο Νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Ξξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε ζε εχξνο 

ρξνλνινγηθή επνρή, απφ ηελ νπνία δηαηεξνχληαη θαηά βάζε κλεκεία ππνδνκψλ (θαηά 

θχξην ιφγν πέηξηλα γεθχξηα, ηα νπνία ζπλέδεαλ νδηθνχο άμνλεο θαη βνεζνχζαλ θαη 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ). Ξέηξηλα γεθχξηα, θάπνηα απφ απηά ηδηαίηεξα 

εληππσζηαθά, βξίζθνληαη ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ, Θαζηνξηάο θαη Θνδάλεο. Κεγάιεο 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο νζσκαληθά θηίξηα απνηεινχλ ν Κεληξεζέο ηνπ Αρκέη Ξαζά θαη 
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ην Θνπξζνχκ Ρδακί ζηελ Θαζηνξηά. 

 Ξαξαδνζηαθνί νηθηζκνί – θηίξηα παξαδνζηαθήο δπηηθνκαθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο - 

λενθιαζηθά θηίξηα. Ζ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: α) 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο πνπ απαληψληαη ζε φινπο ηνπο λνκνχο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη Θνδάλε: Πηάηηζηα θαη Ξεληάινθνο, Φιψξηλα: Λπκθαίν, Θαζηνξηά: 

ρσξηά Θνξεζηηψλ θαη Λεζηφξην, Γξεβελά: Πκίμε), κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αξρηηεθηνληθή, β) θηίξηα (θαηά θχξην ιφγν ηδησηηθά) παξαδνζηαθήο 

δπηηθνκαθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ δεζπφδνπλ ηδηαίηεξα ζηελ πφιε ηεο 

Θαζηνξηάο θαη ζηε Πηάηηζηα, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηνλ πινχην ησλ θαηνίθσλ 

ησλ 17νπ – 19νπ αη., θαη γ) θηίξηα (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) ηνπ λενθιαζηθνχ ξπζκνχ 

(ηδηαίηεξα πφιε ηεο Φιψξηλαο). 

 Θηίξηα, ηφπνη θαη κνπζεία βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. ιηθά θαηάινηπα ηεο 

βηνκεραληθήο ή θαη πξνβηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (αλελεξγά 

βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, νξπρεία, βπξζνδεςεία θ.ά.). Μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα νξπρεία θαη ηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ (λνκνί Θνδάλεο θαη 

Φιψξηλαο) θαζψο θαη ην αλελεξγφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη αλεθκεηάιιεπην 

βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ηεο ΑΔΒΑΙ ζηελ Ξηνιεκαΐδα. Ξξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία κλεκείσλ, ε νπνία κπνξεί λα παίμεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο φιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Θξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα. Ππκπεξηιακβάλνληαη δεθάδεο εθθιεζίεο θαη κνλέο, 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη ππεξηνπηθφ ή θαη παλειιήλην ραξαθηήξα. 

 Κνπζεία – Ππιινγέο. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δεκφζηα, δεκνηηθά θαη 

ηδησηηθά Κνπζεία θαη Ππιινγέο (αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, ηέρλεο, 

εθθιεζηαζηηθά, βηνκεραληθά θ.ά.). Απφ ηα Κνπζεία ηα κεγαιχηεξα είλαη 

αξραηνινγηθά-βπδαληηλά43, ηα πεξηζζφηεξα σζηφζν είλαη κεγάιεο θαη κηθξέο 

ιανγξαθηθέο ζπιινγέο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε λεφηεξε ηζηνξία θαη 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά θαη ην 

Ξάξθν Δζληθήο Ππκθηιίσζεο ζην Γξάκκν ηφζν γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο, 

κε ηηο κάρεο πνπ έιαβαλ ρψξα εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθχιηνπ Ξνιέκνπ, φζν θαη 

ηελ εληππσζηαθή ρισξίδα θαη παλίδα. 

 Δθδειψζεηο – Φεζηηβάι. Αλάκεζα ζηηο πάξα πνιιέο ιανγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

εθδειψζεηο, δηαζπλδεδεκέλεο θαηά θχξην ιφγν κε ηνπηθά πξντφληα θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ, θαη ηα δεθάδεο ηνπηθά θεζηηβάι εληνπίδνληαη νξηζκέλα ηα νπνία ηφζν 
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 Ρν Βπδαληηλφ κνπζείν Θαζηνξηάο δηαζέηεη κνλαδηθή ζπιινγή πνπ έρεη «ηαμηδέςεη» θαη εθηεζεί ζηα 
κεγαιχηεξα κνπζεία ηνπ θφζκνπ. Κέξνο ηεο ζπιινγήο απνηειεί ε κνλαδηθή εηθφλα δηπιήο φςεσο ηνπ 
12νπ αηψλα, ζηελ νπνία απφ ηε κηα πιεπξά αλαπαξίζηαηαη ε Ξαλαγία ε Νδεγήηξηα θαη απφ ηελ άιιε ν Ηεζνχο 
εζηαπξσκέλνο. Ζ εηθφλα ηνπ Ηεζνχ είλαη γλσζηή  ζηε δχζε σο  Ζ ζιίςε ηνπ Θεαλζξψπνπ (γλσζηή ζηα 
αγγιηθά σο Man of Sorrows)  πνπ αξγφηεξα ελέπλεπζε ηνλ Σέηληει ζην νξαηφξην «Κεζζίαο». 
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απφ ηελ άπνςε ηεο δηνξγάλσζεο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

ηνκέσλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο πνπ αλαπηχζζνπλ θαζψο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο 

ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ππεξηνπηθήο (π.ρ. 

θαζηνλνγηνξηέο), παλειιήληαο (π.ρ. Απνθξηέο θαη Γηνξηέο ηεο Γεο ζηε Βιάζηε 

Θνδάλεο) θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο (π.ρ. River Party ζην Λεζηφξην Θαζηνξηάο θαη 

Ξξέζπεηα) θαη θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην River Party ζην 

Λεζηφξην, ηα Ξξέζπεηα, νη Γηνξηέο ηεο Γεο ζηε Βιάζηε Θνδάλεο νη Απνθξηέο -

Κπνπκπνπζάξηα – Οαγθνπηζάξηα, νη Κνκψγεξνη. 

 Γεσινγηθά θαηλφκελα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ην γεσπάξθν 

«Κπνπράξηα-Λνρηάξηα» ζην λνκφ Θνδάλεο, ην φξνο Κπνχξηλνο ζην λνκφ Θνδάλεο, ε 

Βάιηα Θάιληα θαη ην γεσπάξθν Ρεζχνο – ξιηαθα ζην λνκφ Γξεβελψλ, ην 

απνιηζσκέλν δάζνο ζην Λφζηηκν Θαζηνξηάο, ην Βίηζη θαη ν Γξάκκνο. 

Ππγθεθξηκέλα, ζηελ Ξεξηθέξεηα ∆πηηθήο Καθεδνλίαο θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά44 42  

θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη – κλεκεία ηεο πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο, 283 

ηεο βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο επνρήο θαη 175 ηεο λεφηεξεο επνρήο. Δπίζεο, 

θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 63 ζπήιαηα (θεξπγκέλα θαη κε). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ – κλεκείσλ ηεο πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΞΔ Θνδάλεο (26). Νη ππφινηπνη αξραηνινγηθνί ρψξνη – κλεκεία ηεο 

πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 3 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ, 6 ζηελ 

ΞΔ Θαζηνξηάο θαη 7 ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο. Νη ζεκαληηθφηεξνη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηεο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη νη αθφινπζνη:  

 Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αηαλήο 

 Αξραηνινγηθφο Σψξνο ∆ηζπειηνχ 

ζνλ αθνξά ηνπο θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο – κλεκεία ηεο βπδαληηλήο θαη 

κεηαβπδαληηλήο επνρήο,  ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ Θνδάλεο (111) θαη 

Θαζηνξηάο (90). Νη ππφινηπνη αξραηνινγηθνί θαηαλέκνληαη σο εμήο: 51 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ 

θαη 31  ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο. Νη βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο αξραηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ 

σο επί ην πιείζηνλ Ηεξνχο Λανχο θαη Ηεξέο Κνλέο. Δηδηθφηεξα ζηελ Θαζηνξηά θαη ζηε 

Πηάηηζηα, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ νηθηψλ-αξρνληηθψλ. Πηελ ΞΔ Γξεβελψλ 

απαληψληαη πνιιά αμηφινγα γεθχξηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ηα κεγαιχηεξα θαη 

εληππσζηαθφηεξα φιεο ηεο Καθεδνλίαο θαη ζπγθεληξψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ 

Βελέηηθν πνηακφ.  
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ζνλ αθνξά ηα θεξπγκέλα κλεκεία ηεο λεφηεξεο επνρήο, ε πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΞΔ Θαζηνξηάο (74) θαη θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Θαζηνξηάο. Ρα 

ππφινηπα κλεκεία ηεο λεφηεξεο επνρήο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 6 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ, 49 

ζηελ ΞΔ Θνδάλεο (θπξίσο ζηε Πηάηηζηα) θαη 46 ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο (θπξίσο ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο). Ρα λεφηεξα κλεκεία πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ νηθίεο-αξρνληηθά. 

Δπίζεο, ζηελ Ξεξηθέξεηα ∆πηηθήο Καθεδνλίαο ππάξρνπλ νη αθφινπζνη 

ραξαθηεξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηφπνη45:  

 Πηελ Θαζηνξηά, ν επί ηεο Αθξνπφιεσο θαη παξά ηελ λέα δεμακελή Θαζηνξηάο θαη ζε 

αθηίλα 6  κέηξσλ ρψξνο.  

 Νη ζπλνηθίεο Απνδάξη θαη Ληνιηζφ ηεο Θαζηνξηάο.  

 Ζ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Ππειαίνπ Γξεβελψλ.  

 Νη ζπλνηθίεο "Σψξα" θαη "Γεξάλεηα" ηεο Πηάηηζηαο.  

 Ρν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Φιψξηλαο.  

 Ν νηθηζκφο Λπκθαίν ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο.  

 Ν νηθηζκφο Ξνιπθέξαζν ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο. 

 Ζ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξακκή ησλ αξραίσλ ηεηρψλ ζηε ζέζε Αξκελνρψξη 
ζην Άξγνο Νξεζηηθφ.  

 Ρν θηήκα ηεο Γεσξγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο.  

Ρν πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν, παξάιιεια κε ηνλ Αζιεηηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο (π.ρ. Σηνλνδξνκηθά Θέληξα Βαζηιίηζαο, 

Βίγιαο - Ξηζνδεξίνπ, Βηηζίνπ) θαη εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. λαπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ιηκλψλ Θαζηνξηάο, Ξνιπθχηνπ), ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ δνκεκέλνπ ηξίπηπρνπ 

«Ξνιηηηζκφο - Αζιεηηζκφο - Ρνπξηζκφο» (βι. Ξίλαθα 31). Ξξφθεηηαη γηα ην πιαίζην ησλ 

ππεξεζηψλ αλαςπρήο θαη δεκηνπξγίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφ δηαζέζηκν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο κε λέεο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα 

δξαζηεξηφηεηεο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαιείηαη λα ζπκβάιεη θαη ε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 
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Πίλαθαο 31. Αζιεηηθέο πνδνκέο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

  

  

 

ΠΛ. 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 

Ξ.Δ. 
Γξεβελψλ 

Ξ.Δ. 
Θαζηνξηάο 

Ξ.Δ. 
Θνδάλεο 

Ξ.Δ. 
Φιψξηλαο 

Γήπεδα 115 25 36 54  17 

Θιεηζηά Γπκλαζηήξηα 28 3 12 13  1 

Θνιπκβεηήξηα 4 1 0 3   

Δζληθά Πηάδηα 6 2 2 2  1 

Αζιεηηθά Θέληξα          1 

Δγθαηαζηάζεηο 
Λαπηαζιεηηζκνχ 

(εγθαηαζηάζεηο λαπηηθψλ 
νκίισλ) 4 0 2 1  

Ξίζηεο Κεραλνθίλεηνπ 
Αζιεηηζκνχ 7 1 2 3  

Δγθαηαζηάζεηο 
Αεξναζιεηηζκνχ 5 1 0 3 1 

Άιινη αζιεηηθνί ρψξνη 5 1 3 0   

Πεγή: ΑΛΘΝ 

22..11..22..33..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΚΚααθθεεδδννλλίίααοο  ζζηηννλλ  

ηηννκκέέαα  ««ΡΡννππηηθθήή  ννηηθθννλλννκκίίαα  θθααηη  ααππααζζρρφφιιεεζζεε»»  

Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, ην 

αξλεηηθφ ηεο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ε ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία, εηδηθά κεηά ηελ 

πξσηνθαλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Νη ρακειέο απνδφζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ε απνβηνκεράληζε, απνηέιεζκα 

ηεο θξίζεο ζηνλ θξαηηθφ βηνκεραληθφ ηνκέα, αιιά θαη ηεο ζνβαξήο επηβξάδπλζεο ζηνλ 

θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ φμπλζε θαηλνκέλσλ φπσο ε αλεξγία θαη 

ε κεηαθίλεζε απφ ηελ χπαηζξν ζηηο πφιεηο. 

Ζ πξφδειε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη κε 

άιια θξίζηκα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ζπλέρηζεο ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΖ, αλαθνξηθά κε ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ, ηηο 

απνθαηαζηάζεηο εδαθψλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε θαη ηελ 

επαλαπφδνζε εθηάζεσλ, φζν θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο «κεηαιηγληηηθήο πεξηφδνπ». 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ ΑΞΔ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ κε ηελ 

αλάιεςε ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κπνξεί λα απνηειέζεη αληίβαξν ζηα 
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παξαπάλσ, ζπληεξψληαο ηελ παξαδνζηαθή πιένλ ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

αιιά θαη κεηακνξθψλνληάο ηελ, κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα, ζε κηα πεξηβαιινληηθά 

θαζαξή, θαηαλαισηηθά σθέιηκε (λνηθνθπξηά, δεκφζηα θηίξηα, επηρεηξήζεηο) αιιά θαη 

νηθνλνκηθά πξνζνδνθφξα επηινγή. 

Ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ε δηαζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΖ κε ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηνλ φπνην βαζκφ επηηεχρζεθε, δελ έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξαξφια απηά, ε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγαζψλ πνηφηεηαο θαη 

ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ζεκαζίαο κπνξεί λα ζηεξίμεη ηνλ δηαξθψο θζίλνληα πξσηνγελή ηνκέα, 

ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ, πηζηνπνηεκέλσλ θαη βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

Ξαξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία κέζα απφ ζπιινγηθά ζρήκαηα, ζπλζέηνπλ κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ξξφθεηηαη γηα δξάζεηο, αιιά θαη λέεο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, 

εληζρπφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθά κέζα, εζληθά θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, κε πξφζθνξν 

έδαθνο ζηελ νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο ιφγσ ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηνπ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ. 

Ξαξάιιεια, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, απνηειεί δπλεηηθφ αιιά θαη ηζρπξφ δηαζέζηκν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηδηαίηεξα θξίζηκνο 

είλαη ν ξφινο ησλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ παξαγσγή θαη ην «επηρεηξείλ», φπσο θαη ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη ηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 

Πην πιαίζην απηφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζαθή 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο, αμηνπνηψληαο ην ζεζκφ ησλ επψλπκσλ εδξψλ ζην πιαίζην ηεο 

Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Ήδε ππεγξάθε 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΓΔΖ θαη Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη 

δεκηνπξγία ηξηψλ εδξψλ κε ζέκαηα «Γηαρείξηζε θαηλνηνκίαο - επηρεηξεκαηηθφηεηα - 

δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο», «Θαηεξγαζίεο κνξθνπνίεζεο πιηθψλ γηα εθαξκνγέο ζε 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο» θαη  «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ». Ξαξάιιεια, πξνεηνηκάδνληαη απφ ην ΡΔΗ/Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη 

ην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ζέκαηα 
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θπζηθνχ αεξίνπ, αμηνπνηψληαο ηνλ Γηαδξαηηθφ Αγσγφ Φπζηθνχ Αεξίνπ (TAP). Πηφρνο ε 

αλάδεημε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε ζεκαληηθφ πξφηππν πεξηθεξεηαθφ θέληξν ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο θνηηεηψλ.  

Πεκαληηθφηαηε παξάκεηξνο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

άκεζα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ ζπγθξάηεζε 

ησλ λέσλ, παιηφηεξα ζηε χπαηζξν αιιά πιένλ ιφγσ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζην ζχλνιν ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, επηπξφζζεηα κε ηελ πεξαηηέξσ πξνζέιθπζε 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ, αιιά θαη γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε λένπο ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. εηδηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο θιπ.). 

Ππγθεληξσηηθά, ην πξνθίι ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο, Θηελνηξνθηθήο 

Ξαξαγσγήο, Αιηείαο, Κεηαπνίεζεο, Ρνπξηζκνχ, πεξεζηψλ, Ξαξαγσγήο Δλέξγεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 32 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 32. Νηθνλνκηθή θαη Ξαξαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

 
Ηκεξνκελία 
Καηαγξαθήο 

Κνλάδεο Κέηξεζεο 

Πχλνιν 
ΞΔ1  

Γξεβελψλ 
ΞΔ2 

Θαζηνξηάο 
ΞΔ3 

Θνδάλεο 

ΞΔ4 

Φιψξηλαο 

Αγξνηηθή 
Γξαζηεξηόηεηα 

2008 
Θαιιηεξγήζηκε Έθηαζε ζε ζηξ. 

2.610.000 672.000 268.000 1.047.000 623.000 

2008 
Δπηρεηξήζεηο Δπεμεξγαζίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ 

98 15 10 52 21 

Κηελνηξνθηθή 
Γξαζηεξηόηεηα 

2008 
Κνλάδεο Δθηξνθήο (πιήζνο) 

8.722 1.458 1.271 3.461 2.532 

2008 
Εσηθφο Ξιεζπζκφο 

640.541 110.532 90.377 286.809 152.823 

2008 
Δπηρεηξήζεηο Δπεμεξγαζίαο Θηελνηξνθηθψλ Ξξντφλησλ 

86 27 8 42 9 

Αιηεία/ 
Ιρζπνθαιιηέξγεηα 

2006 
Αιηεπηηθά Πθάθε 

328 0 190 37 101 

Γξαζηεξηόηεηεο 
Μεηαπνίεζεο / 

Παξαγωγήο 

2010/ΜΗΣΡΩΑ 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙ

ΩΝ 

Δπηρεηξήζεηο 

6.264 350 2.287 2.897 730 

Γξαζηεξηόηεηεο 
Σνπξηζκνύ 

/Τπεξεζίεο 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Μελνδνρεία/Θαηαιχκαηα 5***** (θιίλεο) 

86  86   

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Μελνδνρεία/Θαηαιχκαηα 4**** (θιίλεο) 

720 104 560 56  
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Ηκεξνκελία 
Καηαγξαθήο 

Κνλάδεο Κέηξεζεο 

Πχλνιν 
ΞΔ1  

Γξεβελψλ 
ΞΔ2 

Θαζηνξηάο 
ΞΔ3 

Θνδάλεο 

ΞΔ4 

Φιψξηλαο 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Μελνδνρεία/Θαηαιχκαηα 3*** (θιίλεο) 

3460 679 1046 1053 682 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Μελνδνρεία/Θαηαιχκαηα 2** (θιίλεο) 

1660 250 289 603 518 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Μελνδνρεία/Θαηαιχκαηα 1* (θιίλεο) 

190 78  70 42 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Ξαξαδνζηαθνχ ηχπνπ ΑΑ Ράμεο 

51  19 32  

ΞΡ ΔΝΡ 2015 

Ξαξαδνζηαθνχ ηχπνπ Α Ράμεο 

120  99  21 

 

ΞΡ ΔΝΡ 2015 
Ξαξαδνζηαθνχ ηχπνπ Β Ράμεο 

77  16 14 47 

  
Ρνπξηζηηθά θάκπηλγθ 

  0 0 0 0 

  
Κνλάδεο Αγξνηνπξηζκνχ 

1 0 0 0 1 

2010/ΜΗΣΡΩΑ 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙ

ΩΝ 

Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

5.458 676 1331 2427 1024 

2010/ΜΗΣΡΩΑ 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙ

ΩΝ 

Δπηρεηξήζεηο Ξαξνρήο πεξεζηψλ (εθηφο μελνδνρείσλ/ θαηαιπκάησλ/ 
ηνπξηζηηθψλ θάκπηλγθ) 

10.063 1251 1533 5903 1376 

  
Σηνλνδξνκηθά Θέληξα (Νιηθφ κήθνο πηζηψλ) 

3 1 1 0 1 

  
Δγθαηαζηάζεηο Θεξκαιηζηηθνχ Ρνπξηζκνχ - Ηακαηηθέο Ξεγέο (Ξιήζνο) 

1   1 0 0 

  
Καξίλεο 

2 0 1 1 0 

Παξαγωγή 
Δλέξγεηαο  

  

Θεξκηθή Ξαξαγσγή  

Ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 0.5 MW (πιήζνο) 

          

Ηζρχο κεγαιχηεξε ησλ 0.5 MW (πιήζνο) 

20 2   15 3 

Πχλνιν (Ξιήζνο) 

20 2   15 3 

  

δξνειεθηξηθή  

Ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 10 MW (πιήζνο) 

5* 1   3 1 

Ηζρχο κεγαιχηεξε ησλ 10 MW (πιήζνο) 

3     3   

Πχλνιν (Ξιήζνο) 

8 1   6 1 

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΟΑΔ, 
08/2011)     
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Ηκεξνκελία 
Καηαγξαθήο 

Κνλάδεο Κέηξεζεο 

Πχλνιν 
ΞΔ1  

Γξεβελψλ 
ΞΔ2 

Θαζηνξηάο 
ΞΔ3 

Θνδάλεο 

ΞΔ4 

Φιψξηλαο 

Έξγα κε 
άδεηα 
εγθαηάζηα
ζεο: 

1 ηεκ./4.95 
MW  

  1 
ηεκ./1.74M
W  

1 
ηεκ./0.84MW  

Έξγα κε 
άδεηα 
παξαγσγή
ο: 

22 
ηεκ./90.015 
MW  

6  ηεκ./16.911 
MW  

4 
ηεκ./2.945
MW  

2 ηεκ./1.21 
MW  

  

Αηνιηθή  

Ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 100 KW (πιήζνο) 

0*         

Ηζρχο κεγαιχηεξε ησλ 100 KW (πιήζνο) 

0     ** *** 

Πχλνιν (Ξιήζνο) 

0         

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΟΑΔ, 
08/2011)     

Έξγα κε 
άδεηα 
εγθαη/ζεο: 

0 0 1 ΑΠΞΖΔ / 
12 ΑΓ / 24 
MW   

3 ΑΠΞΖΔ / 50 
ΑΓ / 76.9 MW   

Έξγα κε 
άδεηα 
παξαγσγή
ο: 

15 ΑΠΞΖΔ / 
126 ΑΓ / 217.9 
MW   

13 ΑΠΞΖΔ 
/41 ΑΓ /303.1 
MW   

30 ΑΠΞΖΔ 
/ 376 ΑΓ 
/876.8 MW   

26 ΑΠΞΖΔ 
/243 ΑΓ / 
668.05 MW   

  

Ζιηαθή  

Ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 1 MWp (πιήζνο) 

0 0 0 0 0 

Ηζρχο κεγαιχηεξε ησλ 1 MWp (πιήζνο) 

0         

Πχλνιν (Ξιήζνο) 

0*         

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΟΑΔ, 08/2011)   

Έξγα κε 
άδεηα 
εγθαη/ζεο: 

0 0 0 0 

Έξγα κε 
άδεηα 
παξαγσγή
ο: 

  1ηεκ.  /  2 
ΚW 

1ηεκ.  /  1.3 
ΚW 

10 ηεκ.  / 19.3 
ΚW 

Άιιε ΑΞΔ 

Ηζρχο κηθξφηεξε ησλ 10 MW (πιήζνο) 

5 
(Φ.Β.: 1 ηεκ - 
1.99ΚW) 

(Φ.Β.: 1 ηεκ - 
0.51ΚW) 

(Φ.Β.: 1 ηεκ 
- 5.999ΚW) 

(Φ.Β.:2  ηεκ - 
2.185MW) 

Ηζρχο κεγαιχηεξε ησλ 10 MW (πιήζνο) 

          

Πχλνιν (Ξιήζνο) 

5 1 1 1 2 

Πεγή: ΑΛΘΝ, ΓηΑΞ 
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Ζ πιένλ πξφζθαηε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηεο απαζρφιεζεο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία 

πξνέξρεηαη απφ ηε κειέηε κε ηίηιν «Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο 

θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επάγγεικα 2008-2011» πνπ δεκνζίεπζε 

πξφζθαηα ε Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ 

Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (Δ..Π.Δ.Θ.Ρ.) (βι. Ξίλαθα 33). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

απαζρνινχληαη ζηηο ππεξεζίεο (52.479 ην 2011) θαη αθνινπζνχλ αξηζκεηηθά νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (26.074). Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη απηφο πνπ 

ππνθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, θαζψο νη ζέζεηο εξγαζίαο ην 2011 είλαη ιηγφηεξεο 

θαηά 7.184 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 (-27,6%). Απηφ ζεκαίλεη, φηη πάλσ απφ κία ζηηο 

ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο. Πε αληηδηαζηνιή, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη πιεγεί ιηγφηεξν, θαζψο έρεη κεηψζεη 

ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο κφιηο θαηά 6%. 

Πίλαθαο 33. Βαζηθά κεγέζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαηαλνκήο ζηελ 
απαζρφιεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

 2008 2011 Κεηαβνιή 
Κεηαβνιή 

(%) 

Ξιεζπζκφο Σψξαο 10.776.116   10.919.626 143.510   1,3 

Ξιεζπζκφο Ξεξηθέξεηαο 287.111 287.090 -21   0,0 

Κεξίδην Ξεξηθέξεηαο ζηνλ 
Ξιεζπζκφ ηεο Σψξαο 

2,7 2,7 0,1   

Ξιεζπζκφο Ξεξηθέξεηαο (15-64 
εηψλ) 

185.479   184.263 -1.216   -0,7 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ Ξεξηθέξεηαο 
(Πχλνιν) 

122.222   124.038 1.816   1,5 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ Ξεξηθέξεηαο 
(15-64 εηψλ) 

120.501   122.829 2.328   1,9 

Γείθηεο Ππκκεηνρήο (Σνλδξηθφο) 42,6 43,2 0,6 1,5 

Γείθηεο Ππκκεηνρήο (15-64 εηψλ)  65,0 66,7 1,7 2,5 

Απαζρφιεζε (Πχλνιν) 107.105   95.362 -11.743   -12,3 

Απαζρφιεζε (15-64 εηψλ) 105.478   94.258 -11.220   -11,9 

Γείθηεο απαζρφιεζεο (Πχλνιν)  37,3 33,2 -4,1 -12,3 

Γείθηεο απαζρφιεζεο (15-64 
εηψλ) 

56,9 51,2 -5,7 -11,2 

Ξξσηνγελήο Ρνκέαο 18.232 16.809 -1.423   -8,5 

Γεπηεξνγελήο Ρνκέαο 33.258 26.074 -7.184   -27,6 

Ρξηηνγελήο Ρνκέαο 55.615 52.479 -3.136   -6,0 

Αλεξγία (Πχλνιν) 15.117   28.676 13.559   47,3 

Αλεξγία (15-64) 15.022   28.571 13.549   47,4 

Γείθηεο (Ξνζνζηφ) Αλεξγίαο 12,4 23,1 10,8   
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 2008 2011 Κεηαβνιή 
Κεηαβνιή 

(%) 

(Πχλνιν) 

Γείθηεο (Ξνζνζηφ) Αλεξγίαο (15-
64 εηψλ) 

12,5 23,3 10,8   

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 

πσο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν Γηάγξακκα 7, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχκελνη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο εξγάδνληαη ζηνπο θιάδνπο «Γεσξγία, 

δαζνθνκία, αιηεία» (16.809 άηνκα ην 2011), «Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Δπηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ» (15.772 άηνκα) θαη «Κεηαπνίεζε» (11.232 

άηνκα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε είλαη ε απαζρφιεζε ζηνπο 

θιάδνπο «Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία» (266 άηνκα) θαη «Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο» (109 άηνκα). Νη θιάδνη πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε είλαη ε 

«Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία», νη «Θαηαζθεπέο» θαη ηα «Νξπρεία, ιαηνκεία». 

Πην Γηάγξακκα 8 πξνζδηνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν θάζε 

θιάδνο ζηελ απαζρφιεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Νη πην ζεκαληηθνί 

θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη θιάδνη «Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία» κε ην 

17,6% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ πεξηθέξεηα, «Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Δπηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ» κε ην 16,5% ησλ απαζρνινχκελσλ θαη 

«Κεηαπνίεζε» κε 11,8% ησλ απαζρνινχκελσλ. Απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο δε ιείπνπλ θιάδνη 

πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην δεκφζην ηνκέα, φπσο είλαη ν θιάδνο «Γεκφζηα 

δηνίθεζε θαη άκπλα. πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε» (8,3%), ν θιάδνο «Δθπαίδεπζε» 

(7,8%), αιιά θαη θιάδνη πνπ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνί, φπσο ν θιάδνο 

«Θαηαζθεπέο» (7,5%) θαη «Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο» (6,9%). Πην άιιν άθξν βξίζθνληαη θιάδνη φπσο «Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο» (0,1%) θαη «Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία» (0,3%). 
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Γηάγξακκα 7. Απαζρφιεζε αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 
Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2008 θαη 2011  

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 
Γηάγξακκα 8. Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2011  

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαηπσξεί ηε ρψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2008 έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο 
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Καθεδνλίαο θαηά 11.742 άηνκα. πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 9, πξσηαγσληζηέο είλαη 

νη θιάδνη «Θαηαζθεπέο» κε κείσζε 4.794 άηνκα, ε «Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. 

πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε» (-2.039 άηνκα), παξά ην γεγνλφο φηη αθνξά θπξίσο 

απαζρφιεζε ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε «Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία» (-1.423 

ζέζεηο εξγαζίαο), ηα «Νξπρεία, ιαηνκεία» (-1.380 ζέζεηο) θαη ν θιάδνο «Δθπαίδεπζε» (-

915 άηνκα). Πε αληίζεζε, θάπνηνη άιινη θιάδνη αχμεζαλ ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη, δεδνκέλνπ φηη ε πνξεία απηή αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ζην 

κέιινλ, κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

απμήζεθαλ νη απαζρνινχκελνη ζην «Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Δπηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ» θαηά 1.062 άηνκα, νη εξγαδφκελνη ζηνλ 

θιάδν «Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαηά 916 άηνκα θαη νη 

απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν «Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» θαηά 356 άηνκα. 

Γηάγξακκα 9. Κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2008-2011 ζε άηνκα  

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 

κσο νη απφιπηεο κεηαβνιέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζην Γηάγξακκα 9 πξέπεη λα 

ζπγθξηζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ θάζε θιάδνπ ζηελ απαζρφιεζε ηεο 

πεξηθέξεηαο. Απηφ επηρεηξείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ 

απαζρνινχκελσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 10. Ξαξαηεξνχκε φηη ν θιάδνο 

«Θαηαζθεπέο» απψιεζε ηελ πεξίνδν 2008-2011 ην 40,3% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά 

παξφια απηά είλαη ηξίηνο θαηά ζεηξά κε βάζε ηηο πνζνζηηαίεο απψιεηεο πίζσ απφ ηνλ 
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θιάδν «Ρέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία» (51,4%) θαη «Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ 

σο εξγνδνηψλ» (-46,3%).  

 

Γηάγξακκα 10. Κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2008-2011 (%) 

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 

Υζηφζν, απηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη πνηνη θιάδνη παξνπζίαζαλ ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δηφηη 

απηφ δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ (νη θιάδνη ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη, νπφηε κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ θαη άιινπο εξγαδφκελνπο). Πχκθσλα 

κε ην Γηάγξακκα 10, πξφθεηηαη γηα ηνπο θιάδνπο «Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο» (237,3% αχμεζε), «Ξαξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο» (23,9%), «Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία» 

(22%) θαη «Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο» (15,7%). 

Ζ δπλακηθή ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηεο απφιπηεο κε ηε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 11. Πχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο, έληνλε ζεηηθή δπλακηθή παξνπζηάδεη ν 

θιάδνο «Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», αιιά απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην 

κηθξφ κέγεζνο ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηθέξεηα. Αθνινπζνχλ ζεκαληηθνί θιάδνη γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ πεξηθέξεηα επηδεηθλχνληαο, φκσο, πνιχ κηθξφηεξε ζεηηθή δπλακηθή. 

Ρέηνηνη θιάδνη είλαη ην «Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Δπηζθεπή κεραλνθίλεησλ 
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νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ» (2νο ζε πνζνζηφ απαζρφιεζεο), νη «Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο» (10νο) θαη νη «Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο» (7νο). 

Πε αληηδηαζηνιή, αξλεηηθή έσο πνιχ αξλεηηθή δπλακηθή εληνπίδεηαη ζε ηξεηο θιάδνπο 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο θιάδνπο 

«Θαηαζθεπέο» (6νο), «Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε» 

(4νο) θαη «Νξπρεία, ιαηνκεία» (8νο). Ν θιάδνο «Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία» πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ πεξηθέξεηα (1νο), έρεη κελ αξλεηηθή δπλακηθή, αιιά φρη 

κεγάιε. 

Γηάγξακκα 11. Γπλακηθή ηεο απαζρφιεζεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 2008-2011 

Πεγή: Ξξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

επάγγεικα 2008-2011, ΔΠΔΘΡ / Έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ΔΙΠΡΑΡ 

 

2.1.3 Βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο σο νξγαληζκνχ 

22..11..33..11..    ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθήή  ΝΝξξγγάάλλσσζζεε  θθααηη  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  

ΚΚααθθεεδδννλλίίααοο  

Πην  Ξ.Γ. 146/2010 (ΦΔΘ Α' 239/27.12.2010) «Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο» θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
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Καθεδνλίαο. Νη ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηαξζξψλνληαη ζε 

θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο νξγαλψλνληαη ζην 

πιαίζην ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ππάγνληαη ζε νξγαληθή κνλάδα ηεο 

Θεληξηθήο πεξεζίαο. 

Ζ Θεληξηθή πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε, Γξαθεία Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο 

Ιεηηνπξγίαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη 

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Πηελ Θεληξηθή πεξεζία 

ιεηηνπξγνχλ επίζεο νη εμήο πεξεζίεο: Λνκηθή πεξεζία, Απηνηειήο Γηεχζπλζε 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Απηνηειέο Ρκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Απηνηειέο Ρκήκα 

Ξαιιατθήο Άκπλαο θαη Ξνιηηηθήο Πρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Ξ.Α.Κ. Ξ.Π.Δ.Α.) θαη 

Απηνηειέο Γξαθείν Ρχπνπ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ (βι. Γηάγξακκα 12). 

Ρν Γξαθείν ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε θαη ηα Γξαθεία ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νξγάλσλ απηψλ θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επηκεινχληαη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη 

νξγαλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία απηψλ κε ηηο ππεξεζίεο θαη ην θνηλφ. 

Ν πθηζηάκελνο Νξγαληζκφο ηεο ΞΓΚ (ΞΓ 146/2010, φπσο ηζρχεη) πξνβιέπεη ηε 

ιεηηνπξγία έμη (6) Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ηξηάληα έμη (36) Γηεπζχλζεσλ, θαηαλεκεκέλσλ 

ζηελ έδξα θαη ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (ΞΔ), εθαηφλ ζαξάληα πέληε (145) 

Ρκεκάησλ, ηεζζάξσλ (4) Απηνηειψλ πεξεζηαθψλ Κνλάδσλ θαη Λνκηθήο πεξεζίαο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, φπνπ θαίλεηαη ηφζν ε γεληθή 

δηάξζξσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο φζν θαη ε δηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεψλ 

ηεο (Νξγαλφγξακκα ζε ζπλνπηηθή θαη αλαιπηηθή κνξθή). Ζ πιεηνςεθία ησλ 

Γηεπζχλζεσλ βξίζθεηαη ζηελ έδξα (Θνδάλε), εθηφο θη αλ αλαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα  

ζρεηηθά Γηαγξάκκαηα. 
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Γηάγξακκα 12. Γεληθφ Νξγαλφγξακκα Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

 

 

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

 

Θεληξηθή πεξεζία Ξ.Γ.Κ. 

Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε 

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο 
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Θηεληαηξηθήο 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

 
Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 
Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο 

 
Λνκηθή πεξεζία 

 
Απηνηειήο Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

 
Απηνηειέο Ρκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 
Απηνηειέο Ρκήκα Ξαιιατθήο Άκπλαο θαη Ξνιηηηθήο 

Πρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Ξ.Α.Κ. Ξ.Π.Δ.Α.) 

 Απηνηειέο Γξαθείν Ρχπνπ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

 

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 13. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ ΞΓΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/


 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                  84 

 

Γηάγξακκα 14. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 15. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 16. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ΞΓΚ 

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 17. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 18. Νξγαλφγξακκα Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

http://www.pdm.gov.gr/
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Γηάγξακκα 19. Νξγαλφγξακκα Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

 

 

Πεγή: www.pdm.gov.gr , ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  

Ξαξάιιεια, ζηελ ΞΓΚ ιεηηνπξγεί ν Ξεξηθεξεηαθφο Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Ξνιίηε θαη 

ηεο Δπηρείξεζεο,  φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 179 ηνπ Λφκνπ 3852/2010 «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο». Ν Ξεξηθεξεηαθφο Ππκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο, δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα.  

Ζ ΞΓΚ πξνγξακκαηίδεη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, κέζσ ηεο νξγάλσζεο 

ησλ πεξεζηψλ ηεο θαη ηεο κεραλνξγάλσζήο ηνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 

Ξαξάιιεια επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε, 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο κέηξεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη βειηίσζήο 

ηνπο κέζσ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ηξφπνπ 

δηνίθεζεο.  

Πηνλ Ξίλαθα 34 πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζρέηηζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

(Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ, Απηνηειψλ Ρκεκάησλ), κε βάζε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο, κε ηνπο (4) βαζηθνχο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο: «Ξεξηβάιινλ θαη 

Ξνηφηεηα Εσήο», «Θνηλσληθή Κέξηκλα, γεία, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», 

«Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε», «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη 

Νηθνλνκηθήο Θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο». Ν ηειεπηαίνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξά 

ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ηε ρξεζηή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, ηηο νξηδφληηεο ή 

ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηεο, ηελ 

αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Απηνηειήο  Γηεχζπλζε  

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

Ρκήκα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο Ξ.Δ. 

Γξεβελψλ 

Ρκήκα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο Ξ.Δ.  

Θαζηνξηάο 

Ρκήκα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο Ξ.Δ.  

Θνδάλεο 

 

Ρκήκα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο Ξ.Δ. 

Φιψξηλαο 

http://www.pdm.gov.gr/
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Πίλαθαο 34. Ππζρέηηζε ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

ΓΔΛΗΘΖ 
ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ 
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εη

α
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[4
] 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ
, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

& ΞΝΓΝΚΥΛ 

Γ/ΛΠΖ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

& ΣΥΟΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ – 

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ-
Θνδάλε / Ρκήκα 

Ξεξηβάιινληνο-Θνδάλε / Ρκήκα 
δξννηθνλνκίαο-Θνδάλε / 
Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο & 

δξννηθνλνκίαο Ξ.Δ. Θνδάλεο-
Θνδάλε / Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο 

& δξννηθνλνκίαο Ξ.Δ. 
Γξεβελψλ - Γξεβελά / Ρκήκα 

Ξεξηβάιινληνο & 
δξννηθνλνκίαο Ξ.Δ. Θαζηνξηάο 

- Θαζηνξηά / Ρκήκα 
Ξεξηβάιινληνο & 

δξννηθνλνκίαο Ξ.Δ. Φιψξηλαο 
- Φιψξηλα) 

x       

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ
, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

& ΞΝΓΝΚΥΛ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 
ΔΟΓΥΛ - ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ππγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
/ Ρκήκα Δξγαζηεξίσλ / Ρκεκα 

Γνκψλ Ξεξηβάιινληνο) 
x       

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ
, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

& ΞΝΓΝΚΥΛ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

Ξ.Δ. ΘΝΕΑΛΖΠ, 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ, 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 
ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Ππγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
/ Ρκήκα Δξγαζηεξίσλ / Ρκεκα 

Γνκψλ Ξεξηβάιινληνο) 
x       
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ΓΔΛΗΘΖ 
ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ [1] [2] [3] [4] 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 

& ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

Γ/ΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
ΓΔΗΑΠ-ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα πεξεζηψλ & 
Δπαγγεικάησλ γείαο / Ρκήκα 

Γεκφζηαο γηεηλήο / Ρκήκα 
Ξξφιεςεο & Ξξναγσγήο 

γείαο) 

  x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 

& ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ - 

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Θνηλσληθήο Αξσγήο / 
Ρκήκα Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ / 

Ρήκα Θνηλσληθήο Δξγαζίαο / 
Ρκήκα Αζιεηηζκνχ & 

Ξνιηηηζκνχ) 

  x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 

& ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ ΓΔΗΑΠ & 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΚΔΟΗΚΛΑΠ Ξ.Δ. 
ΘΝΕΑΛΖΠ, 

ΓΟΔΒΔΛΥΛ, 
ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 

ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Ξεξηβαιινληηθήο 
γηεηλήο & γεηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ / Ρκήκα Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο / Ρκήκα 

Φαξκάθσλ & Φαξκαθείσλ) 

  x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΑ ΒΗΝ 
ΚΑΘΖΠΖΠ, 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, 
ΔΚΞΝΟΗΝ & 
ΡΝΟΗΠΚΝ - 

ΘΝΕΑΛΖ 

    x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ξ.Δ. 

ΘΝΕΑΛΖΠ, 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ, 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 
ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Γηα Βίνπ Κάζεζεο, 
Ξαηδείαο & Απαζρφιεζεο) 

  x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ξ.Δ. 

ΘΝΕΑΛΖΠ, 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ, 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 
ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα πνζηήξημεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο / Ρκήκα Γηα Βίνπ 

Κάζεζεο & Ξαηδείαο) 
  x     

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ-
ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ / 
Ρκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο 

Ξαξαγσγήο / Ρκήκα Αιηείαο) 
    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ - 

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα γείαο ησλ δψσλ / 
Ρκήκα Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο 
γείαο / Ρκήκα Θηεληαηξηθήο 

Αληίιεςεο Φαξκάθσλ) 

    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΓΖΠ-

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ρνπνγξαθίαο / Ρκήκα 
Δπνηθηζκνχ & Αλαδαζκνχ) 

    x   
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ΓΔΛΗΘΖ 
ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ [1] [2] [3] [4] 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 
Ξ.Δ. ΘΝΕΑΛΖΠ, 

ΓΟΔΒΔΛΥΛ, 
ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 

ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Ξνηνηηθνχ & 
Φπηνπγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ / 

Ρκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο 
Ξαξαγσγήο / Ρκήκα 

Θηεληαηξηθήο / Ρκήκα Αιηείαο) 

    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΑ ΒΗΝ 
ΚΑΘΖΠΖΠ, 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, 
ΔΚΞΝΟΗΝ & 
ΡΝΟΗΠΚΝ - 

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Απαζρφιεζεο / Ρκήκα 
Δκπνξίνπ / Ρκήκα Ρνπξηζκνχ) 

    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ (Ξ.Δ. 

ΘΝΕΑΛΖΠ - 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ - 
ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ - 
ΦΙΥΟΗΛΑΠ) 

(Ρκήκα Σνξήγεζεο Αδεηψλ 
Αλάπηπμεο Δλέξγεηαο & 

Φπζηθψλ Ξφξσλ / Ρκήκα 
Δπαγγέικαηνο / Ρκήκα 

Δκπνξίνπ & Ρνπξηζκνχ / Ρκήκα 
Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο) 

    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, 
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & 
ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ - 
ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ρερληθψλ Δθαξκνγψλ / 
Ρκήκα Γηνηθεηηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ) 
    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

Γ/ΛΠΔΗΠ 
ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
Ξ.Δ. ΘΝΕΑΛΖΠ - 

Ξ.Δ. ΓΟΔΒΔΛΥΛ - 
Ξ.Δ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ & 

Ξ.Δ. ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Αδεηψλ Θπθινθνξίαο / 
Ρερληθφ Ρκήκα / Ρκήκα 

Σνξήγεζεο Αδεηψλ Νδήγεζεο / 
Ρκήκα ΘΡΔΝ / Ρκήκα 

Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο) 

    x   

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ
, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

& ΞΝΓΝΚΥΛ 

Γ/ΛΠΖ 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚ
Ν - ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Πρεδηαζκνχ 
Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο / 

Ρκήκα Δθαξκνγήο 
Ξξνγξακκάησλ & Έξγσλ / 

Ρκήκα Θηλήηξσλ Ξεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο / Ρκήκα 

Ρεθκεξίσζεο) 

      x 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ & 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 
ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ-

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Γηαθάλεηαο / Ρκήκα 
Πρεδηαζκνχ & πνζηήξημεο 
Ππζηεκάησλ θνξέα / Ρκήκα 

πνζηήξημοεο Ξεξηθεξεηαθψλ 
Ππζηεκάησλ / Ρκήκα 

Ξιεξνθνξηθήο Ξ.Δ. Γξεβελψλ, 
Θαζηνξηάο, Φιψξηλαο) 

      x 
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ΓΔΛΗΘΖ 
ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ [1] [2] [3] [4] 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 

ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ-
ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ππληνληζκνχ / Ρκήκα 
Πρεδηαζκνχ) 

        

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ-

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ / Ρκήκα 
Ππιινγηθψλ Νξγάλσλ / Ρκήκα 

Γξακκαηείαο 
      x 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ-

ΘΝΕΑΛΖ 

(Ρκήκα Ξ/ & Ινγηζηηθήο 
Γηαρείξηζεο / Ρκήκα Ρακεηαθήο 
πεξεζίαο / Ρκήκα Ξξνζφδσλ 

& Ξεξηνπζίαο / Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ / Ρκήκα 

Κηζζνδνζίαο) 

      x 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ - 
Ξ.Δ. ΓΟΔΒΔΛΥΛ 

(Ρκήκα Ξ/ & Ινγηζηηθήο 
Γηαρείξηζεο / Ρκήκα Ρακεηαθήο 
πεξεζίαο / Ρκήκα Ξξνζφδσλ 

& Ξεξηνπζίαο / Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ / Ρκήκα 

Γξακκαηείαο) 

      x 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ - 
Ξ.Δ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

(Ρκήκα Ξ/ & Ινγηζηηθήο 
Γηαρείξηζεο / Ρκήκα Ρακεηαθήο 
πεξεζίαο / Ρκήκα Ξξνζφδσλ 

& Ξεξηνπζίαο / Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ / Ρκήκα 

Γξακκαηείαο) 

      x 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ - 
Ξ.Δ. ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

(Ρκήκα Ξ/ & Ινγηζηηθήο 
Γηαρείξηζεο / Ρκήκα Ρακεηαθήο 
πεξεζίαο / Ρκήκα Ξξνζφδσλ 

& Ξεξηνπζίαο / Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ / Ρκήκα 

Γξακκαηείαο) 

      x 

ΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ           x 

ΑΡΝΡΔΙΖΠ Γ/ΛΠΖ 
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 
  

(Ρκήκα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 
Ξ.Δ. Θνδάλεο / Ξ.Δ. Γξεβελψλ / 

Ξ.Δ. Θαζηνξηάο & Ξ.Δ. 
Φιψξηλαο) 

      x 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ 
ΡΚΖΚΑ 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 
ΔΙΔΓΣΝ 

          x 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ 
ΡΚΖΚΑ 

ΞΑΙΙΑΦΘΖΠ 
ΑΚΛΑΠ & 

ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ 
ΔΘΡΑΘΡΥΛ 
ΑΛΑΓΘΥΛ 

          x 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & 

ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΠΣΔΠΔΥΛ 

          x 

Πεγή: ΓηΑΞ, ηδία  επεμεξγαζία  
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Κεηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, κε ην Ξξφγξακκα «Θαιιηθξάηεο» (Λ. 3852/2010), ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ησλ ΝΡΑ, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγάλσλ Απηνδηνίθεζεο, ηεο ελίζρπζεο ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ζεζκνπνηεκέλεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη ν Ξεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ην Ξεξηθεξεηαθφ 

Ππκβνχιην, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (απνηεινχκελε απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ή ηνλ 

νξηδφκελν απφ απηφλ αληηπεξηθεξεηάξρε, σο πξφεδξν, κε ηε ζπκκεηνρή πεξηθεξεηαθψλ 

ζπκβνχισλ πνπ εθιέγνληαη απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην) θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

(απνηεινχκελε απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε, σο πξφεδξν θαη ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο).  

 

Δπίζεο, φξγαλα γλσκνδνηηθνχ θαη δηακεζνιαβεηηθνχ ραξαθηήξα είλαη:46 

 Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

 Ν Ππκπαξαζηάηεο ηνπ Ξνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

 Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

 

Πηελ νξγάλσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο εκπίπηεη ε ιεηηνπξγία θαη άιισλ, πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηελ θείκελε Λνκνζεζία, επηηξνπψλ.  Ππγθεθξηκέλα, ην έξγν ησλ πεξεζηψλ ηεο 

θαζψο θαη ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Δπηηξνπψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ Ξίλαθα 35 πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Πίλαθαο 35. Δπηηξνπέο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

1 Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ (ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ) 

1.1 Ξεξηβάιινληνο, Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

1.2 Θνηλσληθήο Ππλνρήο 

2 
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ, 
Ξεξηβάιινληνο & πνδνκψλ 

2.1 Νξηζηηθήο παξαιαβήο έξγνπ / εξγαζηψλ 

2.2 Ξξνζσξηλήο παξαιαβήο έξγνπ / εξγαζηψλ 

2.3 Γεκφζηνπ Ραθηηθνχ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

2.4 Γεκφζηνπ Κεηνδνηηθνχ Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ 

2.5 Ξξφρεηξνπ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

2.6 Ξξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ κε πξνζθφκηζε πξνζθνξψλ 

                                                      
46 ΞΔΠ, 2012. Γνκή θαη Ιεηηνπξγία ηεο Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Γεκνθξαηίαο  – Διιάδα. [pdf] 
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.ypes.gr, δηαδξνκή:  
Ρν πνπξγείν | Ξνιηηηθέο θαη δξάζεηο | Γηεζλή & Δπξσπατθά Θέκαηα ΝΡΑ | Γνκή & Ιεηηνπξγία 

Απηνδηνίθεζεο ηεο Ρνπηθήο & Ξεξηθ. Γεκνθξαηίαο  

<http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/DomLeitAutodTopPerifDhmocr/ >  

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/DomLeitAutodTopPerifDhmocr/
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2.7 Γηαγσληζκνχ αλάδεημεο Αλαδφρνπ 

2.8 Γηαγσληζκνχ Γεκνπξάηεζεο Έξγνπ 

2.9 Αλάζεζεο έξγνπ 

2.10 Διέγρνπ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3299/2004. 

2.11 Σαξαθηεξηζκνχ εδαθψλ έξγνπ 

2.11 
Διέγρνπ θηηζκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 
παξνχζαο θαηάζηαζεο 

2.12 Διέγρνπ πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο 

2.13 Πχληαμεο πξσηνθφιινπ δηαπίζησζεο βιαβψλ έξγνπ 

2.14 Δμαθξίβσζεο θφζηνπο εξγαζηψλ 

2.15 Ππκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

2.16 
Γηαγσληζκνχ ηερληθψλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ ππεξάλσ θαη κέρξη ηνπ 
αλψηαηνπ νξίνπ ηεο 2εο ηάμεο ηνπ ΚΔΔΞ 

2.17 
Αζηπλφκεπζεο ξεκάησλ ζχκθσλα  κε ηελ εγθχθιην 33/1998 ηνπ 
.ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ/ΓΓΓΔ θαη ην άξζξν 79 (ΞΓ 910/77) 

3 Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο 

3.1 Ξξσηνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ επηζεψξεζεο ζεάηξσλ, Θηλεκαηνγξάθσλ θ.ά. 

3.2 Διέγρνπ θνξέσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

3.3 
Ξηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιψλ γπκλαζηηθήο 

3.4 Δπηζεψξεζεο - ειέγρνπ θαξκαθείσλ 

3.5 
Δθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ δφζεθαλ ζε απνθαηάζηαζε 
δηθαηνχρσλ Ιατθήο θαηνηθίαο 

3.6 
Γεπηεξνβάζκηνπ γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ – Δπηρεηξήζεσλ γεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

3.7 
Θαζνξηζκνχ πδάηηλσλ απνδεθηψλ επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε 
ηελ .Γ. Δ1β/221/65 "Ξεξί δηάζεζεο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ" 

3.8 Διέγρνπ εξγαζηεξίσλ αηζζεηηθήο 

4 Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ 

4.1 Πθξάγηζεο πξαηεξίνπ 

4.2 
Δμέηαζεο ππνςεθίσλ γηα ρνξήγεζε Δηδηθήο Άδεηαο Νδήγεζεο Δπηβαηηθνχ 
Απηνθηλήηνπ Γεκφζηαο Σξήζεο 

4.3 Δμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 

4.4 
Θεσξεηηθήο εμέηαζεο ππνςεθίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε Ξηζηνπνηεηηθνχ 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (Ξ.Δ.Η.) αξρηθήο επηκφξθσζεο κεηαθνξάο 
επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ 

4.5 Κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ ησλ ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ νρεκάησλ 

4.6 

Διέγρνπ πξνυπεξεζίαο ππνςεθίσλ ηερλεηψλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ 
θαη κνηνπνδειάησλ, ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1575/85 πηζηνπνηεηηθνχ 
πξνυπεξεζίαο 

4.7 Γηελέξγεηαο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε 

4.8 Πθξάγηζεο Δγθαηαζηάζεσλ Δμππεξέηεζεο Νρεκάησλ 

4.9 Ξξσηνβάζκηνπ θαη Γεπηεξνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ 
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4.10 
Γηαπίζησζεο ηαπηφηεηαο απηνθηλήησλ πνπ ειέγρνληαη θαη παξαπέκπνληαη 
απφ ΘΡΔΝ θαη άιιεο ππεξεζίεο - ράξαμε αξηζκνχ αζθαιείαο 

4.11 
Δμέηαζεο ππνςεθίσλ γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο νδεγψλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

4.12 
Δμέηαζεο δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο αδεηψλ ζε πισηά κέζα πνπ 
θηλνχληαη ζηηο θπζηθέο θαη ηερληθέο ιίκλεο θαη ζηνπο πισηνχο πνηακνχο 

4.13 Ξαξαιαβήο εληχπσλ απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

4.14 
Απζεκεξφλ θαηακέηξεζεο θαη παξαιαβήο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο πνπ 
απνζηέιινληαη απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε ηνπ .Κ.Δ  

4.15 
Δθηηκεηηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ αξ.7 παξ.4 ηνπ Λ.3887/2010 (ΦΔΘ 
Α΄174/30.09.2010) 

4.16 Θηλεηήο Κνλάδαο Διέγρνπ θαπζαεξίσλ Ξεδίνπ 

4.17 
Διέγρνπ ζπζθεπψλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα 

4.18 Ξαξαιαβήο εληχπσλ απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

4.19 
Νξηζκνχ εθ λένπ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.Γ. 1146/72 (ΦΔΘ 
64/Α/05-5-1972) " Ξεξί ηξφπνπ κεηαβηβάζεσο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ 
επί απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ" 

5 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

5.1 
Ππγθξφηεζεο Ρνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ (Ρ.Γ.Δ.) Ρνπηθψλ 
πνθαηαζηεκάησλ Η.Θ.Α.   

5.2 
Ππγθξφηεζεο Ραθηηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (Ρ.Γ.Δ.) ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Ν.Α.Δ.Δ.   

5.3 
Διέγρνπ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εξαζηηερληθήο ζρνιήο ρνξνχ 

5.4 Θαζνξηζκνχ ειηθίαο αζθαιηζκέλσλ Η.Θ.Α. 

5.5 Ξεξηνδηθνχ ειέγρνπ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 

5.6 Δθηίκεζεο ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ (άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/20) 

5.7 Σνξήγεζεο Βεβαηψζεσλ 

5.8 Αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

5.9 Ξεξηθεξεηαθή επηηξνπή εκπνξίνπ 

5.10 
Ρνπνζέηεζεο πσιεηψλ Ιατθψλ Αγνξψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 
Ξ.Γ.51/2006 (ΦΔΘ 53/Α/13.3.2006), ζε ζπκθσλία θαη κε ην άξζξν 94 παξ. 6 
αξηζκ. 32 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/α/07-06-2010) 

5.11 Σνξήγεζεο αδεηψλ αλάπηπμεο - ελεξγείαο θαη θπζηθψλ πφξσλ 

6 
Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & 
Θηεληαηξηθήο 

6.1 Αλαδαζκνχ Αγξνθηήκαηνο 

6.2 Αλαπνκπήο Αλαδαζκνχ Αγξνθηήκαηνο 

6.3 
Ξξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ  ζηαπιηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο δσηθψλ 
πξντφλησλ 
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6.4 Γεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ ζηαπιηζκνχ δψσλ 

6.5 
Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ησλ θαθέισλ κε ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο - δειψζεηο 
εθαξκνγήο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο "Βηνινγηθήο Γεσξγίαο" 

6.6 Δπηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο "Βηνινγηθήο Γεσξγίαο" 

6.7 Δπηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο "Βηνινγηθήο Θηελνηξνθίαο" 

6.8 
Διέγρνπ θαη απνπιεξσκψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 
ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο νκάδσλ/νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ 

6.9 
Ξξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο αλαγλψξηζεο Νκάδσλ 
Ξαξαγσγψλ (Ν.Ξ.) 

6.10 
Γηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ ζην πξφγξακκα "Απεηινχκελεο κε 
εγθαηάιεηςε θπιέο αγξνηηθψλ δψσλ" 

6.11 

Απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αγξφηε,λένπ αγξφηε, λενεηζεξρφκελνπ λένπ 
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη εξγάηε γεο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2520/1997 «Κέηξα γηα ηνπο λένπο αγξφηεο, ζχζηαζε Νξγαληζκνχ Γεσξγηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» 

6.12 
Ραθηηθψλ Δπηηφπησλ Διέγρσλ (Ξξσηνβάζκησλ, Γεπηεξνβάζκησλ) δσξεάλ 
δηαλνκήο πξντφλησλ (δπκαξηθψλ, γξαβηέξαο Θξήηεο ΞΝΞ, ιεπθαζκέλνπ 
καθξχζπεξκνπ ξπδηνχ) 

6.13 Ρνπηθνχ Αγξνηηθνχ Δμειεθηξηζκνχ (ΡΔΑΔ) 

6.14 Δθηίκεζεο αγνξαίαο αμίαο δψσλ 

6.15 Δπηηφπησλ ειέγρσλ ζην Ξξφγξακκα "Δθηαηηθνπνίεζε ηεο θηελνηξνθίαο" 

6.16 Διέγρνπ ηεο δξάζεο "Δθπαίδεπζε Κειηζζνθφκσλ" 

6.17 Σνξήγεζεο αδεηψλ ηαηξείσλ κηθξψλ δψσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ 

6.18 
Διέγρνπ θαηαιιειφηεηαο εκπνξηθήο ππνδνκήο θαη εγθαηαζηάζεσλ 
επηρεηξήζεσλ δηαθίλεζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

6.19 Απαιινηξηψζεσλ 

6.20 
Γλσκνδφηεζεο γηα ηε δηφξζσζε θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θπξσκέλσλ 
αλαδαζκψλ (άξζξν 22 ηνπ Λ.674/77) 

6.21 
Διέγρνπ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη αρξήζηεπζεο θξαηηθψλ πηλαθίδσλ 
θπθινθνξίαο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

6.22 
Σνξήγεζεο πηπρίσλ  ρεηξηζηψλ θαη αδεηψλ νδήγεζεο γεσξγηθψλ 
κεραλεκάησλ  

6.23 
Γλσκνδφηεζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αγξφηε, ηνπ λένπ αγξφηε, 
ηνπ λενεηζεξρφκελνπ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηνπ εξγάηε γεο 

6.24 Διέγρνπ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο θξέαηνο 

6.25 
Κεηαεληαμηαθψλ Δπηηνπίσλ Διέγρσλ ηνπ Άμνλα 3 ησλ Αγξνπεξηβαιινληηθψλ 
Κέηξσλ ηνπ ΔΞΑΑ 2000-2006 Θαλ. (ΔΘ)1257/99 (Κέηξα 3.1, 3.2, 3.7, 3.8) 

6.26 
Ξηζηνπνίεζεο - Ξαξαθνινχζεζεο Λέσλ Γεσξγψλ ηνπ Κέηξνπ 3.1 ΡΝ 
Δ.Ξ.Α.Α.-Α..2000-2006 

6.27 
Ξξνγξάκκαηνο Νξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο ακπειψλσλ (πξηκνδφηεζε 
εθξίδσζεο) 

6.28 
Δμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο θαη 
απνζήθεπζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

6.29 Αλαδηάξζξσζεο θαη Κεηαηξνπήο ησλ Ακπεινπξγηθψλ Δθηάζεσλ  

6.30 Σσξνηαμίαο θαη Ξεξηβάιινληνο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 
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6.31 

Ξαξαθνινχζεζεο ινπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 26 θαη Ξαξαιαβήο ησλ 
Δπελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 27, ηεο απφθαζεο 637/2005 ησλ θ.θ. πνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Νηθνλνκίαο & 
Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο 

6.32 Δκπινπηηζκνχ ιηκλψλ θαη γεσθξαγκάησλ  

6.33 Διεγθηηθψλ νξγάλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ  

6.34 Σνξήγεζεο άδεηαο εκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Ξξντφλησλ  

6.35 
Διέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ Ξ ΑΟΗΘΚ. 282438/03-04-
2009 ΘΑ 

6.36 
Διέγρνπ ησλ δξάζεσλ "Αληηθαηάζηαζε θπςειψλ" θαη "Νηθνλνκηθή ζηήξημε 
ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο" 

6.37 Διέγρνπ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 

6.38 
Σνξήγεζεο αδεηψλ Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ δηαρείξηζεο δσηθψλ 
ππνπξντφλησλ 

6.39 

Σνξήγεζεο αδεηψλ Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 
παξάγξαθνο 2 πεξ α¨ ηνπ Ξ.Γ 79/2007 ηεχρνο Α αξηζκφο Φχιινπ 95 ηεο 3εο 
Καΐνπ 2007 θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ 
(ΔΘ) 852/2004. 

6.40 
Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο επηβνιήο θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα 
άζθεζεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηα λσπά - επεμεξγαζκέλα θαη βαζηάο 
θαηάςπμεο νπσξνθεπεπηηθψλ  

6.41 Ξνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε λσπά κεηαπνηεκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο 

6.42 
Αλαγλψξηζεο θαη εθθαζάξηζεο δαπαλψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο "Αλαδηάξζξσζε 
θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα 2011/2012" 

6.43 
Δπηηφπσλ ειέγρσλ ησλ δειψζεσλ θαιιηέξγεηαο ηνπ Ακπεινπξγηθνχ 
Κεηξψνπ 

6.44 Νξηζκνχ επνπηψλ θπθινθνξίαο δσνηξνθψλ 

6.45 
Γλσκνδφηεζεο άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 111/75 (Φ.Δ.Θ. 174Α) γηα έθδνζε άδεηαο 
ζθνπηκφηεηαο ίδξπζεο ή επέθηαζεο Πθαγείσλ ή Ξηελνζθαγείσλ 

6.46 
Δπνπηείαο & ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο πιεξσκψλ κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 
ηεο Αγξνηηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Α.Ρ.Δ.) 

6.47 
Δθηίκεζεο ηεο ελ δσή αμίαο δψσλ πνπ ζθάδνληαη ή ζαλαηψλνληαη ιφγσ 
κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ 

6.48 Νξηζηηθψλ δηαλνκψλ 

7 Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο 

7.1 Ξαξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ 

7.2 Ξξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 

7.3 πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ 

7.4 Ξαξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο 

7.5 
Ξξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
απηνθηλήησλ - νρεκάησλ - κεραλεκάησλ 

7.6 
Πχληαμεο πξσηνθφιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο ηερληθνχ, κεραλνινγηθνχ 
θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (Κηθηέο επηηξνπέο) 

7.7 Ξαξαιαβήο θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 

7.8 Γηεμαγσγήο αλνηθηνχ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ πεξί πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ 
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ζέξκαλζεο θαη θαπζίκσλ θίλεζεο 

7.9 Διέγρνπ ελζηάζεσλ δηαγσληζκψλ 

7.10 
Γηελέξγεηαο θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε δηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο ζε 
εμαηξεηηθέο θαη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο 

8 Απηνηειήο Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

8.1 
Ππγθξφηεζεο Ππληνληζηηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Π.Ν.Ξ.Ξ.) 
Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  

Πεγή: ΑΛΘΝ, - Ππιινγή Ξιεξνθνξίαο (2011) - Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 

Ρα Ξξφηππα - Ππζηήκαηα - Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξεζίεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαζψο θαη ην πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 36: 

 

Πίλαθαο 36. Ξξφηππα / Ππζηήκαηα / Δξγαιεία / Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξξφηππα - Ππζηήκαηα 
- Δξγαιεία 

ΛΑΗ/ΌΣΗ Πρφιην - Ξαξαηεξήζεηο 

Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα NAI Δπηβεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαηά είδνο 
πξάμεσλ Α' (κε ηερληθφ αληηθείκελν) θαη Β' (ρσξίο 
ηερληθφ αληηθείκελν) γηα ηηο αθφινπζεο πεξεζηαθέο 
Κνλάδεο:       

      

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 

ΞΝΓΝΚΥΛ 

      Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 

      Γηεχζπλζε Ρερληθψλ  Έξγσλ 

      Γηεχζπλζε Ρερληθψλ  Έξγσλ Ξ.Δ. Γξεβελψλ 

      Γηεχζπλζε Ρερληθψλ  Έξγσλ Ξ.Δ. Θαζηνξηάο 

      Γηεχζπλζε Ρερληθψλ  Έξγσλ Ξ.Δ. Θνδάλεο 

      Γηεχζπλζε Ρερληθψλ  Έξγσλ Ξ.Δ. Φιψξηλαο 

      
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

      Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ (Έδξα) 

      
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. 
Γξεβελψλ 

      
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. 
Θαζηνξηάο 

      Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Θνδάλεο 

      
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. 
Φιψξηλαο 

      ΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

      ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

Θνηλφ Ξιαίζην 
Αμηνιφγεζεο ΣΗ   
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Ξξφηππα - Ππζηήκαηα 
- Δξγαιεία 

ΛΑΗ/ΌΣΗ Πρφιην - Ξαξαηεξήζεηο 

ISO 9001/2008 ΛΑΗ 

ΝΗ ΞΟΥΖΛ Λ.Α. ΘΝΕΑΛΖΠ & ΓΟΔΒΔΛΥΛ 
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ ΘΑΡΆ ISO 9001:2000. 
ΞΔΟΑΗΡΔΟΥ Ζ ΞΟΥΖΛ Λ.Α. ΓΟΔΒΔΛΥΛ 
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΘΑΗ ΘΑΡΆ ΡΝ ΞΟΝΡΞΝ 1429 
ΡΝ ΔΙΝΡ 

Δπηκνξθψζεηο - 
Θαηάξηηζε ΛΑΗ 

Ρα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαιχπηνληαη θπξίσο 
απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΛΔΞ 

Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξφξσλ ΛΑΗ   

Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 
Γλψζεο ΣΗ   

Πχζηεκα 
Ξξνγξακκαηηζκνχ & 
Ξαξαθνινχζεζεο Έξγσλ ΛΑΗ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Ρερληθψλ Έξγσλ (OTS) 

Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΛΑΗ 

2 ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΖΠ OTS. ΑΦΟΝΌΛ ΠΡΖΛ 
ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

        

Ζιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε 

ΛΑΗ/ΌΣΗ Πρφιην - Ξαξαηεξήζεηο 

Γηαδηθηπαθή Ξχιε   WWW.PDM.GOV.GR 

Ζιεθηξνληθή 
Δμππεξέηεζε ηνπ Ξνιίηε   HTTP://POLITIS.KOZANI.GR & E-KOZANI 

Γηαβνχιεπζε   πφ επεμεξγαζία 

Ρνπηθφ δίθηπν (lan)     

Αζχξκαην δίθηπν (w-lan)   ΞΟΝΠ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ 

Αξηζκφο web servers   1 

Web servers/ Γξακκή 
επηθνηλσλία (εχξνο 

δψλεο)   6MBITS 

Πεγή: ΑΛΘΝ, - ΠΙΙΝΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ, ΗΓΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ- Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 

22..11..33..22..  ΘΘηηηηξξηηααθθέέοο  ππππννδδννκκέέοο,,  ηηεερρλληηθθφφοο  εεμμννππιιηηζζκκφφοο  θθααηη  ααλλζζξξψψππηηλλνν  δδππλλαακκηηθθφφ  

ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΚΚααθθεεδδννλλίίααοο  

Πηνπο Ξίλαθεο 37 θαη 38 πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη ε Θηηξηαθή πνδνκή θαζψο 

θαη ν Ρερληθφο Δμνπιηζκφο ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα αλά 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 

 

 

 

http://www.pdm.gov.gr/
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Πίλαθαο 37. Θηηξηαθή πνδνκή πεξεζηψλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  

Νλνκαζία Θηηξίνπ 
Δπηθάλεηα 

θηηξίνπ (η.κ.) 

Θηίζκαηα 
Ηζηνξηθήο / 

Αξρηηεθηνληθήο 
αμίαο 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Θνδάλε,  

Γεκνθξαηίαο 27   50100 
7.206,74 

 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Θνδάλε,  

Γεκνθξαηίαο 27   50101 
1.047,83 

 

Ρερληθφο Δμνπιηζκφο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Θνδάλε,  
Ιεπθφβξπζε   50100 

909,6  

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Ξηνιεκαΐδα 

Αγξνθήπην  50200 
1825,84 

 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Ξηνιεκατδα 

Αγξνθήπην  50200 
817,34 

 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θνδάλεο, Ξηνιεκαΐδα Αγξνθήπην  
50200 

185,17  

Θηεληαηξηθφ θέληξν Θνδάλεο, Θνδάλε, 

Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 26 
141,85 

 

Θηεληαηξηθφ θέληξν Βντνπ, Ρζνηχιη, 

26εο Νθησβξίνπ 
180 

 

Θηεληαηξηθφ θέληξν Πεξβίσλ, Πέξβηα  Γελδξνθνκηθφο 
ζηαζκφο  50500 

83,78  

Θηεληαηξηθφ θέληξν Δνξδαίαο, Ξηνιεκαΐδα Αγ.Ρξηάδνο 
9  50200 

88  

Γ/λζε Κεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, Θνδάλε,  
Ιεπθφβξπζε   50100 

415  

Γ/λζε Κεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, Θνδάλε,  
Ιεπθφβξπζε   50100 

65  

Ρνπνγξαθηθή, Θνδάλε,  Ιεπθφβξπζε, 50100 400  

πεξεζίεο Ξ.Δ. Θαζηνξηάο 

Θηίξην Ξ.Δ. Θαζηνξηάο 6831  

Πηέγαζηξν Κεραλεκάησλ 432  

Θηίξην απνζήθεπζεο αιαηηνχ 50  

Ξξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην γηα ρξήζε γξαθείσλ 80  

Θηίξην ΘΡΔΝ (ζε νηθφπεδν 12 ζηξ) 542  

πεξεζίεο Ξ.Δ. Φιψξηλαο 

Θηίξην Ξ.Δ. Φιψξηλαο α) Δμαψξνθν θηίξην κε ηζφγεην 
θαη εκηψξνθν, β) Ρεηξαψξνθν θηίξην κε ηζφγεην  8419,09   
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Νλνκαζία Θηηξίνπ 
Δπηθάλεηα 

θηηξίνπ (η.κ.) 

Θηίζκαηα 
Ηζηνξηθήο / 

Αξρηηεθηνληθήο 
αμίαο 

Γηψξνθν αζηηθφ θηίξην 37   

Ρξηψξνθν θηίξην κε ππφγεην θαη πεξηβάιινληα ρψξν 680   

Θηίξην ΘΡΔΝ 700   

Θηίξην κεραλεκάησλ 10000   

Θηίξην Ξνιηηηζηηθνχ Θέληξνπ - Υδείνπ Φιψξηλαο 2088   

Αζηηθφ αθίλεην νηθφπεδν κεηά θηηζκάησλ 1390   

Γεκφζηα Θεληξηθή Βηβιηνζήθε "Βαζηιηθή Ξηηφζθα"  400,9 
Ξαξαδνζηαθφ 
θηίξην 

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Φιψξηλαο    

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Ξαπαγηάλλε    

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Κειίηεο    

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Ιεπθψλα    

Θηίξην ελφο νξφθνπ - Δθρηνληζηηθφο Πηαζκφο Ξξεζπψλ 318,2  

Γηψξνθν θηίξην "Μελψλαο Ταξάδσλ" κε εζηηαηφξην, 
θαθεηέξηα, ρψξν ππνδνρήο, βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζην 
ηζφγεην 1100 

 

πεξεζίεο Ξ.Δ. Γξεβελψλ 

Γηνηθεηήξην Γξεβελψλ 9983,3  

ΘΡΔΝ Γξεβελψλ 565,06 η.κ.  

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Γξεβελψλ (ην θηίξην 
παξαρσξήζεθε, κε απφθαζε ηνπ ΞΠ ζηα 
ΘΓΑΞ/ΑΚΔΑ) 150 

 

Θηεληαηξηθφ Θέληξν Γεζθάηεο 150  

Ξαξάξηεκα Γεζθάηεο (ην θηίξην κηζζψλεηαη απφ ηελ 
ΞΔ ΓΟΔΒΔΛΥΛ) 320 

 

Πεγή: ΑΛΘΝ, - ΠΙΙΝΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ, ΗΓΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ- Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 

Πίλαθαο 38. Ρερληθφο Δμνπιηζκφο πεξεζηψλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  

Δίδνο Ξιήζνο 

Ξ.Δ. Θνδάλεο 

Δπηβαηηθφ  18 

Ιεσθνξείν 2 

Γηαγξακκηζηηθφ  1 

Δθζθαθέαο  1 

Νδνζηξσηήξαο W110 1 
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Δίδνο Ξιήζνο 

Οπκνπιθφ κε ξπκνπιθνχκελν  1 

Φνξησηήο  2 

Φνξησηήο εθζθαθέαο  1 

Φνξηεγφ  3 

Φνξηεγφ αιαηηέξα  1 

Ξνιπκεράλεκα  1 

Ρδηπ  1 

Ρδηπ 4Σ4 1 

Γηακνξθσηήξαο κε κπξνζηηλφ καραίξη  4 

Ξξνσζεηήξαο  5 

Ξ.Δ. Θαζηνξηάο 

Δπηβαηηθφ  18 

Φνξηεγφ  11 

Διθπζηήξαο  1 

Φνπζθσηφ ζθάθνο  1 

Κνηνζθνχηεξ PALARIS κε έιθπζξν ρηνληνχ  1 

Ξιαηθφξκα ειθπζηήξα 1 

δξνθφξα  2 

Ξνιπκεράλεκα 1 

Φνξησηήο  4 

Ηζνπεδσηήο  7 

Ρξαθηέξ  1 

Δθζθαθέαο  1 

Δθρηνληζηηθφ  2 

Γηαγξακκηζηηθφ  1 

Ρξέηιεξ  1 

Ξξνσζεηήο  1 

Δξππζηξηνθφξν πξνσζεηήο  1 

Ιεσθνξείν  1 

Γηακνξθσηήο  2 

Αζζελνθφξν 3 

Ξ.Δ. Φιψξηλαο 

Δπηβαηηθφ 9 

9/ζέζην Ιεσθνξείν  1 

Κπνπιληφδα  4 

Γθξέηληεξ  5 

Φνξηεγφ  6 

Απνρηνληζηηθφ 2 

Ξνιπκεράλεκα  2 

Ρξαθηέξ 1 

Ζκηθνξηεγφ 1 

Φνξησηήο  2 
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Δίδνο Ξιήζνο 

Δθζθαθέαο 1 

Ρζάπα 1 

Γηαγξακκηζηηθφ 1 

Ξ.Δ. Γξεβελψλ 

Δπηβαηηθφ 2 

ρεκα ηχπνπ Jeep 7 

Ξξνσζεηήξαο 1 

Κεράλεκα δηαγξάκκηζεο  1 

Δθρηνληζηηθφ 4 

Φνξησηήο 2 

Φνξησηήο - Δθζθαθέαο 1 

Γηακνξθσηήξαο 2 

Ζκηθνξηεγφ 2 

Φνξηεγφ 1 

Οπκνπιθφ 1 

Οπκνπιθνχκελν 1 

Πεγή: ΑΛΘΝ, - ΠΙΙΝΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ, ΗΓΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ- Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 

Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε (611) εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη 

θαηά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαηαλέκνληαη σο εμήο (Ξίλαθαο 39):  

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ 90 εξγαδφκελνη,  

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο 125 εξγαδφκελνη,  

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο (θαη Έδξα) 259 εξγαδφκελνη θαη  

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο 137 εξγαδφκελνη. 

Πίλαθαο 39. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

 
Πεγή: ΓηΑΞ, ηδία επεμεξγαζία (Γεθέκβξηνο 2014) 

Πην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, 47,30% είλαη ΞΔ, 24,22% ΡΔ, 0,65% ΡΔ 

(Σ.Ξ.), 23,73% ΓΔ θαη 4,09% Δ. Ρα αληίζηνηρα πνζνζηά, φπσο είραλ θαηαγξαθεί θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ήηαλ 43,35% είλαη ΞΔ, 22,74% ΡΔ, 28,85% ΓΔ 

90 

125 

259 

137 

2011 2015 

752 611 
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θαη 5,06% Δ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα47, ν αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, απφ (752) ζε (611) (κείσζε θαηά 18,75% απφ ην 2011).  

Πηνπο Ξίλαθεο 40-46 πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πιήζνο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, αλά βαζηθή νξγαληθή 

κνλάδα. 

 

Πίλαθαο 40. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

4 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσιφγσλ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσιφγσλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

2 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσπφλσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γαζνιφγσλ Απφζπαζε 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Θηεληάηξσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Νηθνλνκνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Νηθνλνκνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 
ΞΔ Δπηζηεκψλ Ξεξηβάιινληνο / 
Δπηζηεκψλ Ξεξηβάιινληνο 

Απφζπαζε 

1 
ΞΔ Ξεξηβάιινληνο / Δπηζηεκψλ 
Ξεξηβάιινληνο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ – Ξξνζσπνπαγήο (Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Ξξνζσπνπαγήο 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Ξξνζσπνπαγήο (Απφζπαζε) 

37 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αγξνλφκσλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

                                                      
47

 Ζ αλαθνξά γίλεηαη κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2014. 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αγξνλφκσλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

9 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αγξνλφκσλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεηαιιεηνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αξρηηεθηφλσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

5 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αξρηηεθηφλσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ξαξαγσγήο & Γηνίθεζεο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο & 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Σσξνηαμίαο & Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Ζ/ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ξεξηβάιινληνο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

4 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

5 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Κεραληθψλ / Σεκηθψλ Κεραληθψλ 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΞΔ Κεραληθψλ / Σεκηθψλ Κεραληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Ξεξηβάιινληνο / Βηνιφγσλ / 
Βηνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

103 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

1 
ΡΔ Γξαθηθψλ Ρερλψλ / Γξαθηθψλ 
Ρερλψλ & Θαιιηηερληθψλ Ππνπδψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Γνκηθψλ 
Έξγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

5 
ΡΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ  

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

5 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                  107 

 

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

Κεραλνιφγσλ 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ - 
Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ – 
Ξνιηηηθψλ Έξγσλ πνδνκήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ρνπνγξάθσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ρνπνγξάθσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 
ΡΔ Κεραληθψλ / Ρερλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Ρερλνιφγσλ 
Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ/Γεσηερλνινγίαο θαη 
Ξεξηβάιινληνο 

Απφζπαζε 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ/Γεσηερλνινγίαο θαη 
Ξεξηβάιινληνο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΡΔ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

30 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

2 ΡΔ (ρ.π.) Δξγνδεγψλ/ Δξγνδεγψλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 
ΡΔ (ρ.π.) Γνκηθψλ Έξγσλ/ Γνκηθψλ 
Έξγσλ 

Ξξνζσπνπαγήο 

3 ΠΛΝΙΝ ΡΔ (ρ.π.)  

3 ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΓΔ Νδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Νδεγψλ ΗΓΑΣ – Νξγαληθή 

2 ΓΔ Ξιεξνθνξηθήο - Ξξνζσπηθνχ /Ζ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Γνκηθψλ 
Έξγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

6 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Δξγνδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔ Ρερληθψλ / Νδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔ Ρερληθψλ / Νδεγψλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ/Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Ρερληθψλ/Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Απηνθηλήησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Απηνθηλήησλ 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

16 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ / Νδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

52 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

1 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / 
Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ 

ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 ΠΛΝΙΝ Δ  

189 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 

 

Πίλαθαο 41. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ / 
Ηζηνξηθψλ Αξραηνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

8 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ 
Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Ξξνζσπνπαγήο 

3 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

3 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

8 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο / Δθαξκνζκέλεο 
Ξιεξνθνξηθήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο (ισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ) 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο (ισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ) 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

35 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

7 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ / 
Λνζειεπηηθήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

3 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ- Ινγηζηηθνχ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΡΔ Κεραληθψλ / Ξιεξνθνξηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

12 ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο / Ξιεξνθνξηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο / Ξιεξνθνξηθήο Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΡΔ Γεκνζίσλ Πρέζεσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

30 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

7 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 ΓΔ Γεσηερληθψλ / Γεσηερληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΓΔ Νδεγψλ / Νδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Νδεγψλ / Νδεγψλ Απηνθηλήησλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

6 ΓΔ Ξιεξνθνξηθήο / Ξξνζσπηθνχ /Ζ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Ρερληθψλ Απηνθηλήησλ/ Ρερληθψλ 
Νδεγψλ Απηνθηλήησλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 ΓΔ Ππληήξεζεο Έξγσλ Ρέρλεο ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληηψλ Ππληεξεηψλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 ΓΔ Ρερληθψλ Νδεγψλ / Ζιεθηξνληθψλ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ (Νδεγψλ) ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

26 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

1 Δ Ξξνζσπηθνχ Θαζαξηφηεηαο Ξξνζσπνπαγήο 

2 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / 
Ξξνζσπηθνχ Θαζαξηφηεηαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 Δ Δπηκειεηψλ / Δπηκειεηψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 
Δ Φπιάθσλ Λπρηνθπιάθσλ / 
Φπιάθσλ Λπρηνθπιάθσλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

10 ΠΛΝΙΝ Δ  

101 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 

 

Πίλαθαο 42.  Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο 
θαη Θηεληαηξηθήο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

50 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσπφλσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσπφλσλ Απφζπαζε 

31 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Θηεληάηξσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Θηεληάηξσλ / Θηεληάηξσλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Αγξνηηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

1 
ΞΔ Γεσηερληθψλ / Δπηζηήκεο & 
Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Βηνιφγσλ / Βηνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

6 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αγξνλνκψλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ / Θεηηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

101 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

1 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

6 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ρνπνγξάθσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ / Ρερλνιφγσλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Πρεδηαζηψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

11 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 

ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

2 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ) 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ρερλνιφγσλ Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ηρζπνθνκίαο - Αιηείαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / Εσηθήο 
Ξαξαγσγήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / Φπηηθήο 
Ξαξαγσγήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

33 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

1 
ΓΔ Γεσξγηθνχ Θηελνηξνθηθνχ / 
Γεσηερληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

12 ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο, 

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

1 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γεσηερληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Νδεγψλ / Νδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

13 ΓΔ Ππεξκαηεγρπηψλ / Ππεξκαηεγρπηψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Πρεδηαζηψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Κεραλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

32 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

2 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / 
Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / 
Ξξνζσπηθνχ Θαζαξηφηεηαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
Δ Λνζνθφκσλ Θηελψλ / Λνζνθφκσλ 
Θηελψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
Δ Δπηκειεηψλ Θιεηήξσλ / 
Δπηκειεηψλ Θιεηήξσλ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

9 ΠΛΝΙΝ Δ  

175 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 

 

Πίλαθαο 43. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 
ΞΔ Γεσηερληθψλ / Δπηζηήκεο & 
Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γεσηερληθψλ / Γεσιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ  - Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ  - Νηθνλνκηθνχ 

ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ / Γηνηθεηηθνχ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ  / 
Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ / 
Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Δπηζηεκψλ Ξνιηηηζκνχ ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

1 
ΞΔ Ηζηνξηθψλ Αξραηνιφγσλ / 
Ηζηνξηθψλ Αξραηνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

Κεραληθψλ Βηνκεραλίαο 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Κεηαιιεηνιφγσλ Νξπθηψλ Ξφξσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αξρηηεθηφλσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ - 
Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Ξεξηβάιινληνο / Δπηζηεκψλ 
Ξεξηβάιινληνο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
(Απφζπαζε) 

1 
ΞΔ Ξεξηβάιινληνο / Γηαρείξηζεο 
Ξεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Ξφξσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Σεκηθψλ / Σεκηθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Νηθνλνκηθνχ / Νηθνλνκηθνχ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

24 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

5 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Κεραλνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ζιεθηξνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο / 
Ρερλνιφγσλ εκπνξίαο & Ξνηνηηθψλ 
Διέγρσλ Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 
ΡΔ Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ / 
Ρερλνιφγσλ Ρξνθίκσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΡΔ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

13 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

3 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

1 Δ Δπηκειεηψλ / Δπηκειεηψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΠΛΝΙΝ Δ  

41 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 
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Πίλαθαο 44. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ Ξεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Γηάζεζε 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 
Ππζηεκάησλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

5 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ / Γηνηθεηηθνχ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

15 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

3 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νρεκάησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Ζιεθηξνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

5 
ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ 
Κεραλνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΡΔ Κεραληθψλ / Κεραληθψλ Νρεκάησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΡΔ Κεραληθψλ / Ρερλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο / Ξιεξνθνξηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

21 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

1 
ΡΔ (ρ.π.) Ρερληθψλ / Κεραληθψλ 
Απηνθηλήησλ 

Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΠΛΝΙΝ ΡΔ (ρ.π.)  

6 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

ΗΓΑΣ – Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Δξγνδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Ρερληθψλ / Ζιεθηξνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Απηνθηλήησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Δξγνδεγψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Ρερληθψλ / Ρερληθψλ Κεραλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Δξγνδεγψλ Ξξνζσπνπαγήο 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 ΓΔ Γαθηπινγξάθσλ - Πηελνγξάθσλ Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔ Νδεγψλ ΗΓΑΣ - Νξγαληθή 

23 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

2 Δ Δπηκειεηψλ / Δπηκειεηψλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
Δ Βνεζεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ / Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 Δ Ξξνζσπηθνχ Θαζαξηφηεηαο ΗΓΑΣ - Ξξνζσπνπαγήο 

4 ΠΛΝΙΝ Δ  

64 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 

 

Πίλαθαο 45. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Κέξηκλαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ 

ΗΓΑΣ – Νξγαληθή  

1 ΞΔ Ηαηξψλ / Ηαηξψλ Ξαζνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Θνηλσληθήο Δξγαζίαο / Θνηλσληθψλ 
Ιεηηνπξγψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Τπρνιφγσλ / Τπρνιφγσλ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΞΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

8 ΠΛΝΙΝ ΞΔ  

1 
ΡΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ / 
Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Δπαγγεικάησλ γείαο & Ξξφλνηαο / 
Δπηζθεπηψλ γείαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

13 
ΡΔ Δπαγγεικάησλ γείαο & Ξξφλνηαο / 
Δπνπηψλ Γεκφζηαο γείαο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 
ΡΔ Δπαγγεικάησλ γείαο & Ξξφλνηαο / 
Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Δπαγγεικάησλ γείαο & Ξξφλνηαο / 
Καηεπηηθήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΡΔ Δπαγγεικάησλ γείαο & Ξξφλνηαο / 
Λνζειεπηηθήο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

21 ΠΛΝΙΝ ΡΔ  

5 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

1 ΓΔ Πρεδηαζηψλ / Πρεδηαζηψλ Ξξνζσπνπαγήο 

6 ΠΛΝΙΝ ΓΔ  

35 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 

 

Πίλαθαο 46. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ, Γξαθείσλ θαη 
Ρκεκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Ξιήζνο 
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο,  

Θιάδνο  θαη Δηδηθφηεηα 
Πρέζε Δξγαζίαο 

Απηνηειήο Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Ξνιηηηθψλ 
Κεραληθψλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Κεραληθψλ / Αγξνλφκσλ 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ 

ΗΓΑΣ – Ξξνζσπνπαγήο 

1 ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο / Ξιεξνθνξηθήο Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

4 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Απηνηειέο Ρκήκα Ξ.Α.Κ. Ξ.Π.Δ.Α. 

1 
ΞΔ Ξιεξνθνξηθή / Δθαξκνζκέλε 
Ξιεξνθνξηθή 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Απηνηειέο Γξαθείν Ρχπνπ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

1 
ΞΔ Δπηθνηλσλίαο θαη Κέζσλ Καδηθήο 
Δλεκέξσζεο 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 
ΞΔ Δπηθνηλσλίαο θαη Κέζσλ Καδηθήο 
Δλεκέξσζεο 

Ξξνζσπνπαγήο 

1 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ / 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

3 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Λνκηθή πεξεζία 

1 Ξξνζσπηθφ Δηδηθψλ Θέζεσλ (Γηθεγφξνο) 

1 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε 

1 ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Νξγαληθή ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

Πεγή: Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γεθέκβξηνο 2014 
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2.2 Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ 

Μακεδονίαρ 

Ρελ πεξηγξαθή θαη θξηηηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ΞΓΚ πνπ 

πξνεγήζεθε, κέζσ πξνζδηνξηζκνχ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαγθψλ θαη πξνηάζεσλ, 

αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ν εληνπηζκφο ησλ Θξίζηκσλ Εεηεκάησλ 

Αλάπηπμεο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ Αδπλακηψλ, Γπλαηνηήησλ, 

Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ-Ξεξηνξηζκψλ επηιέρζεθε λα γίλεη βάζεη ησλ Θεκαηηθψλ Πηφρσλ 

ηεο Πηξαηεγηθήο “Δπξψπε 2020”, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηελ 

αθνινπζνχκελε ζην ΔΞ δηάξζξσζε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζπλεθηηκψληαο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απνηππψλνληαη ζην 

πξνεθινγηθφ ηεο πξφγξακκα, ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

2.2.1 Γπλαηά ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο θαη απεηιέο γηα ηελ 

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ πεξίνδν 2015-2019 

Πε απηήλ ηελ ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία SWOT αλάιπζε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο, εληνπίδνληαη δειαδή ηα δπλαηά ζεκεία, ηα αδχλαηα ζεκεία, νη 

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ελ φςεη ηεο λέαο πεξηφδνπ 2015-2019. Ζ ηερληθή αλάιπζεο SWOT 

(Ηζρπξά Πεκεία - Αδπλακίεο - Δπθαηξίεο - Απεηιέο) ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΞΓΚ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα εζσηεξηθά ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ αμηνινγήζεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ 

ηνπο θαη, κε γλψκνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΞΓΚ, επηζεκάλζεθαλ νη θπξηφηεξνη 

Πηξαηεγηθνί Ξξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη βαζηθνί Άμνλεο Πηξαηεγηθψλ 

Δπηινγψλ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

πσο πξναλαθέξζεθε, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη έληεθα (11) Θεκαηηθνί 

Πηφρνη ηεο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ «Δπξψπε 2020», ε αλάιπζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

2014~2020, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηειεπηαίν έρεη πξνζθάησο ζπδεηεζεί, αμηνινγεζεί 

θαη εγθξηζεί. 

Πεκεηψλεηαη φηη  ν ζρεδηαζκφο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014~2020 νινθιεξψζεθε πξφζθαηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
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θνξέσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο48  θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαθάησ Θεκαηηθψλ 

Νκάδσλ Πρεδηαζκνχ πνπ ζπκκεηείραλ: 

• ΘΝΠ 1: Αληαγσληζηηθή- Θαηλνηφκνο- Δμσζηξεθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (23 κέιε) 

• ΘΝΠ 2: Αλάπηπμε Αληαγσληζηηθνχ Αγξνηηθνχ Σψξνπ (21 κέιε) 

• ΘΝΠ 3: Αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πφξσλ (25 κέιε) 

• ΘΝΠ 4: Αλάπηπμε Βηψζηκσλ Κεηαθνξψλ (17 κέιε) 

• ΘΝΠ 5: Ξξνψζεζε Απαζρφιεζεο (20 κέιε) 

• ΘΝΠ 6: Δλίζρπζε Δθπαίδεπζεο - Γηα Βίνπ Κάζεζεο (21 κέιε) 

• ΘΝΠ 7: Ξξνψζεζε Θνηλσληθήο Έληαμεο (23 κέιε) 

• ΘΝΠ 8: Ξξνζηαζία - Αλάδεημε Ξεξηβάιινληνο (27 κέιε) 

• ΘΝΠ 9: Αλάδεημε ζε Πχγρξνλε Δλεξγεηαθή Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα (24 κέιε) 

• ΘΝΠ 10: Απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε (24 κέιε)  

 
Ζ SWOT αλάιπζε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο παξαηίζεηαη ζηνλ 

αθφινπζν Ξίλαθα 47: 

                                                      
48 Δγθεθξηκέλν ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο [2014GR16M2OP006] 
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Πίλαθαο 47. S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο49 

1.Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Γεωγραφικι κζςθ Ρεριφζρειασ – κομβικό ςθμείο (εγγφτθτασ ςε  

Κεςςαλονίκθ, Ιπειρο & Δυτικά Βαλκάνια) και ςθμαντικά ζργα υποδομισ 

(Εγνατία Οδόσ - Κάκετοι άξονεσ κ.α.) που υπό ςυνκικεσ κα μποροφςαν να 

τθν αναδείξουν ωσ Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ/ Καινοτομίασ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι.  

Δ2. Ρρωτογενισ τομζασ με παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων που μπορεί να 

τροφοδοτεί  αντίςτοιχουσ κλάδουσ του δευτερογενοφσ. 

Δ3. Ενεργειακό κζντρο τθσ χϊρασ & ιςχυρι εξειδίκευςθ ςτθν τεχνογνωςία 

των ενεργειακϊν δραςτθριοτιτων. 

Δ4. Λδιαιτερότθτα τθσ φυςικισ (ςυνδυαςμόσ ορεινϊν και υδάτινων όγκων), 

πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 

Δ5. Εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

γουνοποιίασ. 

Δ6. Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προϊόντων ΡΟΡ – ΡΓΕ. 

Δ7. Μοναδικότθτα ςτθν εκτροφι γουνοφόρων ηϊων 

Δ8. Σθμαντικι παραγωγι οςπριοειδϊν κακϊσ και προϊόντων με κετικό 

εμπορικό ιςοηφγιο (κραςιά, φροφτα) 

Δ9. Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων και των  ΛΔΕΡ – 

ΚΤΕ.    

Δ10. Λκανοποιθτικό δίκτυο τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν.    

Α1. Γεωγραφικι κζςθ ςε γειτνίαςθ με χϊρεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων χαμθλϊν 

επιδόςεων ςε ΕΤΑΚ,  δεν ζχει δθμιουργιςει μζχρι ςτιγμισ ιςχυρζσ διαςυνοριακζσ 

διαςυνδζςεισ, ενϊ θ Κεςςαλονίκθ λειτουργεί ςθμειακά ωσ ανταγωνιςτικόσ πόλοσ 

ςε δράςεισ  ΕΤΑΚ. 

Α2. Απουςία Ρεριφερειακισ πολιτικισ για τθν Ε&ΤΑ και τθν Καινοτομία. 

Α3. Ρεριοριςμζνο εφροσ κλαδικισ εξειδίκευςθσ και μικρό μερίδιο προϊόντων 

τεχνολογικισ ζνταςθσ ι ζνταςθσ γνϊςθσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

Α4. Ρεριοριςμζνθ χωρικι κλίμακα ανάπτυξθσ των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

Α5. Τοπικι οικονομία μθ επαρκϊσ διαςυνδεδεμζνθ με το ςφςτθμα ενζργειασ, ςτον 

τομζα τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ των τοπικϊν επιχειριςεων. 

Α6. Χαμθλι εξειδίκευςθ και διαςφνδεςθ με ακαδθμαϊκά  – ερευνθτικά ιδρφματα 

που  οδιγθςαν τα προθγοφμενα χρόνια  ςε χαμθλά ποςοςτά ενςωμάτωςθσ 

τεχνολογικισ καινοτομίασ και αλλαγισ των παραδοςιακϊν τρόπων παραγωγισ.  

Α7. Ρεριβαλλοντικά προβλιματα κφρια ςτισ περιοχζσ τθσ ενεργειακισ παραγωγισ 

(άξονασ Κοηάνθσ - Ρτολεμαΐδασ - Φλϊρινασ) που  επθρεάηουν  αρνθτικά λοιποφσ 

τομείσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Α8. Χαμθλι ζωσ κακόλου διαςφνδεςθ των τοπικϊν επιχειριςεων ςε δίκτυα για 

κοινι προϊκθςθ αγροτικϊν προϊόντων και τουριςμοφ. 

Α9. Ανεπαρκισ προβολι και ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ 

                                                      
49 SWOT αλάιπζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 2014-2020, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
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Δ11. Εμπειρία από τθ ςυμμετοχι φορζων τθσ Ρεριφζρειασ ςε 

Ρρογράμματα με ζμφαςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία.    

 

προϊόντοσ ςε επίπεδο υποδομϊν και υπθρεςιϊν που να αναδεικνφει τθν τοπικι 

ιςτορικι φυςιογνωμία, τον φυςικό πλοφτο και τα ποιοτικά προϊόντα τθσ 

Ρεριφζρειασ. 

Α10. Ρολφ χαμθλι ανάπτυξθ εφαρμογϊν αξιοποίθςθσ ΤΡΕ και καινοτομικϊν 

εφαρμογϊν. 

Α11. Χαμθλό ενδιαφζρον για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων - 

Ρλικοσ  πολφ  μικρϊν   επιχειριςεων  με ςαφι ζλλειψθ ςφγχρονθσ αντίλθψθσ ςε 

ηθτιματα διαχείριςθσ και νζων τεχνολογιϊν και απουςία εξειδικευμζνου 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. 

Α12. Χαμθλόσ βακμόσ ζνταξθσ ΤΡΕ και  ζρευνασ ςτισ επιχειριςεισ.  

Α13. Χαμθλι διαδραςτικότθτα των δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.   

Α14. Μθδενικι προςζλκυςθ επενδφςεων (κυρίωσ ξζνων αλλά και εγχϊριων – 

εκτόσ Ρεριφζρειασ). 

Α15. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ των δράςεων Ε&ΤΑ από δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ 

πθγζσ κεφαλαίων 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Θ ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ Καινοτομίασ από τισ κατευκφνςεισ του 

Ευρϊπθ 2020 και του ΣΕΣ 2014-2020.  

Ε2. Ο ςχεδιαςμόσ με τθ ςυμμετοχι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και θ 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ.  

Ε3. Θ ενίςχυςθ πολιτικϊν ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία νζων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (πράςινθ οικονομία με ζμφαςθ ςτθν 

αξιοποίθςθ των ΑΡΕ, κοινωνικι οικονομία, αγροτικι οικονομία υψθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςε όλεσ τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) ςτο πλαίςιο μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

ςτθ «μεταλιγνιτικι περίοδο». 

Κ1. Διατιρθςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ και τθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ δράςεων 

ζρευνασ και καινοτομίασ από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα.  

Κ2. Κίνδυνοσ μθ επαρκοφσ ανταπόκριςθσ των κεςμικά εμπλεκομζνων ςτο 

ςυντονιςμό και ςτθν κακοδιγθςθ  προσ αξιοποίθςθ δράςεων ΕΤΑΚ, όπωσ οι 

δράςεισ προθγουμζνων ετϊν για τθ δθμιουργία δομϊν και υποδομϊν 

Καινοτομίασ, Ρόλων, διαςφνδεςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ με τθν Καινοτομία και 

τθν Ρανεπιςτθμιακι Κοινότθτα.  

Κ3. Αδυναμία βελτίωςθσ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, λόγω περιοριςμζνθσ 

δυναμικισ για ειςαγωγι και εφαρμογι ΕΤΑΚ & ΤΡΕ ςτθν παραγωγι. 
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Ε4. Θ ολοκλιρωςθ των μεγάλων ζργων υποδομισ που ανοίγει το δρόμο 

για τθν αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ρεριφζρειασ.   

Ε5. Θ ανάδειξθ και υποςτιριξθ των κλάδων με δυναμιςμό με ςυγκεκριμζνα 

ςχζδια δράςθσ.  

Ε6. Διαρκισ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ τουριςτικοφ προϊόντοσ ποιότθτασ με βάςθ 

το φυςικό περιβάλλον, τθν τοπικι παραγωγι και τον πολιτιςμό που 

δφναται να οδθγεί  ςε ανάδειξθ και προϊκθςθ ποιοτικϊν τουριςτικϊν 

προϊόντων και διαςφνδεςθ των ωφελειϊν με τθν τοπικι παραγωγι του 

πρωτογενοφσ τομζα. 

Ε7. Οι δυνατότθτεσ για επενδφςεισ αξιοποίθςθσ ενεργειακοφ πλοφτου και 

τεχνογνωςίασ.  

Ε8. Οι δυνατότθτεσ για δθμιουργία ανταγωνιςτικϊν διεκνϊσ μονάδων 

τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ των τοπικϊν γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν 

προϊόντων. 

Ε9. Τα υφιςτάμενα δίκτυα ςυνεργαςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

κοινοτικϊν προγραμμάτων με άλλεσ περιοχζσ και φορείσ χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν ειςαγωγι και υιοκζτθςθ καλϊν 

πρακτικϊν ΕΤΑΚ.  

Κ4. Χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα των ΜΜΕ, ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ και 

ςυνεχιηόμενθ αδυναμία κακετοποίθςθσ παραγωγισ και αποτελεςματικισ 

προϊκθςθσ των τοπικϊν προϊόντων.  

Κ5. Διατιρθςθ τθσ υψθλισ και μακροχρόνιασ ανεργίασ και υποβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και ειδικά των επιςτθμόνων,  που επιτείνει τισ 

τάςεισ φυγισ από τθν περιοχι.  

Κ6. Φκίνουςα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πορεία των βιομθχανικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

Κ7. Οι ςυνζπειεσ  από τα  κρίςιμα περιβαλλοντικά προβλιματα που μποροφν να 

ςυνεχίςουν να πλιττουν  τον φυςικό πλοφτο τθσ περιοχισ. 

Κ8. Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ ςταδιακισ άρςθσ των περιοριςμϊν ςτο 

διεκνζσ εμπόριο και αλλαγζσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενοφσ 

τομζα, λόγω τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ. 

Κ9. Ανταγωνιςμόσ από τα πλθςιζςτερα μεγάλα αςτικά κζντρα (Κεςςαλονίκθ, 

Λάριςα, Λωάννινα)  για το ςφνολο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ10. Διαφαινόμενθ αφξθςθ ανταγωνιςμοφ ςτον τουριςμό από τισ γειτονικζσ 

περιοχζσ τθσ Θπείρου, τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Αδριατικισ και τισ βαλκανικζσ χϊρεσ, 

μζςω τθσ ευρφτερθσ προβολισ τουσ.  

2.Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, χριςθσ και ποιότθτασ, των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν  

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Ανεπτυγμζνο δίκτυο ευρυηωνικϊν υποδομϊν (μθτροπολιτικά δίκτυα 

ΜΑΝs). 

Δ2. Ολοκλιρωςθ δράςεων ανάπτυξθσ ΤΡΕ εκνικοφ χαρακτιρα  (Εκνικό 

Δθμοτολόγιο, Taxis, θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ κ.λπ.) 

 

Α1. Αδυναμία λειτουργίασ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν λόγω ζλλειψθσ φορζων 

διαχείριςισ τουσ. 

Α2. Χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ των ΤΡΕ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτισ 

υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ. 

Α3. Ζλλειψθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν  και υπθρεςιϊν ςτισ ορεινζσ / 
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 απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Α4. Μικρόσ αρικμόσ των επιχειριςεων που διατθροφν εταιρικι ιςτοςελίδα. 

Α5. Στο θλεκτρονικό εμπόριο ελάχιςτοσ αρικμόσ επιχειριςεων χρθςιμοποιεί 

ςχετικά λογιςμικά και ψθφιακά εργαλεία. 

Α6. Στον τομζα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-Learning)  οι επιχειριςεισ που 

χρθςιμοποίθςαν θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των 

υπαλλιλων τουσ είναι ελάχιςτεσ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ ΤΡΕ από τισ επιχειριςεισ, προςαρμοςμζνθ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και ςυνκικεσ των αγορϊν.   

Ε2. Χριςθ ΤΡΕ ςτθν ανάδειξθ του πλοφςιου πολιτιςτικοφ και φυςικοφ 

αποκζματοσ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςχζδιο δράςθσ για τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ ςτθν ΡΔΜ.   

Ε3. Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ από το ςφνολο του προςωπικοφ των Υπθρεςιϊν τθσ 

ΡΔΜ μζςω τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν ςε υποδομζσ, 

εξοπλιςμό, εργαλεία και αναλϊςιμα, τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ  (ΕΕΤΤ - Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων) και 

τθν εφαρμογι του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου περί θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ (Ν. 3979/2011). 

Ε4. Διαςφνδεςθ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ με τθν εκπαιδευτικι 

και μακθςιακι διαδικαςία. 

Ε5. Χριςθ ΤΡΕ ςτον τομζα τθσ υγείασ (μθχανογράφθςθ, δθμιουργία βάςεων 

δεδομζνων, θλεκτρονικι υποςτιριξθ, ςφςταςθ κεντρικοφ θλεκτρονικοφ 

δικτφου για απευκείασ ςφνδεςθ όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν υγείασ). 

Ε6. Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΤΡΕ) για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Κ1. Θ κακυςτζρθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ΤΡΕ από τισ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ 

κα οδθγιςει ςε απϊλειεσ αγορϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Κ2. Θ αδυναμία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ να ενιςχφςει τθν κάλυψθ 

επενδυτικϊν ςχεδίων ςε ΤΡΕ από τισ επιχειριςεισ για όςο διάςτθμα επιτείνεται 

θ οικονομικι κρίςθ. 
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3.Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΤΑΑ), τθσ αλιείασ και τω ν 

υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΤΚΑ) 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Εντοπιςμόσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων με υψθλι προςτικζμενθ αξία 

και εξαγωγικό προςανατολιςμό (ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, γουνοποιία, 

τουριςμόσ κλπ.)  

Δ2. Λςτορικι παράδοςθ ςτθν εμπορικι δραςτθριότθτα, ιδίωσ ςτο γειτονικό 

βαλκανικό χϊρο. 

Δ3. Ενεργειακό Κζντρο τθσ χϊρασ λόγω τθσ φπαρξθσ – αξιοποίθςθσ 

ςθμαντικϊν ορυκτϊν πόρων και πλοφςιου υδάτινου δυναμικοφ. 

Δ4. Φπαρξθ αξιόλογων τουριςτικϊν πόρων, ςθμαντικϊν φυςικϊν 

οικοςυςτθμάτων και πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. 

Δ5. Υλοποίθςθ δράςεων προςταςίασ και ανάδειξθσ ιςτορικϊν πολιτιςτικϊν  

μνθμείων και υποδομϊν με ςτόχο τθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 

 

 

Α1. Ρολυπλοκότθτα – γραφειοκρατία του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου για 

τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (ίδρυςθ επιχειριςεων, 

χρθματοδοτικά προγράμματα κλπ.). 

Α2. Σθμαντικι εξάρτθςθ από ςυμβατικοφσ κλάδουσ (ενζργεια, γοφνα).  

Α3. Ρεριοριςμζνο εφροσ κλαδικισ εξειδίκευςθσ (μζταλλο, ξφλο).  

Α4. Ρολφ μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων.  

Α5. Αδυναμία προςδιοριςμοφ και κάλυψθσ με τισ αναγκαίεσ επιχειρθματικζσ 

υποδομζσ και δομζσ.  

Α6. Ζλλειψθ επενδφςεων ιδίωσ ςε ΕΤΑΚ και θ απουςία διαςφνδεςθσ ΕΤΑΚ με 

τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

Α7. Χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα.  

Α8. Ζλλειψθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ (υπερχρζωςθ επιχειριςεων, χαμθλά 

ποςοςτά δθμιουργίασ  νζων επιχειριςεων). 

Α9. Χαμθλι παραγωγικότθτα του γεωργικοφ τομζα. 

Α10. Χαμθλόσ βακμόσ αξιοποίθςθσ προϊόντων ΤΡΕ.                                                                                         

Α11. Χαμθλό επίπεδο γνϊςθσ και εκπαίδευςθσ.             

Α12. Μικρι διαφοροποίθςθ τθσ μεταποίθςθσ και ο περιοριςμζνοσ κλαδικόσ 

προςανατολιςμόσ.  

Α13. Ελλιπείσ υγειονομικοί ζλεγχοι. 

Α14. Χαμθλι διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγι.  

Α15. Ρροβλιματα ςτθ χωροκζτθςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων -Ανάγκθ 

για εκπόνθςθ ειδικϊν διαχειριςτικϊν ςχεδίων. 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                    123 

 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Θ ολοκλιρωςθ των κάκετων αξόνων τθσ Εγνατίασ οδοφ.  

Ε2. Θ ολοκλιρωςθ των υποδομϊν υποδοχισ επιχειριςεων μζςω τθσ 

αναβάκμιςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των υπθρεςιϊν για τθν ίδρυςθ και 

αδειοδότθςθ των επιχειριςεων,  τθσ δθμιουργίασ μόνιμθσ δομισ ςτιριξθσ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε περιφερειακό επίπεδο, τθσ προϊκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων υποςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

Ε3. Θ ενίςχυςθ πολιτικϊν ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία νζων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (πράςινθ οικονομία με ζμφαςθ ςτθν 

αξιοποίθςθ των ΑΡΕ, κοινωνικι οικονομία, αγροτικι οικονομία υψθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςε όλεσ τισ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) ςτο πλαίςιο μετάβαςθσ τθσ περιοχισ ςτθ 

«μεταλιγνιτικι περίοδο». 

Ε4. Θ δθμιουργία κινιτρων για ιδιωτικζσ επενδφςεισ μζςω του Επενδυτικοφ 

Νόμου και των δράςεων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ςε ςυνδυαςμό 

με τθ δυνατότθτα εφαρμογισ νζων χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν – 

εργαλείων (Jeremie, venture – seed capitals, ΣΔΛΤ κ.λπ.). 

Ε5. Θ διενζργεια εποπτικϊν ελζγχων για τθ ςφννομθ λειτουργία των 

επιχειριςεων. 

Ε6. Θ ανάπτυξθ Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν (clusters) (Τεχνολογικϊν/ 

Επιχειρθματικϊν).  

Ε7. Θ δθμιουργία δομισ πιςτοποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε επίπεδο 

Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Θ παραχϊρθςθ εκτάςεων για τθν 

ανάπτυξθ αγροτικϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

Ε8. Θ αξιοποίθςθ των περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ και πολιτιςτικισ 

Κ1. Συνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ που αναμζνεται να οδθγιςει ςε περαιτζρω 

ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ2. Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ ςταδιακισ άρςθσ των περιοριςμϊν 

ςτο διεκνζσ εμπόριο και αλλαγζσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του 

πρωτογενοφσ τομζα λόγω τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ. 

Κ3. Ανταγωνιςμόσ από τα πλθςιζςτερα μεγάλα αςτικά κζντρα (Κεςςαλονίκθ, 

Λάριςα, Λωάννινα)  για το ςφνολο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ4. Διαφαινόμενθ αφξθςθ ανταγωνιςμοφ ςτον τουριςμό από τισ γειτονικζσ 

περιοχζσ τθσ Θπείρου, τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Αδριατικισ και τισ βαλκανικζσ χϊρεσ, 

μζςω τθσ ευρφτερθσ προβολισ τουσ 

Κ5. Θ αδυναμία του τραπεηικοφ τομζα να χρθματοδοτιςει παραγωγικζσ 

επενδφςεισ και θ ζλλειψθ επαρκοφσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά 

Κ6. Οι υψθλοί φορολογικοί ςυντελεςτζσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε φυγι 

επιχειριςεων ςε γειτονικζσ χϊρεσ με ευνοϊκότερα κακεςτϊτα φορολόγθςθσ 

Κ7. Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο κακεςτϊσ φορολόγθςθσ επιχειριςεων και 

ακινιτων 

Κ8. Θ ςυνζχιςθ τθσ πολυνομίασ και γραφειοκρατίασ για τθν ίδρυςθ νζων 

επιχειριςεων 
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κλθρονομιάσ για ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και τθ δθμιουργία 

τουριςτικοφ προϊόντοσ ποιότθτασ με βάςθ το φυςικό περιβάλλον, τθν τοπικι 

παραγωγι και τον πολιτιςμό. 

Ε9. Θ διαςυνοριακι - ςτρατθγικι κζςθ για Ευρωπαϊκι διείςδυςθ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Ε10. Θ ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ των κατοίκων με αιχμι τθν 

πολυαπαςχόλθςθ. 

4.Ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων ςε όλουσ τουσ τομείσ 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Φπαρξθ ςθμαντικϊν ενεργειακϊν πόρων καλφπτοντασ τα κφρια 

αποκζματα εγχϊριων ςτερεϊν καυςίμων. Θ υφιςτάμενθ ενεργειακι 

υποδομι ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ παρζχει φκθνι ενζργεια ςτο ςφςτθμα.  

Δ2. Διαςυνοριακόσ κόμβοσ των ενεργειακϊν δικτφων. 

Δ3. Εγκατεςτθμζνθ τεχνογνωςία από τθν ΔΕΘ ΑΕ και μελετθτικζσ –

καταςκευαςτικζσ επιχειριςεισ. 

Δ4. Εγκατεςτθμζνθ γνϊςθ ςτα ανϊτατα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά 

ιδρφματα τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτα επιςτθμονικά επιμελθτιρια ςε 

ηθτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Φπαρξθ εξειδικευμζνων τμθμάτων ςτο Ρανεπιςτιμιο, ςτο ΤΕΛ, ενεργι 

παρουςία του ΕΚΕΤΑ/ΛΔΕΡ και του Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ. 

Δ5. Υφιςτάμενα δίκτυα τθλεκζρμανςθσ ςε πόλεισ που γειτνιάηουν με ΑΘΣ. 

Δ6. Αυξθμζνθ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ (Πλοι οι ΑΘΣ τθσ ΔΕΘ ΑΕ διακζτουν 

ISO14001 περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, δίκτυα περιβαλλοντικισ 

πλθροφορίασ, ςυμμετοχι πόλεων ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων). 

Α1. Σθμαντικι επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ από αζριουσ ρφπουσ εξαιτίασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Α2. Μονομζρεια του βιομθχανικοφ / βιοτεχνικοφ τομζα με ζμφαςθ πρωτίςτωσ 

ςτθν ενζργεια και ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ (γοφνα). 

Α3. Μθ διακεςιμότθτα φυςικοφ αερίου και μθ διακζςιμθ φπαρξθ 

ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθ διανομι φυςικοφ αερίου από τουσ αγωγοφσ 

που κα διζλκουν από τθν ΡΔΜ. 
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Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ενδυνάμωςθ του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ Ρεριφζρειασ με το 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου 

Ρεριφερειακοφ Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ και τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονων 

ςυςτθμάτων καφςθσ για τθν παραγωγι – ςυμπαραγωγι ενζργειασ 

(υπάρχοντεσ ΑΘΣ, καταςκευι 5θσ Μονάδασ Ρτολεμαΐδασ και 2θσ Μονάδασ 

Μελίτθσ)  

Ε2. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ενζργεια με 

ζμφαςθ ςτισ ΑΡΕ και με τθ ςυνεργαςία ΔΕΘ - ερευνθτικϊν και ακαδθμαϊκϊν 

δομϊν. 

Ε3. Ρροϊκθςθ τθσ κακαρισ παραγωγισ ενζργειασ και ιδιαίτερα τθσ 

αξιοποίθςθσ των ΑΡΕ, τθσ ζλευςθσ του φυςικοφ αερίου (αγωγόσ TAP) και τθσ 

χριςθσ τεχνολογιϊν δζςμευςθσ και αποκικευςθσ διοξειδίου του άνκρακα. 

Ε4. Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ 

υποδομζσ, ςτισ κατοικίεσ και ςτισ επιχειριςεισ.  

Ε5. Ρροϊκθςθ δράςεων πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τοπικό επίπεδο. 

Ε6. Ζρευνα και προϊκθςθ τεχνολογιϊν αντιρρφπανςθσ και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

Ε7. Ανάπτυξθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (ΧΑΤ) 

με τθ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαίων. 

Κ1. Ρερικοπι των επενδυτικϊν προγραμμάτων τθσ ΔΕΘ που δυςχεραίνουν τθν 

υλοποίθςθ - ολοκλιρωςθ δράςεων αναφορικά με τθν εκπομπι χαμθλϊν 

ρφπων. 

Κ2. Συνεχισ επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ από αζριουσ ρφπουσ εξαιτίασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Κ3. Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν εξαιτίασ των υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων 

αιωροφμενων ςωματιδίων εμφανίηοντασ χρόνια προβλιματα. 

Κ4. Ρικανζσ ιδιωτικοποιιςεισ δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ χωρίσ 

επαρκι πρόβλεψθ για τθν απομείωςθ των ρυπογόνων δραςτθριοτιτων που κα 

υποβακμίςουν περαιτζρω το περιβάλλον. 

 

5.Ρροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Φπαρξθ πλοφςιου φυςικοφ περιβάλλοντοσ ικανοφ για προςταςία και ςτθ 

διατιρθςθ του κλίματοσ. 

Α1. Ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό 

περιβάλλον (ζδαφοσ, αζρασ και νερά).  
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 Α2. ‘Ζλλειψθ ςυνολικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν και 

τεχνολογικϊν κινδφνων. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Σχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ των φυςικϊν και τεχνολογικϊν κινδφνων ςτο πλαίςιο τθσ 

Στρατθγικισ «ΕΥΩΡΘ 2020».    

Ε2. Καταςκευι ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ (διευκζτθςθ ρεμάτων, 

αντιμετϊπιςθ κατολιςκιςεων, διαμορφϊςεισ περιοχϊν, κ.α.)  

Ε3. Εφαρμογι μζτρων δαςοπροςταςίασ. 

Ε4. Μετριαςμόσ των κλιματικϊν αλλαγϊν με περιοριςμό τθσ αζριασ 

ρφπανςθσ (αναβάκμιςθ, επζκταςθ και βελτιςτοποίθςθ του περιφερειακοφ 

δικτφου μζτρθςθσ αζριασ ρφπανςθσ).  

Ε5. Ενίςχυςθ των επενδφςεων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) για τθν προςαρμογι 

ςτθν κλιματικι αλλαγι.  

Ε6. Δαςϊςεισ – αποκαταςτάςεισ δαςοκομικοφ δυναμικοφ 

Κ1. Αφξθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων, εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο 

φυςικό περιβάλλον και ςτο κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα τθσ περιφζρειασ 

(αφξθςθ κερμοκραςίασ, ξθραςία, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιζσ, 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα, του εδάφουσ και των νερϊν). 

Κ2. Κίνδυνοι  για το δομθμζνο περιβάλλον, κυρίωσ, λόγω αφξθςθσ των 

κερμοκραςιϊν. 

 

6.Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Φυςικό περιβάλλον πλοφςιο ςε χλωρίδα και πανίδα και μεγάλο δυναμικό 

επιφανειακϊν υδάτων. 

Δ2. Ρροςτατευόμενεσ και φυςικοφ κάλλουσ περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο 

Δίκτυο Natura 2000. 

Δ3. Αντικατάςταςθ, επζκταςθ και καταςκευι νζων δικτφων και λοιπϊν 

υποδομϊν φδρευςθσ 

Α1. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τθσ λειτουργίασ των ΑΘΣ και των ορυχείων 

λιγνίτθ και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ που υπαγορεφεται από τισ 

ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ αλλά και τθν εξάρτθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Α2. Μθ λειτουργία και χρθματοδότθςθ των φορζων διαχείριςθσ. 

Α3. Μθ ολοκλιρωςθ των ειδικϊν διαχειριςτικϊν μελετϊν. 

Α4. φπανςθ υγροτόπων  και υδροφόρου ορίηοντα από γεωργικζσ 
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Δ4. Ραρεμβάςεισ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων. 

Δ5. Χρθματοδότθςθ επζκταςθσ των δικτφων ςτον τομζα των 

τθλεκερμάνςεων. 

Δ6. Ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) τθσ ΡΔΜ. 

Δ7. Χρθματοδότθςθ ςθμαντικϊν παρεμβάςεων, δράςεισ βιοκλιματικοφ 

ςχεδιαςμοφ ςε δθμόςια κτίρια, όπωσ επίςθσ και δράςεισ διαχείριςθσ 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν. 

Δ8. Υλοποίθςθ δράςεων αςτικισ / αγροτικισ αναγζννθςθσ ςχετικά με τθν 

αιςκθτικι αναβάκμιςθ των αςτικϊν – θμιαςτικϊν κζντρων, τισ μεταφορικζσ 

και κοινωνικζσ υποδομζσ, τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (ζχει ςυςτακεί και ιδθ αξιολογεί ενδιαφζρουςεσ 

προτάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ,  το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA). 

Δ9. Λειτουργία τμθμάτων ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτο 

ΤΕΛ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

δραςτθριότθτεσ και βιομθχανικά  απόβλθτα εγκαταςτάςεων. 

Α5. Μερικϊσ ελεγχόμενθ διάκεςθ αδρανϊν αποβλιτων, και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ και επικίνδυνων. 

Α6. Φπαρξθ μθ αποκατεςτθμζνων λατομικϊν περιοχϊν & εκτεταμζνων 

εκςκαφϊν ςε μεταλλευτικζσ περιοχζσ. 

Α7. Ζλλειψθ προςωπικοφ & εξοπλιςμοφ των αρμοδίων υπθρεςιϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ των ζργων / δράςεων με ςκοπό τθν  τιρθςθ των εγκεκριμζνων 

περιβαλλοντικϊν όρων. 

Α8. Μθ ολοκλιρωςθ ζργων διαχείριςθσ υδάτινων πόρων. 

Α9. Μθ κάλυψθ του ςυνόλου των αναγκϊν για φδρευςθ αποχζτευςθ του 

ςυνόλου των οικιςμϊν. 

 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ολοκλιρωςθ ςχεδίων διαχείριςθσ υδάτινων πόρων και λεκανϊν 

απορροισ υδάτων του διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Ε2. Ανάπτυξθ και διαχείριςθ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ με τθν αξιοποίθςθ των εφαρμογϊν των Γεωγραφικϊν 

Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (ςυςτιματα τθλε-ελζγχου & τθλεχειριςμοφ, 

ανάπτυξθ αυτοματοποιθμζνου δικτφου μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ εδαφϊν και 

υδάτων κακϊσ και ορεινϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων) ςε ςυναρμογι με τθν 

προςταςία και τθν αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ (ειδικά ςτισ 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ) και υλοποίθςθ των απαραίτθτων ζργων 

υποδομϊν. 

Κ1. Θ περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. 

Κ2. Θ περαιτζρω εξάντλθςθ  των υπόγειων υδροφορζων. 

Κ3. Θ περαιτζρω υποβάκμιςθ εδαφϊν και θ αλλοίωςθ του ανάγλυφου ςτα 

εδάφθ τθσ Ρεριφζρειασ.  

Κ4. Θ  ςυνζχιςθ τθσ ανορκολογικισ  χριςθσ λιπαςμάτων. 

Κ5. Θ μθ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ λακροχλοτομίασ & λακροκθρίασ 

ςτισ ορεινζσ περιοχζσ.  

 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                    128 

 

Ε3. Υποςτιριξθ παρεμβάςεων αποκατάςταςθσ και αξιοποίθςθσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου, αςτικοφ και μθ, πρϊθν βιομθχανικϊν περιοχϊν (π.χ. 

ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ), παράλλθλα με τθν ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ τθσ 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν που πλιττονται 

από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα (JESSICA, Δράςεισ Χωρικισ Συνοχισ). 

Ε4. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφνταξθσ διαχειριςτικϊν μελετϊν για τισ 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ. 

Ε5. Ελεγχόμενθ κατανάλωςθ νεροφ ςτισ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ε6. Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ του Ρεριφερειακοφ Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων με παράλλθλθ υιοκζτθςθ καινοτόμων 

τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ και επανάχρθςθσ (ανακφκλωςθ) 

ςτερεϊν αποβλιτων. 

Ε7. Χρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 

επεξεργαςίασ λυμάτων και επεξεργαςίασ / αξιοποίθςθσ κτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων. 

Ε8. Αντικατάςταςθ παλαιϊν μονάδων τθσ ΔΕΘ με νζεσ / χριςθ βζλτιςτων 

διακζςιμων τεχνικϊν για τθν εξόρυξθ λιγνίτθ από τα ορυχεία - τιρθςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων. 

Ε9. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ για τθ μείωςθ τθσ νιτρορφπανςθσ γεωργικισ 

προζλευςθσ. 

Ε10. Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ. 

Ε11. Ενιςχυμζνθ τάςθ προϊκθςθσ δράςεων αςτικισ ανάπτυξθσ ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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7.Ρροϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και απομάκρυνςθ των ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςε ςθμαντικά δίκτυα υποδομϊν 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Λειτουργία  τθσ Εγνατίασ Οδοφ - Εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία. 

Δ2. Λειτουργία αςτικϊν και υπεραςτικϊν ΚΤΕΛ. 

Δ3. Στρατθγικι κζςθ ωσ προσ τουσ οδικοφσ - αναπτυξιακοφσ άξονεσ και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα (Εγνατία Οδόσ).  

Δ4. Λδιαίτερθ γεωπολιτικι κζςθ ςτα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια. 

Α1. Θ ελλιπισ οδικι διαςφνδεςθ με τθν Κεντρικι και τθ Νότια Ελλάδα. 

Α2. Θ παφςθ τθσ ςιδθροδρομικισ διαςφνδεςθσ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Α3. Θ ελλιπισ αεροπορικι διαςφνδεςθ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Α4. Θ μζτριασ ποιότθτασ οδικι ςφνδεςθ των ορεινϊν οικιςμϊν.  

Α5. Θ ζλλειψθ διακομιςτικϊν κζντρων και εμπορευματικϊν ςτακμϊν για 

ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Καταςκευι του κάκετου άξονα Νίκθ – Φλϊρινα –Ρτολεμαΐδα –Κοηάνθ –

Λάριςα και τθσ Λονίου Οδοφ. 

Ε2. Καταςκευι νζων ςυνδζςεων βελτίωςθσ τθσ οδικισ προςπελαςιμότθτασ 

κυρίωσ ςε περιοχζσ ιδιαίτερου οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ (τουριςτικζσ 

περιοχζσ, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, κ.α.) και δράςεων ποιοτικισ 

αναβάκμιςθσ του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου.  

Ε3. Επανεξζταςθ του ρόλου των δυο αεροδρομίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ 

οργάνωςθσ των αερομεταφορϊν ςε εκνικό επίπεδο, υπό το πρίςμα των 

αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθσ περιοχισ ςε κρίςιμουσ τομείσ (τουριςμόσ, 

πόλοι ανάπτυξθσ) και των αναδιατάξεων που ζχει προκαλζςει θ καταςκευι 

τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςε ςχζςθ με τισ χρονοαποςτάςεισ από και προσ το 

αεροδρόμιο τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

Ε4. Θ επζκταςθ και αναβάκμιςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου τθσ 

Ρεριφζρειασ για τθν ανάπτυξθ κφρια ςυνδυαςμζνων ι πολφτροπων 

μεταφορϊν και τθ βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτάσ τθσ, ςφμφωνα και με 

Κ1. Ρεριοριςμζνοι χρθματοδοτικοί πόροι για υλοποίθςθ επενδφςεων ςε 

υποδομζσ μεταφορϊν ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο με εςτίαςθ ςε 

διευρωπαϊκά δίκτυα, πολφτροπεσ μεταφορζσ. 

Κ2. Αδυναμία ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων μεταφορϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. 
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τον ευρφτερο εκνικό ςχεδιαςμό. 

8.Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

γουνοποιίασ. 

Δ2. Υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 

(ΤΟΡΣΑ, ΤΟΡΕΚΟ). 

Δ3. Λςχυρι εξειδίκευςθ ςτον ενεργειακό τομζα κακϊσ επίςθσ και ςε άλλουσ 

τομείσ (διαχείριςθ απορριμμάτων, τθλεκζρμανςθ, γουνοποιία κ.α.). 

Δ4. Δθμιουργία νζων επιχειριςεων εκτροφισ γουνοφόρων ηϊων. 

Δ5. Κίνθτρα χρθματοδότθςθσ νζων επιχειριςεων και ενίςχυςθσ των 

κζςεων εργαςίασ από το ΕΣΡΑ. 

Α1. Το χαμθλότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα και δείκτεσ ανεργίασ 

εξαιρετικά υψθλοί με ςυνεχϊσ αυξθτικζσ τάςεισ. 

Α2. Το υψθλότερο ποςοςτό μακροχρόνιασ ανεργίασ, ανεργίασ των γυναικϊν και 

των νζων ςτθ χϊρα.   

Α3. Εμφάνιςθ τοπικϊν κυλάκων ανεργίασ λόγω τθσ αποβιομθχάνιςθσ είτε λόγω 

των νζων ρυκμίςεων τθσ Κοινισ Γεωργικισ Ρολιτικισ που οδθγοφν τουσ 

αγρότεσ ςε εγκατάλειψθ τθσ παραγωγισ και οδθγοφν ςε ςθμαντικζσ 

ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ και ςε ςυνζχιςθ φαινομζνων αςτικοποίθςθσ. 

Α4. Χαμθλι ιδιωτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με αποτζλεςμα τθν 

αδυναμία απορρόφθςθσ του υπάρχοντοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.   

Α5. Απουςία περιφερειακοφ μθχανιςμοφ αγοράσ εργαςίασ. 

Α6. Χαμθλι διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγι.  

Α7. Χαμθλι εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

εξαίρεςθ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ γοφνασ. 

Α8. Χαμθλι γεωγραφικι κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ.  

Α9. Μακροχρόνια ςυρρίκνωςθ του πρωτογενοφσ τομζα. 

Α10. Ζλλειψθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ (υπερχρζωςθ επιχειριςεων, χαμθλά 

ποςοςτά δθμιουργίασ  νζων επιχειριςεων). 

Α11. Ολιγοκλαδικι διάςταςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 

απαςχόλθςθσ.  

Α12. Αποκάρρυνςθ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων λόγω γραφειοκρατίασ  

Α13. Χαμθλι χρθματοδότθςθ από το ΕΚΤ λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ ΡΔΜ ςτο Στόχο  
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Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Λειτουργία Ρεριφερειακοφ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν τθσ 

περιφερειακισ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

Ε2. Εφαρμογι πολιτικϊν για ςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ.  

Ε3. Ρροϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςτθν απαςχόλθςθ.  

Ε4. Ανάπτυξθ βιϊςιμων δραςτθριοτιτων ςτον πρωτογενι και τριτογενι 

τομζα. 

Ε5. Δθμιουργία διαπεριφερειακϊν δικτφων  ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 

Ε6. Αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ του αποκζματοσ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

που μζςω τθσ βελτίωςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του, μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ ανόδου και τον εκςυγχρονιςμό 

των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. 

Ε7. Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ που μποροφν να ςυμβάλλουν 

ςθμαντικά ςτθν υιοκζτθςθ των ευζλικτων μορφϊν εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ 

λειτουργία και αξιοποίθςθ των ςυςτθμάτων για τθ ςφηευξθ τθσ εκπαίδευςθσ 

με τθν αγορά εργαςίασ  

Ε8. Ριςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και των δεξιοτιτων των 

εργαηομζνων. 

Ε9. Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτο 

τοπικό επίπεδο με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

περιοχισ.  

Ε10. Ρροϊκθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ με ζμφαςθ ςτισ 

νζεσ τεχνολογίεσ και τισ νζεσ δεξιότθτεσ.  

Ε11. Δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν και δομϊν υποςτιριξθσ, ϊςτε το 

περιβάλλον που κα δθμιουργθκεί να δθμιουργεί διεξόδουσ ςτθν 

Κ1. Συνζχιςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν μείωςθ 

τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

Κ2. Ρεραιτζρω άνοδοσ του δείκτθ ανεργίασ λόγω περαιτζρω απωλειϊν κζςεων 

εργαςίασ ςτο δθμόςιο τομζα, ςτον ιδιωτικό τομζα, ςτισ ΔΕΚΟ και ςτισ τράπεηεσ. 

Κ3. Μετανάςτευςθ του υψθλοφ εκπαιδευτικοφ επιπζδου ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό. 
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απαςχόλθςθ ςτισ ομάδεσ που αποτελοφν το ςκλθρό πυρινα τθσ ανεργίασ 

(γυναίκεσ, ειδικζσ ομάδεσ κ.ά.) 

Ε12. Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και των δθμιουργοφμενων 

υποδομϊν για τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων – Ανάγκθ για διεφρυνςθ 

τθσ μάκθςθσ και για εντατικι δια βίου μάκθςθ ςε νζουσ τομείσ εκτόσ τθσ 

ενζργειασ, γοφνασ, αγροτικοφ τομζα 

Ε13. Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ του γθραιότερου πλθκυςμοφ με ειδικζσ 

δεξιότθτεσ (γουνεργάτεσ, καλλιεργθτζσ κρόκου κλπ.) που είναι ανενεργόσ 

(ενεργόσ γιρανςθ) για τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων και Mentoring 

νζων επιχειριςεων και επιχειρθματιϊν 

9.Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Ραροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ «εξαρτθμζνων 

προςϊπων» (Ρρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι» - Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 2007-2013).  

Δ2. Ενίςχυςθ των υποδομϊν πρόνοιασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία μζςω του 

ΕΣΡΑ. 

Δ3. Βελτίωςθ δομϊν ςτιριξθσ ΑΜΕΑ. 

Δ4. Ανάπτυξθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ ευάλωτων ομάδων κυρίωσ ςτα 

αςτικά κζντρα. 

Δ5. Μθ φπαρξθ ςθμαντικϊν κυλάκων ρομά και άλλων ειδικϊν ομάδων ςτο 

χωρικό επίπεδο 

 

Α1. Θ ελλιπισ παροχι ολοκλθρωμζνων νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν 

περιφερειακοφ χαρακτιρα. 

Α2. Θ ανεπαρκισ παρακολοφκθςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του ελζγχου των 

επιπτϊςεων από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα. 

Α3. Οι ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό 

εξοπλιςμό. 

Α4. Ο περιοριςμόσ των χρθματοδοτικϊν διακεςίμων. 

Α5. Θ διαμόρφωςθ διαρκϊσ εντεινόμενων ςυνκθκϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (π.χ. άνεργοι). 

Α6. Το χαμθλό ςχετικά επίπεδο κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτισ 

ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Α7. Θ υψθλι, ςυνολικι και μακροχρόνια ανεργία. 

Α8. Τα προβλιματα ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των προνοιακϊν 
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υποδομϊν και δομϊν. 

Α9. Θ απουςία αποτελεςματικοφ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και πρόνοιασ 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Θ κεςμοκζτθςθ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και των 

κοινωνικϊν επιχειριςεων. 

Ε2. Θ ανάπτυξθ, λειτουργία και δικτφωςθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ και 

ζνταξθσ ειδικϊν ομάδων. 

Ε3. Θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο. 

Ε4. Θ ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν κζντρων και των 

περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αναφορικά με τισ βαςικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και 

εξυπθρετιςεισ υγείασ και πρόνοιασ. 

Ε5. Θ βελτιςτοποίθςθ των ςυνκθκϊν δθμόςιασ υγείασ και ενίςχυςθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου τθσ επιβάρυνςθσ που προκαλεί θ 

εξορυκτικι δραςτθριότθτα τθσ ΔΕΘ.  

Ε6. Θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ ςε περιφερειακό 

επίπεδο με αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικϊν ελλείψεων ςε ανκρϊπινο 

δυναμικό και τθσ δυςλειτουργίασ κρίςιμων νοςοκομειακϊν κλινικϊν, 

παράλλθλα με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ (μθχανογράφθςθ, δθμιουργία 

βάςεων δεδομζνων, θλεκτρονικι υποςτιριξθ, ςφςταςθ κεντρικοφ 

θλεκτρονικοφ δικτφου για απευκείασ ςφνδεςθ όλων των εμπλεκόμενων 

υπθρεςιϊν υγείασ).  

Κ1. Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

και ζλλειψθ ειςοδιματοσ διαβίωςθσ για μεγαλφτερο αρικμό οικογενειϊν τθσ 

περιφζρειασ. 

Κ2. Θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ αναποτελεςματικϊν δομϊν και δικτφων 

κοινωνικισ φροντίδασ. 

Κ3. Χαμθλι ανταπόκριςθ ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ και 

εκελοντιςμοφ. 

Κ4. Θ επιβάρυνςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ του πλθκυςμοφ από περιβαλλοντικοφσ 

παράγοντεσ. 

Κ5. Δυςλειτουργία των υφιςτάμενων υποδομϊν υγείασ και κοινωνικισ 

πρόνοιασ λόγω ελλείψεων ςε προςωπικό και μζςα.  

Κ6. Θ επιβάρυνςθ του ςυςτιματοσ δθμόςιασ υγείασ λόγω τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ και τθσ ςτροφισ των πολιτϊν όλο και περιςςότερο προσ το δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ. 

Κ7. Θ μθ ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ ψυχικισ υγείασ. 

Κ8. Θ μθ μετάβαςθ από τισ δομζσ κλειςτισ φροντίδασ ςτισ δομζσ ανοικτισ 

φροντίδασ. 
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10.Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Επάρκεια υποδομϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Δ2. Λειτουργία του Ρανεπιςτθμίου και του ΤΕΛ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

Α1. Κακυςτζρθςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των υποδομϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Α2. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 

όλων των βακμίδων. 

Α3. Απουςία περιφερειακοφ ςυςτιματοσ διαπίςτωςθσ αναγκϊν δια βίου 

μάκθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Θ ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

και θ επαρκισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων όλων των βακμίδων. 

Ε2. Οι διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ για τθν Ρεριφζρεια και θ δθμιουργία 

περιφερειακοφ μθχανιςμοφ για τισ δράςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ 

Ε3. Θ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ & δια βίου μάκθςθσ με τον παραγωγικό 

ιςτό τθσ περιφζρειασ. 

Ε4. Διαςφνδεςθ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ με τθν εκπαιδευτικι 

και μακθςιακι διαδικαςία. 

Ε5. Ανάπτυξθ διαπεριφερειακϊν και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν με 

εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Ε6. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ενζργεια με 

ζμφαςθ ςτισ ΑΡΕ και με τθ ςυνεργαςία ΔΕΘ - ερευνθτικϊν και ακαδθμαϊκϊν 

δομϊν. 

Κ1. Εγκατάλειψθ του ςχολείου. 

Κ2. Ζλλειψθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και εξειδίκευςθσ ανωτζρου επιπζδου εντόσ 

του δυναμικοφ τθσ περιφζρειασ. 
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11.Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Βελτιωμζνθ  λειτουργία τθσ περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ. 

Δ2. Κεςμικι ενίςχυςθ του προγραμματιςμοφ και των εργαλείων ςτρατθγικοφ 

και επιχειρθςιακοφ  ςχεδιαςμοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

αυτοδιοίκθςθσ 

 

Α1. Μθ ορκολογικι κατανομι του ςτελεχιακοφ  δυναμικοφ των υπθρεςιϊν. 

Α2. Μθ επαρκισ αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων διαφόρων τομζων 

(επιχειρθματικότθτα, ενζργεια, περιβάλλον κ.λπ.) ςε περιφερειακό επίπεδο. 

Α3. Ζλλειψθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ, 

εφχρθςτων για το προςωπικό & χριςιμων για πολίτεσ και επιχειριςεισ. 

Α4. Δυςκολίεσ ανταπόκριςθσ των φορζων ςτισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ των 

προγραμμάτων. 

Α5. Ο μθ κακοριςμόσ προτεραιοτιτων και αξιολόγθςθσ προτάςεων. 

Α6. Θ ζλλειψθ χϊρων αρχειοκζτθςθσ. 

Α7. Θ μθ εφαρμογι του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου περί θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ (Ν. 3979/2011). 

Α8. Θ μθ αξιοποίθςθ του ςυνόλου των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΡΔΜ. 

Α9. Δυςχζρειεσ ςτθ χρθματοδότθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Α10.Ρερικοπζσ ςτον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων. 

Α11. Μθ ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτο πλαίςιο του 

Καλλικράτθ. 

Α12. Μθ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΡ "Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013" 

για τθν αναδιοργάνωςθ των ΟΤΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ. 

Α13. Οι μειϊςεισ προςωπικοφ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Εφαρμογι πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ διακρατικισ / διαπεριφερειακισ Κ1. Κίνδυνοσ περιοριςμζνθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διοικθτικισ 
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ςυνεργαςίασ (υγεία, ενζργεια, πολιτιςμόσ, εμπόριο, υπθρεςίεσ κ.λπ.). 

Ε2. Ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προϊκθςθσ τθσ διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ «ΚΑΛΛΛΚΑΤΘΣ» ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και αξιοποίθςθ 

του ΕΡ "Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2014-2020". 

Ε3. Θ απλοφςτευςθ και ο αναςχεδιαςμόσ των  οργανωτικϊν και λειτουργικϊν 

διαδικαςιϊν και θ ελαχιςτοποίθςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

Ε4. Θ ςφνδεςθ των αρμοδιοτιτων με τισ κζςεισ εργαςίασ. 

Ε5. Θ ειςαγωγι νζων ςφγχρονων μεκόδων διοίκθςθσ και αυτο-αξιολόγθςθσ. 

Ε6. Θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων εγχειριδίων διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαχειριςτικισ Επάρκειασ. 

Ε7. Θ ςυνζργεια του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ με τον 

αντίςτοιχο προγραμματιςμό των Διμων. 

Ε8. Θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνου προγραμματιςμοφ κατάρτιςθσ και 

επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν. 

Ε9. Θ ορκολογικι και ιςόρροπθ κατανομι του προςωπικοφ με βάςθ τα 

προςόντα, τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ. 

Ε10. Θ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ με τθν επίτευξθ 

αντικειμενικϊν και μετριςιμων ςτόχων. 

Ε11. Θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και θ 

εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ. 

Ε12. Θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθν υποςτιριξθ του προςωπικοφ και τθν 

εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Ε13. Θ αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ. 

Ε14. Θ ολοκλθρωμζνθ λειτουργία διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςε όλουσ τουσ 

ΟΤΑ τθσ περιφζρειασ. 

μεταρρφκμιςθσ εξαιτίασ τθσ δραςτικισ μείωςθσ των χρθματοδοτιςεων προσ 

τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια αυτοδιοίκθςθ  

Κ2. Μιςκολογικι υποβάκμιςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και κατάργθςθ 

κζςεων εργαςίασ 

Κ3. Θ αποςπαςματικι και οριηόντια κατάργθςθ κζςεων εργαςίασ ςτουσ ΟΤΑ Α 

και Β βακμοφ και ςτισ επιχειριςεισ και δομζσ τθσ περιφζρειασ. 

Κ4. Θ ςυνζχιςθ τθσ επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων μεταξφ διαφόρων επιπζδων τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Κ5. Θ ςυνζχιςθ τθσ μθ μεταφοράσ ουςιαςτικϊν αρμοδιοτιτων ςτο 

Ρεριφερειακό επίπεδο από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ. 

Κ6. Θ μθ κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ με προςωπικό, 

ςε ςχζςθ και με τον περιοριςμό των προςλιψεων. 

Κ7. Θ ςυνζχιςθ τθσ μθ εξαςφάλιςθσ επαρκϊν κονδυλίων για τθν ωρίμανςθ των 

ζργων του ΡΕΡ και των Τομεακϊν Ρρογραμμάτων. 
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12.Ρροϊκθςθ τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθν περιφερειακι οικονομία50
 

Δυνατά Σθμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Λκανοποιθτικό μζγεκοσ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. 

Δ2. Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προϊόντων ΡΟΡ – ΡΓΕ. 

Δ3. Μοναδικότθτα ςτθν εκτροφι γουνοφόρων ηϊων. 

Δ4. Διαφαινόμενθ ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ ωσ ςυμπλθρωματικισ αλλά, 

κατά περίπτωςθ, και κφριασ πθγισ ειςοδιματοσ. 

Δ5. Τάςθ διαμόρφωςθσ παραγωγικισ βάςθσ προςανατολιςμζνθσ ςτα 

ποιοτικά – βιολειτουργικά  προϊόντα. 

Δ6. Αυξθτικι τάςθ ςτθν καλλιζργεια αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. 

Δ7. Σθμαντικι παραγωγι οςπριοειδϊν κακϊσ και προϊόντων με κετικό 

εμπορικό ιςοηφγιο (κραςιά, φροφτα). 

Δ8. Φπαρξθ εκτεταμζνων βοςκοτόπων για τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ. 

Δ9. Φπαρξθ ςθμαντικϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων. 

Δ10. Ρλοφςιο επιφανειακό υδάτινο δυναμικό. 

Δ11. Φπαρξθ των προγραμμάτων  Leader και ΟΡΑΑΧ. 

Δ12. Σχζδιο για το «Καλάκι Αγροτικϊν προϊόντων». 

Α1. Υψθλι εξάρτθςθ φυτικισ παραγωγισ από επιδοτοφμενεσ καλλιζργειεσ. 

Α2. Μθ επαρκισ ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ. 

Α3. Μθ επαρκισ αρικμόσ μονάδων μεταποίθςθσ – τυποποίθςθσ  - εμπορίασ 

αγροτικϊν προϊόντων. 

Α4. Ρεριοριςμζνοσ βακμόσ αντικατάςταςθσ γεωργϊν (νζοι γεωργοί) και 

δυςμενισ θλικιακι διάρκρωςθ. 

Α5. Χαμθλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικοφ πλθκυςμοφ. 

Α6. Υψθλό κόςτοσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων. 

Α7. Εξαιρετικά χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ – χριςθσ, νζων τεχνολογιϊν. 

Α8. Ελλιπισ ςυνεταιριςτικι δράςθ. 

Α9. Μθ επαρκισ αξιοποίθςθ του δαςικοφ πλοφτου για παραγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Α10. Μθ χρθματοδότθςθ του Καλακιοφ Αγροτικϊν Ρροϊόντων από το ΡΑΑ και 

μθ πρόβλεψθ για τθ χρθματοδότθςθ του από το Ρρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ 2014-2020. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Διαμόρφωςθ ευνοϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου (νζα Κ.Α.Ρ.) για τθν παραγωγι 

– βιολογικϊν – ποιοτικϊν προϊόντων με αποδζςμευςθ από τισ επιδοτιςεισ 

και αλλαγι καλλιεργθτικοφ προτφπου 

Κ1. Σταδιακι κατάργθςθ των επιδοτιςεων μπορεί να οδθγιςει ςε μεγαλφτερθ 

ζξοδο από το επάγγελμα του γεωργοφ 

Κ2. Μθ χρθματοδότθςθ του Καλακιοφ Αγροτικϊν Ρροϊόντων 
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 Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν ζρεδηαζκνύ ηνπ ΠΔΠ, θαη’ εθαξκνγή ηεο πξώηεο εγθπθιίνπ, θξίζεθε αλαγθαία ε εηζαγωγή ελόο επηπιένλ Θεκαηηθνύ ηόρνπ, ιόγω ηεο 

ηδηαηηεξόηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ Πξωηνγελνύο ηνκέα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  
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Ε2. Ανάπτυξθ Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν (clusters) (Τεχνολογικϊν / 

Επιχειρθματικϊν) 

Ε3. Τάςθ επιςτροφισ ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και απαςχόλθςθσ 

ςτον αγροτικό τομζα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ  

Ε4. Δθμιουργία δομισ πιςτοποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε επίπεδο 

Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Λειτουργία μθχανιςμοφ για ζρευνα 

αγοράσ, παρατθρθτιριο τιμϊν και ηιτθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

Ραραχϊρθςθ εκτάςεων για τθν ανάπτυξθ αγροτικϊν οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων 

Ε5. Χαμθλι αυτάρκεια τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςε δθμθτριακά και κετικζσ 

προοπτικζσ ηιτθςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο 

Ε6. Βιϊςιμθ αξιοποίθςθ του πλοφςιου φυςικοφ αποκζματοσ 

Ε7. Ανάπτυξθ νζων προϊόντων (πολυδφναμεσ καλλιζργειεσ, ενεργειακά φυτά, 

ςαλιγκάρια κ.λπ.) 

Ε8. Δθμιουργία εργαςτθρίων εδαφολογικϊν αναλφςεων και αναλφςεων των 

αγροτικϊν προϊόντων και Λνςτιτοφτων για τα προϊόντα τθσ Ρεριφζρειασ (π.χ. 

Αμπζλου  και οίνου,  αρωματικά φυτά, γουνοφόρα). 

Ε9. Κατάρτιςθ μθτρϊου παραγωγϊν και αντίςτοιχων προϊόντων και προβολι 

τουσ ςε τοπικά ΜΜΕ. Δθμιουργία ςτεγαςμζνθσ αγοράσ τοπικϊν προϊόντων. 

Αγροδιατροφικι ςφμπραξθ-ςτιριξθ βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ. 

Κ3. Ρερίπλοκο κεςμικό πλαίςιο για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων 

Κ4. Αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ λόγω τθσ ανόδου τθσ τιμισ του πετρελαίου 

και του υψθλοφ κόςτουσ χριματοσ 

Κ5. Είςοδοσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ χωρϊν χαμθλοφ κόςτουσ 

Κ6. Διεκνείσ αγορζσ τροφίμων εξαιρετικά ευαίςκθτεσ ςε διατροφικζσ κρίςεισ 

που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ των εγχϊρια παραγόμενων ελλθνικϊν προϊόντων. 
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2.2.2 Αμηνιφγεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Γπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο σο νξγαληζκνχ βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ, φπσο απηέο 

δηαηππψζεθαλ κέζσ ζπκπιήξσζεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απεζηάιε ζε φια ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή θπξίσο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ 

αλάπηπμε, φζν θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

Ζ παξαθάησ ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ 

Ρκήκαηνο Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ «εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο» ησλ πεξεζηψλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

ΣΕΛΕΦΨΗ 

1. Καταλληλότητα – Επϊρκεια 

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

3. Πολιτικό επιμόρφωςησ 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
ΤΠΟΔΟΜΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό 

7. υντόρηςη υποδομών και εξοπλιςμού 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ 

8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων ςυςτημϊτων πληροφορικόσ 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό πληροφορικόσ και εξοπλιςμό γραφεύου 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ 
ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών 
ΤΣΗΜΑΣΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των Τπηρεςιών 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ) 

14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ) 

15. Προγραμματιςμόσ, παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του ϋργου των Τπηρεςιών 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

16. Αποτελεςματικότητα παρεχόμενων υπηρεςιών 

17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ 
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ΣΕΛΕΦΨΗ 

1. Καταλληλότητα – Επϊρκεια 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ε κε ζαθήο 

δηαηχπσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξ.Γ. 146/2010 αιιά θαη 

ζην Λ. 3852/2010. Ρα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ κε επαξθή 

ζπζρέηηζε ησλ αξκνδηνηήησλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ αλαληηζηνηρία ησλ απαηηνχκελσλ 

εηδηθνηήησλ κε ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ (έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ 

πξνζσπηθνχ) θαη ην ζπλερψο δηνγθνχκελν πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ πεξεζηψλ. 

Ζ θαηάιιειε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζε λα 

επηιχζεη, σο έλα βαζκφ, ηα αλσηέξσ δεηήκαηα. 

Γελ έρεη πξνεγεζεί αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

αζάθεηα σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα θάζε ζέζε. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε κία γεληθεπκέλε θαηαγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο κνλάδαο.  

Γελ έρνπλ ζπληαρζεί πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο (ην πεξηερφκελν θάζε ζέζεο - 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζήθνληα), νχηε πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ (ην είδνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ απαηηεί θάζε εξγαζία).  

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ρα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ κε νξζνινγηθή θαη ηζφξξνπε 

θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηα πξνζφληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζε ζέζεηο επζχλεο, ηελ κε επαξθή αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, 

δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηθαλνχ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, θαη ηε ζπληήξεζε 

ή/θαη αχμεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ εηο βάξνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ. 

Γελ ππάξρεη νξγαλσηηθή κνλάδα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε αξκνδηφηεηα 

εθαξκνγήο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ θνξέα 

(πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ - πξφβιεςε θαη ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε απφδνζεο, ζχλδεζε 

κε ακνηβέο). Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο «ζηελέο» 

γξαθεηνθξαηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο αιιά θαη ηελ έιιεηςε 

θηλήηξσλ θαη ελαπφθεηηαη νπζηαζηηθά ζηελ αηνκηθή ηνπο πξσηνβνπιία.   

Ζ ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο (δηαηκεκαηηθψλ, δηεπηζηεκνληθψλ θ.ιπ.) γηα ηελ 

πινπνίεζε επηκέξνπο δξάζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, σο επέιηθηνη νξηδφληηνη κεραληζκνί 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηα ηππηθά ηεξαξρηθά φξηα, πέξαλ 

ηνπ φηη ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε πνιπδηάζηαηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ, ζα 
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ιεηηνπξγνχζε θαη σο θίλεηξν θαη κέζν αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ «θεθαιαίνπ ηεο 

γλψζεο» πνπ ππάξρεη ήδε, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ Ξεξηθέξεηα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

3. Πολιτικό επιμόρφωςησ 

Γελ αμηνπνηείηαη επαξθψο ε δπλακηθή ηνπ ΗΛΔΞ/ΔΘΓΓΑ. Ρα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

πνπ δηνξγαλψλεη ν εληαίνο απηφο θνξέαο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ είλαη αλεπαξθή, απφ άπνςε δηάξθεηαο, ζεκαηνινγίαο, ζπρλφηεηαο 

δηεμαγσγήο, θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα αλψηεξα ζηειέρε. Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη 

φηη ζρεδηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, κε απνηέιεζκα, εθ πξννηκίνπ, 

λα είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη φρη εζηηαζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα.  

Ρν πξφβιεκα επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ, κέζσ αλίρλεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη εληνπηζκνχ ησλ θελψλ ζηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο. Ζ 

φπνηα πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ελαπφθεηηαη ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα 

θαη πξσηνβνπιία.   

Ζ παξαηεξνχκελε αλαληηζηνηρία απαηηνχκελσλ – πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ 

ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε δηαξθνχο εμεηδηθεπκέλεο επηκφξθσζεο, κέζσ ζρεδηαζκνχ θαη 

δηεμαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ζηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ππαιιήισλ. Ξξσηίζησο δε ππάξρεη ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ζε 

κία θνηλή θηινζνθία εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ηεο ΞΓΚ. 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

Ξέξα απφ ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, ππάξρεη αλάγθε 

εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο (αλάγθε εληαίσλ δξάζεσλ 

εθπαίδεπζεο αλά ηνκέα αξκνδηνηήησλ). 

Ξξνέθπςε κία εθηεηακέλε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ζηξέθνληαη γχξσ 

απφ (3) βαζηθνχο άμνλεο: 

 Θέκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο Γ/λζεσλ (θπξίσο επί ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ) 

 Θέκαηα γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κε έκθαζε ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηε ρξήζε ΡΞΔ) 

 Θέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ζα πξέπεη ηδεαηά λα αλαρζεί ζε ππνρξεσηηθή παξάκεηξν 

ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. 
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Γεδνκέλνπ φηη δεηνχκελν δελ είλαη ε ζηείξα εμεηδίθεπζε, αιιά ε ελίζρπζε ησλ 

πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ, ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ζηειερψλ, ρξεηάδεηαη 

επηκφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, 

αλάδεημεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ ΝΡΑ, θαζψο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, ππφ ηελ παξαδνρή φηη φινη 

κπνξνχλ, ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ ζέζε, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

Ξεξηθέξεηαο (αλζξσπνθεληξηθή δηνίθεζε-ζπκκεηνρηθφ κνληέιν).  

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη νη ππάιιεινη λα εμνηθεησζνχλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ Ξνηφηεηα θαη ηα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο, θαζψο θαη κε ζέκαηα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΝΡΑ, φπσο αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνχ 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηαζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

ΤΠΟΔΟΜΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επαξθείο, θαηάιιειεο 

θαη ιεηηνπξγηθέο. πάξρεη, σζηφζν, κεγάινο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ην 

θηίξην αλαθνξάο, ελψ αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα ειιηπνχο ζέξκαλζεο – ςχμεο.  

Υο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ρψξσλ, ππάξρεη νξαηφ πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ - ρψξσλ αξρεηνζέηεζεο, ην νπνίν δελ αληηκεησπίδεηαη νπζηαζηηθά 

παξά κφλν κε ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ (αληηθαηάζηαζε ησλ νγθσδέζηαησλ θπζηθψλ 

αξρείσλ κε ειεθηξνληθά). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΞΓΚ. 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό 

Ρν θπξίαξρν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηηο ειιείςεηο ζε ππεξεζηαθά απηνθίλεηα θαη 

νδεγνχο θαη ζην δήηεκα δηάζεζεο απηνθηλήησλ γηα ηε κεηαθνξά ππαιιήισλ πνπ αζθνχλ 

ειεγθηηθφ έξγν, πνιιέο θνξέο ζε δχζβαηα κέξε (επηβιέςεηο, κειέηεο, απηνςίεο). 

Δπηζεκάλζεθαλ ζεκεηαθέο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ (φπσο ερφκεηξα, 

θξνπζίκεηξα, ηαρχκεηξα, GPS, ζηαζκήκεηξα). 

7. υντόρηςη υποδομών και εξοπλιςμού 

Θαηαγξάθεθε πιεζψξα  πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη 

ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (πξνβιήκαηα ζηε ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ησλ 

απηνθηλήησλ, αλάγθε απνκάθξπλζεο ηνπ άρξεζηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζηνηβάδεηαη αθφκε 

θαη ζε δηαδξφκνπο, παιαηφηεηα θαη απαμίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.), ηα νπνία 
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επηδεηλψλνληαη απφ ηελ έιιεηςε ελφο ηξφπνπ δηαρξνληθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ζ 

αλάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζπρλά αληηκεησπίδεη 

δχζθακπηεο δηαδηθαζίεο θαη, θπξίσο, ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ 

8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων ςυςτημϊτων πληροφορικόσ 

Ρν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη ε ππνιεηηνπξγία ησλ Ζ/, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη απαμίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. Πεκεηψζεθαλ, επηπιένλ, πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

δηθηχσλ θαη ηελ αζχκθνξε ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ ιφγσ πςειήο αμίαο ησλ αλαισζίκσλ. 

Ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηνο, ελφςεη ηδίσο 

ηεο πξνψζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλνηρηήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ νπνία έρεη 

επελδχζεη ε Ξεξηθέξεηα. 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό πληροφορικόσ και εξοπλιςμό γραφεύου 

Ξξνέθπςαλ ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη ρξήζεο λέσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

παθέησλ (GIS, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ, ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, 

πξνγξάκκαηα κεραληθψλ) θαη ζεκεηαθέο ειιείςεηο ζε εμνπιηζκφ ΡΞΔ (εθηππσηέο θαη 

scanner πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, plotter, θσηνηππηθά, θαμ, νζφλεο, UPS, ζπζθεπέο 

backup, ειεθηξνληθή δπγαξηά κεγάισλ νρεκάησλ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη άξζε 

θξαγήο ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ γηα επηθνηλσλία κε ηα πνπξγεία). 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ 

Ξαξά ην γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΡΞΔ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππεξεζηψλ, 

παξαηεξείηαη αδπλακία πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ απφ ην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Ξξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα ζπληζηνχλ ε κε επαξθήο 

ελζσκάησζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ΞΓΚ θαη ε χπαξμε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

επηδέρνληαη αλαζρεδηαζκνχ θαη απινπνίεζεο, πξνο βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. Θξίζηκν δήηεκα απνηειεί ε εθαξκνγή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Λ. 3979/2011 πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

ιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ, απφ ζπζηήκαηα ΡΞΔ δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί, 

απφ δηνηθεηηθήο άπνςεο, ν βέιηηζηνο βαζκφο ζπληνληζκνχ, επειημίαο θαη απξφζθνπηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (φπσο ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπ πνιίηε, ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε εμνπιηζκνχ, ςεθηαθή 

αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε ραξηψλ, κειεηψλ, παξαθνινχζεζε πνξείαο έξγσλ θαη 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο). Ήδε ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα ζε επίπεδν πνπξγείνπ (π.ρ. δηαρείξηζε αηηεκάησλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Λ. 

3908/11) αιιά θαη ζε επίπεδν Γ/λζεο (αλάπηπμε εθαξκνγψλ εζσηεξηθά γηα ηηο επηκέξνπο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ). 

Ξξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΡΞΔ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ  

πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο επηκφξθσζήο ηνπο. 

Ξξνέθπςε κία εθηεηακέλε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ, φπσο αλάξηεζε δηαδηθαζηψλ ζην wiki, ρξήζε εηδηθψλ 

ινγηζκηθψλ (ARCGIS, AUTOCAD), δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, ιήςε απνθάζεσλ κε 

ηε ρξήζε δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγία ΝΞΠΛΑ, εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ  θαη 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ επηρνξεγήζεσλ δεκνζίνπ. Δληνχηνηο, ε πξνθχπηνπζα αλάγθε 

θαη δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΡΞΔ πξνζθξνχεη ζηελ κέρξη 

ζηηγκήο αλεπαξθή κέξηκλα γηα ζπλερή θαιιηέξγεηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ.  

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών 

Ρα ζεκαληηθφηεξα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο έδξαο, ησλ ΞΔ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ, αζάθεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ έιιεηςε αληηθεηκέλνπ ζε θάπνηεο απφ ηηο ζπζηαζείζεο 

ππεξεζίεο, ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ θαη ελίζρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Ρκεκάησλ. Ραπηφρξνλα, ε κε αλάδεημε ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ ησλ Γ/λζεσλ ηεο έδξαο 

θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ ζπληεξεί ηε γξαθεηνθξαηία θαη επηβαξχλεη ην ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη μεθίλεζε ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, ππφ ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο λένπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο. Αλακέλεηαη αλαδηαλνκή ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ Θεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κε αλάινγε κεηαθνξά 

θαη ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Ν λένο Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζχλζεηε δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 

αθελφο ην λέν ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ θξάηνπο – απηνδηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο «Δπηζηεκνληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε», φπσο απηά αλακέλνληαη 

λα πξνθχςνπλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο51. 

Πην πιαίζην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηιπζνχλ 

                                                      
51 Γεδνκέλσλ ησλ δχν παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, δε ζα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ζην ηξέρνλ ζηξαηεγηθφ ζρέδην. 
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δεηήκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ζαθήο πεξηγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ/θαζεθφλησλ θαη πξνζφλησλ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, θαη ηδίσο γηα ηηο 

ζέζεηο επζχλεο, σο νδεγφο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ν αλαζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ε αλαδηάξζξσζε 

ησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε νξγαλσηηθήο επειημίαο θαη κε 

γλψκνλα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

δηαζθαιίδνληαο:  

 ηελ ζαθή νξηνζέηεζε θαη ηελ απνθπγή ηεο επηθάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο 

επζχλεο, ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε πνιιέο κηθξνχ κεγέζνπο  ελφηεηεο 

θαη ηεο δηαζπνξάο νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. 

 ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνθεληξσκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ.  

ΤΣΗΜΑΣΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των Τπηρεςιών  

Αλαδείρηεθε ζεηξά ιεηηνπξγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο ε αλάγθε κίαο πεξηζζφηεξν 

επέιηθηεο εληαίαο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ, πιεξέζηεξεο κεραλνξγάλσζεο, ππνζηήξημεο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο δηάζεζεο απηνθηλήησλ θαη νδεγψλ αιιά 

θαη ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Ρν πξσηαξρηθφ, σζηφζν, πξφβιεκα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ε έιιεηςε λνκηθήο 

ππνζηήξημεο, ζε κφληκε βάζε. Ζ λνκηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ε απαξαίηεηε 

λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ απηήο κε γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο 

πξέπεη λα παξέρεηαη απφ κία θαιά νξγαλσκέλε θαη επαξθψο ζηειερσκέλε νξγαληθή 

κνλάδα, φπσο ε  Λνκηθή πεξεζία πνπ ήδε πξνβιέπεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ ηεο ΞΓΚ 

(άξζξν 29 ΞΓ 146/2010). Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε πξνβιεπφκελε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ ηεο 

Λνκηθήο πεξεζίαο ζε θάζε ΞΔ. 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ) 

Ρα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα εληείλνληαη απφ ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

δηαθνξεηηθή «θνπιηνχξα» πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (πξψελ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ). Ρν 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλεπαξθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ, ελψ δπζρεξαίλεηαη απφ ηε κε ζαθή θαηαγξαθή θαη ζπρλή 
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αιιεινεπηθάιπςε θαη ζχγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπρλά νδεγνχλ ζε δηάρπζε ηεο επζχλεο.  

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε απξφζθνπηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ, ηελ 

ελεκέξσζε ιφγσ ζπλερνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ έξγνπ θαη, ηειηθψο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ζ 

απαξαίηεηε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο, φπσο θαη ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε εηδηθψλ έξγσλ-δξάζεσλ, ζε κφληκε 

βάζε, πξνο πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

Θξίζηκε παξάκεηξνο ησλ αλσηέξσ είλαη ε χπαξμε ράζκαηνο θαη ε έιιεηςε δηαχινπ 

επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ. Απαηηείηαη ε 

πηνζέηεζε ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν 

ζήκεξα εμαληιείηαη ζηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο. Δίλαη αλαγθαία ε 

ζηξνθή απφ ηελ ζηαηηθή «δηαρεηξηζηηθή» αληίιεςε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ 

«Γηνίθεζεο Ξξνζσπηθνχ» ζηελ επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε θαη θηινζνθία ηεο «Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ» πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε, ζπκκεηνρή 

θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ) 

Ρα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο δελ εληνπίδνληαη κφλν ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά επεθηείλνληαη ζε φια ηα επίπεδα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Θαηαγξάθνληαη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηα ζπλαξκφδηα πνπξγεία, πξνβιήκαηα ιφγσ 

επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ κε ηνπο Γήκνπο, θαζψο θαη ε αλάγθε πξνηππνπνίεζεο θαη 

«ειεθηξνληθνπνίεζεο» δηαδηθαζηψλ, πξνο βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ πνιίηε. 

Θα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο – αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηηο 

Θεληξηθέο πεξεζίεο, αιιά θαη δηαπεξηθεξεηαθήο - δηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άιιεο 

Ξεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, πξνο επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη θνηλή αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ δεηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε δηθηχσζε κε ηνλ πξψην βαζκφ απηνδηνίθεζεο 

επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ν αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, αιιά θαη ζην 

πιαίζην άιισλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπκβαδίδνπλ θαη πνιιέο θνξέο επηθαιχπηνληαη απφ 

απηέο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζα ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ ζπληνληζκνχ 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθψλ αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξηνρή. 
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15. Προγραμματιςμόσ, παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του ϋργου των Τπηρεςιών 

Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απφδνζεο. Ζ φπνηα πξνζπάζεηα θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε δελ έηπρε νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ 

θαζνξηζηεί πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη απφδνζεο, σο βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Ρν Πχζηεκα Γηνηθεηηθψλ Αλαθνξψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ πξνφδνπ έξγσλ θαη ε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή δηεθπεξαίσζε ησλ επηκέξνπο 

αληηθεηκέλσλ ή ζηελ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ. Υο εθ ηνχηνπ, 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ζχλδεζή ηεο κε ην 

ζχζηεκα ακνηβψλ θαη παξνρψλ. 

Ζ επί δεθαεηίαο ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο Ππζηήκαηνο 

Πηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο κέζσ Πηφρσλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (έθδνζε ζεηξάο εγθπθιίσλ πεξί ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο - απνδνηηθφηεηαο, ζπλερήο επηκφξθσζε ππαιιήισλ κέζσ ζρεηηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΘΓΓΑ), αλ θαη κε κηθξή ή απνζπαζκαηηθή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αληαπφθξηζε, έρεη νδεγήζεη ζηελ σξίκαλζε ηεο ζπλαληίιεςεο 

ησλ ζηειερψλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο Ππζηήκαηνο Κέηξεζεο 

Απφδνζεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζή ηεο. Ξξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 (άξζ. 268 παξ.15), εμαηξέζεθαλ νη Ξεξηθέξεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ππζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε Πηφρνπο (Λ. 3230/2004). 

Ξαξά ηα πξνβιήκαηα ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ιφγσ κε επάλδξσζεο επηηειηθψλ 

ζέζεσλ αιιά θαη κε ζαθνχο νξηνζέηεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, θαηαγξάθεθε ε 

απνζπαζκαηηθή θαη κεκνλσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ δξάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο εληαίνπ κε γξαθεηνθξαηηθνχ 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο.  

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

16.Αποτελεςματικότητα παρεχόμενων υπηρεςιών 

Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιεξψλεηαη πνιιέο θνξέο κε θαζπζηέξεζε, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ηεο αλεπαξθνχο κεραλνξγάλσζεο, ηνπ πνιχπινθνπ θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχγρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ. 

Γηα λα επηηειέζεη θάζε ππεξεζία ην έξγν ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηα 

απαξαίηεηα κέζα, φπσο ζπζηήκαηα θαη πξσηίζησο πξνζσπηθφ θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλν.  
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17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ 

Ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο52 (σθέιεηεο) θαη απνδνηηθφηεηαο53 (θφζηνο/εθξνέο) 

ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα βειηησζεί θπξίσο κε ηα εμήο κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζή 

ηνπο απφ ηα ζηειέρε: 

1. Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ 

2. Θαιχηεξε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη κε ινηπνχο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο 

3. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

4. Γηθηχσζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

5. Ξνιηηηθή αμηνιφγεζεο θαη επηβξάβεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

6. Θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ επίδνζεο 

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο ζηειέρσζεο, 

ηδίσο ησλ επηηειηθψλ ζέζεσλ επζχλεο, θαη ε αλάγθε νξζνινγηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξντζηακέλσλ, νη νπνίνη, έρνληαο ηελ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηε 

ζπλνιηθή παξαθίλεζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο.  

Γεληθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκαληηθή 

αιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο δε ζπλνδεχηεθε απφ έλα ζαθέο θαη ζχγρξνλν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. Ξαξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, παξακέλεη δεηνχκελν ε 

δεκηνπξγία κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, πνπ ζα πξνσζεί θαη 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο µε δξάζεηο 

κεγαιχηεξεο απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο, βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο µε βάζε ηηο αξρέο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη ελζσκάησζεο ησλ ΡΞΔ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία54. 

                                                      
52 Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εθξνή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ. 
53 Απνδνηηθφηεηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθξνήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο νξγαληζκνχ κε ηηο 
ζπζρεηηδφκελεο εηζξνέο. 
54 ΔΑΞ ΞΓΚ 2012-2016  
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Ππγθεθξηκέλα, ηα θχξηα δνκηθά ειιείκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο αλαδείρηεθαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν απφ ηελ ελ εμειίμεη 

θξίζε είλαη55: 

i) Ζ Αδπλακία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ε 

ζπλαθφινπζε έιιεηςε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο, επηθαιχςεηο θαη αιιειναλαηξνχκελεο ελέξγεηεο, δηαηεξψληαο έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ θαη δηαζπνξά ζε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο (αξκνδηφηεηεο, δνκέο, ππνδνκέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, θ.ν.θ.).  

ii) Ζ Έιιεηςε ζπληνληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε απνπζία 

δηθηχσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

iii) Ζ Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε θαη αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη σο πξνο ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο, πνπ νδεγεί ζην θαηλφκελν ηεο αληζνβαξνχο επάλδξσζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ απψιεηα πνιχηηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

iv) Ρν Ξξνβιεκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην (πνιπλνκία, θαθνλνκία θαη 

πνιππινθφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ξπζκίζεσλ), πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, ζπκκφξθσζεο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ ηφζν ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

v) Ζ ζηέξεζε ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, παξνρήο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη νη δσηηθέο ειιείςεηο ζηε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ.  

vi) Ζ Απνπζία ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο και ε 

ειιηπήο θαη αθαηάιιειε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ δπζθνιεχεη 

πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ βάζεη ηεθκεξίσζεο, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αληαλαθιά ηφζν ηελ έλδεηα δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε φζν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ λνκηθηζκνχ.  

Ζ χπαξμε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΞΓΚ, 

ε νπνία θαιείηαη, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα αληαπεμέιζεη ζε νινέλα 

θαη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο, ηφζν ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη ζε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν δηαξθψο κεηνχκελνπο νηθνλνκηθνχο -θαη φρη 

κφλνλ- πφξνπο (“to do more with less”), ζην επίθεληξν κάιηζηα ελφο ηδηαίηεξα ξεπζηνχ 

θαη αβέβαηνπ πεξηβάιινληνο56. 

Ρα παξαπάλσ δεηήκαηα αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ, ζε κεγάιν βαζκφ, κέζσ ηεο 

                                                      
55 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ, ΔΘΛΗΘΖ 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 2014 – 2016, ζει. 3-4. 
56 ΓΚΖΓ, ΔΘΛΗΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 2014 – 2016, ζει. 6. 
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πξφζθαηεο ζχλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

«Δπηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ 

Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»57. 

Κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί: 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ/επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπ 

πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ δηθηχσλ, ησλ ελ γέλεη ππνδνκψλ, ησλ δεμηνηήησλ ΡΞΔ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΞΓΚ, θαζψο επίζεο θαη ην πιαίζην βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.  

 Γηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ/απνθάζεσλ γηα επηιεγκέλεο 

δξάζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ θαη 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ.  

 Ππζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ΞΓΚ 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε: 

 ηελ «Τεθηαθή Agenda 2020» θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο σο πξνο ηνπο δεθαηξείο 

(13) βαζηθνχο ζηφρνπο επίδνζεο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο φπσο απηνί 

πξνηείλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

 ηα πξνγξακκαηηθά θείκελα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ γηα ην ΠΔΠ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «Τεθηαθή Διιάδα 2021»  θαη ηελ «Κεηαξξχζκηζε ηνπ 

Γεκνζίνπ Ρνκέα» 

 Πρέδην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε/επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ.  

 Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξηψλ (3) εθαξκνγψλ γηα εζσηεξηθή θαη δεκφζηα ρξήζε πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εζσηεξηθψλ θαη δεκφζησλ πεξεζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πξφηππεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο εηζεξρφκελεο ξνήο πιεξνθνξίαο απφ πνιίηεο/επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

                                                      
57 Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κε ηελ κε αξηζκφ απφθαζε 315/2014 ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο κεηαμχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ξαλεπηζηεκηαθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ) θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΛΘΝ. 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  151                                                                                                                                

 

 Ξιαηθφξκα ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ πιεζνπνξηζκνχ γηα ηε ζπιινγή πξνηάζεσλ, ηδεψλ, 

ιχζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο θαη ελεξγνχο πνιίηεο γηα ηηο πεξεζίεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Δθαξκνγή δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο & Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγψλ αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο γηα πνιίηεο/επηρεηξήζεηο.  

 Απνηχπσζε Ρερληθψλ Γειηίσλ έηνηκσλ πξνο ππνβνιή γηα ην ΠΔΠ ησλ  πξνεγνχκελσλ 

Ξαξαδνηέσλ ζε κνξθή νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο.   

Ππλνπηηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν Ξίλαθα 48. 

Πίλαθαο 48. Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Θεματικό 
ενότητα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 
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Ε
Λ

Ε
Φ

Ψ


Η
 

Προβλόματα/Ανϊγκεσ/Περιοριςμού Δυνατότητεσ/Ευκαιρύεσ 

1. Καταλληλότητα - Επϊρκεια:  
 Μη ςαφόσ διατύπωςη των 

αρμοδιοτότων (Ν. 3852/2010, ΠΔ 
146/2010) 

 Μη επαρκόσ ςυςχϋτιςη των 
αρμοδιοτότων με τισ θϋςεισ 
εργαςύασ 

 Υποςτελϋχωςη των Υπηρεςιών, ςε 
ςχϋςη και με τον περιοριςμό των 
προςλόψεων 

 Αναντιςτοιχύα απαιτούμενων 
ειδικοτότων – υφιςτϊμενου 
προςωπικού (ϋλλειψη 
ςυγκεκριμϋνων ειδικοτότων 
προςωπικού) 

 Ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ, 
προκειμϋνου να αποςαφηνιςτούν οι 
απαιτούμενεσ γνώςεισ, ικανότητεσ και 
δεξιότητεσ για κϊθε θϋςη 

 Σύνταξη περιγραφών θϋςεων εργαςύασ 
(περιεχόμενο κϊθε θϋςησ - δραςτηριότητεσ 
και καθόκοντα) και προδιαγραφών των 
θϋςεων (εύδοσ εργαζομϋνου που απαιτεύ 
κϊθε εργαςύα)  

 Δυνατότητα εκμετϊλλευςησ των ευκαιριών 
κινητικότητασ προςωπικού 

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου 
Δυναμικού:  

 Μη ορθολογικό και ιςόρροπη 
κατανομό του προςωπικού με βϊςη 
τα προςόντα, τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιότητεσ, ειδικότερα ςε θϋςεισ 
ευθύνησ. 

 Μη επαρκόσ αξιοπούηςη των 
προςόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού, δεδομϋνησ τησ ύπαρξησ 
ικανού και εξειδικευμϋνου 
προςωπικού 

 Λειτουργύα οργανωτικόσ μονϊδασ 
Διούκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικού με 
αρμοδιότητα εφαρμογόσ όλων των 
δραςτηριοτότων ανϊπτυξησ και 
αξιοπούηςησ των ςτελεχών του φορϋα 
(Προγραμματιςμόσ προςλόψεων-
Πρόβλεψη & Σχεδιαςμόσ θϋςεων εργαςύασ, 
Εκπαύδευςη & Ανϊπτυξη εργαζομϋνων, 
Διαχεύριςη & αξιολόγηςη απόδοςησ, 
ςύνδεςη με αμοιβϋσ) 

 υγκρότηςη ομϊδων εργαςύασ 
(διατμηματικών, διεπιςτημονικών κ.λπ.) 
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 Συντόρηςη ό/και αύξηςη των 
γραφειοκρατικών διαδικαςιών εισ 
βϊροσ τησ αξιοπούηςησ των 
γνώςεων και δεξιοτότων του 
προςωπικού 

 Έλλειψη κινότρων ικανοπούηςησ 
των εργαζομϋνων ςτο δημόςιο 
τομϋα (π.χ. νϋο μιςθολόγιο, 
καθυςτϋρηςη εφαρμογόσ 
ςυςτόματοσ επιλογόσ προώςταμϋνων 
οργανικών μονϊδων) 

για την υλοπούηςη επιμϋρουσ δρϊςεων τησ 
Περιφϋρειασ, ωσ ευϋλικτοι οριζόντιοι 
μηχανιςμού ςυντονιςμού και ςυνεργαςύασ 
που εκτεύνονται πϋρα από τα τυπικϊ 
ιεραρχικϊ όρια 
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3. Πολιτικό επιμόρφωςησ:  

 Μη επαρκό επιμορφωτικϊ 
προγρϊμματα (μικρόσ διϊρκειασ και 
ςυχνότητασ διεξαγωγόσ, ειδικϊ ςτη 
Δυτικό Μακεδονύα, περιοριςμϋνησ, 
γενικόλογησ και 
επαναλαμβανόμενησ θεματολογύασ, 
περιοριςμϋνησ εςτύαςησ ςτα 
ανώτερα ςτελϋχη) 

 Έλλειψη ολοκληρωμϋνου 
προγραμματιςμού κατϊρτιςησ και 
επιμόρφωςησ ςτελεχών 

 Αναντιςτοιχύα απαιτούμενων – 
υφιςτϊμενων δεξιοτότων (ανϊγκη 
διαρκούσ εξειδικευμϋνησ 
επιμόρφωςησ ςε θϋματα των 
επιμϋρουσ αρμοδιοτότων) 

 Ανϊγκη εκπαύδευςησ ςε μύα κοινό 
φιλοςοφύα εξυπηρϋτηςησ του πολύτη 
τησ ΠΔΜ 

 Αξιοπούηςη τησ δυναμικόσ του 
ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 

 Λειτουργύα οργανωμϋνου ςυςτόματοσ  
ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών 
και εντοπιςμού των κενών ςτισ 
δεξιότητεσ-ικανότητεσ του προςωπικού 

 Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγό 
εξειδικευμϋνων εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων που ανταποκρύνονται 
ςτισ αρμοδιότητεσ και ςτουσ ςτόχουσ του 
οργανιςμού, αλλϊ και ςτουσ ατομικούσ 
ςτόχουσ προςωπικόσ ανϊπτυξησ των 
υπαλλόλων 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ:  

 Ανϊγκη εξειδύκευςησ των θεμϊτων 
εκπαύδευςησ ςε επύπεδο 
Περιφϋρειασ. 

 Ανϊγκη ενιαύασ αντιμετώπιςησ των 
θεμϊτων ςε επύπεδο Περιφϋρειασ 
(ανϊγκη ενιαύων δρϊςεων 
εκπαύδευςησ ανϊ τομϋα 
αρμοδιοτότων). 

 Υλοπούηςη εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων γύρω από (3) 
βαςικούσ ϊξονεσ: 

 Θϋματα αρμοδιοτότων των 
επιμϋρουσ Δ/νςεων (κυρύωσ επύ του 
νομοθετικού πλαιςύου) 

 Θϋματα γενικότερησ λειτουργύασ 
τησ Δημόςιασ Διούκηςησ (με ϋμφαςη 
ςτην Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 
και τη χρόςη ΤΠΕ) 

 Θϋματα προγραμματιςμού και 
υλοπούηςησ ευρωπαώκών και 

 Αναγωγό τησ ςυνεχιζόμενησ κατϊρτιςησ 
ςε υποχρεωτικό παρϊμετρο τησ 
εργαςύασ των υπαλλόλων. 

 Ενύςχυςη των πολλαπλών δεξιοτότων, τησ 
ευελιξύασ και τησ δυναμικόσ των ςτελεχών, 
μϋςω επιμόρφωςησ του ςυνόλου ςε 
θϋματα ςτρατηγικόσ και 
επιχειρηςιακόσ οργϊνωςησ, ανϊδειξησ 
του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΣΑ, 
καθώσ και αξιοπούηςησ του ανθρώπινου 
δυναμικού και των χρηματοδοτικών 
και ψηφιακών εργαλεύων, υπό την 
παραδοχό ότι όλοι μπορούν, ο καθϋνασ 
από τη δικό του θϋςη, να ςυνειςφϋρουν 
ςτην αναπτυξιακό πορεύα τησ Περιφϋρειασ 
(ανθρωποκεντρικό διούκηςη-
ςυμμετοχικό μοντϋλο).  

 Επιμόρφωςη ςε θϋματα ςχετικϊ με την 
Ποιότητα και τα υςτόματα 
Διαχεύριςησ Ποιότητασ, καθώσ και με 
θϋματα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 
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εθνικών προγραμμϊτων ςτουσ ΟΣΑ, προκειμϋνου να βελτιωθεύ η 
παραγωγικότητα και η ποιότητα των 
παραγόμενων υπηρεςιών 
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5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ: 

 Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων - 
χώρων αρχειοθϋτηςησ. 

 Ελλιπόσ θϋρμανςη – ψύξη 
 

 Χηφιοπούηςη του αρχεύου, προκειμϋνου 
να αντιμετωπιςτεύ ουςιαςτικϊ το  
πρόβλημα μη επϊρκειασ των χώρων 
αρχειοθϋτηςησ  

 Δυνατότητα βϋλτιςτησ αξιοπούηςησ του 
ςυνόλου των κτιριακών εγκαταςτϊςεων 
τησ ΠΔΜ 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό:   

 Ελλεύψεισ ςε υπηρεςιακϊ 
αυτοκύνητα και οδηγούσ 

 Πρόβλημα διϊθεςησ αυτοκινότων 
για τη μεταφορϊ υπαλλόλων που 
αςκούν ελεγκτικό ϋργο, πολλϋσ 
φορϋσ ςε δύςβατα μϋρη 
(επιβλϋψεισ, μελϋτεσ, αυτοψύεσ). 

 Σημειακϋσ ελλεύψεισ ςε 
υλικοτεχνικό εξοπλιςμό (όπωσ 
ηχόμετρα, κρουςύμετρα, ταχύμετρα, 
GPS, ςταθμόμετρα) 

 

7. υντόρηςη υποδομών και 
εξοπλιςμού:   

 Προβλόματα ςτη ςυντόρηςη των 
υποδομών (τα γραφεύα δεν ϋχουν 
βαφτεύ εδώ και τουλϊχιςτον μύα 
10ετύα, υδραυλικϊ προβλόματα, 
ςυντόρηςη κουφωμϊτων, μη 
επαρκόσ καθαριότητα ) 

 Προβλόματα ςτη ςυντόρηςη των 
αυτοκινότων 

 Ανϊγκη απομϊκρυνςησ του 
ϊχρηςτου εξοπλιςμού γραφεύου 
που ςτοιβϊζεται ακόμη και ςε 
διαδρόμουσ 

 Παλαιότητα και απαξύωςη του 
εξοπλιςμού 

 Έλλειψη ενόσ τρόπου διαχρονικόσ 
ςυντόρηςησ του εξοπλιςμού 

 Έλλειψη αντύςτοιχου προςωπικού, 
ακόμη και για τη φύλαξη των 
χώρων 

 Έλλειψη ςυςτόματοσ ενεργητικόσ 
και προληπτικόσ πυραςφϊλειασ 

 Εξεύρεςη τρόπου διαχρονικόσ 
αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων που 
ςχετύζονται με τη ςυντόρηςη των κτιρύων 
και του υλικοτεχνικού εξοπλιςμού 

 Αντιμετώπιςη των δύςκαμπτων 
διαδικαςιών ανϊθεςησ των απαραύτητων 
εργαςιών ςε εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ 
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8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων 
ςυςτημϊτων πληροφορικόσ:   

 Υπολειτουργύα Η/Υ, λόγω 
παλαιότητασ και απαξύωςησ των 
χαρακτηριςτικών τουσ 

 Ανεπαρκό δύκτυα 
 Συχνό διακοπό λειτουργύασ 

 Εκςυγχρονιςμόσ των ςυςτημϊτων 
πληροφορικόσ, ενόψει ιδύωσ τησ 
προώθηςησ των διαδικαςιών ανοιχτόσ 
ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτην οπούα 
ϋχει επενδύςει η Περιφϋρεια 
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εφαρμογών ΟΠΣΝΑ 
 Αςύμφορη λειτουργύα ςυςκευών 

λόγω υψηλόσ αξύασ αναλωςύμων 

 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό 
πληροφορικόσ και εξοπλιςμό 
γραφεύου:  

 Ανϊγκη προμόθειασ διαφόρων 
προγραμμϊτων (GIS, προγρϊμματα 
επεξεργαςύασ φωτογραφιών, 
ςχεδιαςτικϊ προγρϊμματα, 
προγρϊμματα μηχανικών) 

 Σημειακϋσ ελλεύψεισ ςε εξοπλιςμό 
ΤΠΕ (εκτυπωτϋσ και scanner 
υψηλών προδιαγραφών, plotter, 
φωτοτυπικϊ, φαξ, οθόνεσ, UPS, 
ςυςκευϋσ backup, ηλεκτρονικό 
ζυγαριϊ μεγϊλων οχημϊτων, 
τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ και ϊρςη 
φραγόσ υπεραςτικών κλόςεων για 
επικοινωνύα με τα Υπουργεύα) 

 

 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ: 

 Αδυναμύα αξιοπούηςησ των ΤΠΕ 
από το ςύνολο του προςωπικού 

 Ελλιπόσ εκπαύδευςη του 
προςωπικού  ςε θϋματα 
τεχνολογύασ και ανεπαρκόσ μϋριμνα 
για ςυνεχό καλλιϋργεια ψηφιακών 
δεξιοτότων 

 Υλοπούηςη εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων που ςχετύζονται με 
τη χρόςη και αξιοπούηςη των ΤΠΕ 
(ενδεικτικϊ, ανϊρτηςη διαδικαςιών 
ςτο wiki, χρόςη ειδικών λογιςμικών 
(ARCGIS, AUTOCAD), δημιουργύα 
βϊςεων δεδομϋνων, λόψη 
αποφϊςεων με τη χρόςη 
δεδομϋνων, λειτουργύα ΟΠΣΝΑ, 
εφαρμογό ηλεκτρονικών 
δημοπραςιών  και ηλεκτρονικών 
πληρωμών επιχορηγόςεων 
δημοςύου) 

 Περιοριςμϋνη χρόςη του cloud για 
το ςύνολο των υπηρεςιών τησ 
Περιφϋρειασ 

 Έλλειψη πολιτοκεντρικόσ και 
δεδομενοκεντρικόσ κουλτούρασ 
ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ 
Περιφϋρειασ 

 Έλλειψη ενιαύασ γλώςςασ για τισ 
αρμοδιότητεσ και τισ διαδικαςύεσ 

 Έλλειψη λειτουργικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, 

 Υποςτόριξη των λειτουργιών από 
ςυςτόματα ΤΠΕ διαςυνδεδεμϋνα μεταξύ 
τουσ, προκειμϋνου να επιτευχθεύ, από 
διοικητικόσ ϊποψησ, ο βϋλτιςτοσ βαθμόσ 
ςυντονιςμού, ευελιξύασ και απρόςκοπτησ 
ανταλλαγόσ πληροφοριών (π.χ. 
ηλεκτρονικό υποβολό αιτημϊτων και 
διεκπεραύωςη των υποθϋςεων του πολύτη, 
ηλεκτρονικό παρακολούθηςη του 
εξοπλιςμού, ψηφιακό αρχειοθϋτηςη, 
ψηφιοπούηςη χαρτών, μελετών, 
παρακολούθηςη πορεύασ ϋργων και 
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ) 

 Αξιοπούηςη υφιςτϊμενων πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων και εφαρμογών που ϋχουν 
αναπτυχθεύ εςωτερικϊ για τισ επιμϋρουσ 
ανϊγκεσ των υπηρεςιών 

 Λειτουργύα ςυςτόματοσ οργανωμϋνησ και 
ςτοχευμϋνησ επιμόρφωςησ των ςτελεχών, 
προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να 
αξιοποιόςουν τισ δυνατότητεσ των ΤΠΕ 
και να εκμεταλλευτούν τα αναμενόμενα 
αποτελϋςματα από την  υλοπούηςη τησ 
προγραμματικόσ ςύμβαςησ για την 
Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 

 Εφαρμογό του ςχετικού νομοθετικού 
πλαιςύου περύ ηλεκτρονικόσ 
διακυβϋρνηςησ (Ν.3979/2011) 

 Εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ 
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δημοςύων ςυνόλων 
δεδομϋνων/πληροφοριών 
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11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών:  
 Επικαλύψεισ αρμοδιοτότων μεταξύ 

οργανικών μονϊδων τησ ϋδρασ, των 
ΠΕ αλλϊ και ϊλλων φορϋων 

 Ανϊγκη αποςαφόνιςησ των 
αρμοδιοτότων των υπηρεςιών 

 Έλλειψη αντικειμϋνου ςε κϊποιεσ 
από τισ ςυςταθεύςεσ υπηρεςύεσ 

 Ανϊγκη μεύωςησ του αριθμού και 
ενύςχυςησ των αρμοδιοτότων των 
Τμημϊτων 

 Ανϊγκη αποςαφόνιςησ του 
επιτελικού ρόλου των Δ/νςεων τησ 
ϋδρασ και των Γενικών Δ/νςεων 

 

 

 Σροποπούηςη του Οργανιςμού 
Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 
Λειτουργύασ, προσ την κατεύθυνςη 
οργανωτικόσ ευελιξύασ, αποςαφόνιςησ 
των αρμοδιοτότων και αποφυγόσ τησ 
πολυδιϊςπαςησ των αντικειμϋνων, 
αξιοποιώντασ τα παραδοτϋα του ϋργου για 
την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 

 Αναςχεδιαςμόσ τησ οργανωτικόσ δομόσ 
και αναδιϊρθρωςη των μονϊδων με 
γνώμονα τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ και την 
καλύτερη εξυπηρϋτηςη του πολύτη και τη 
διαςφϊλιςη:  

 ςαφούσ οριοθϋτηςησ και αποφυγόσ τησ 
επικϊλυψησ αρμοδιοτότων των 
υπηρεςιών με ςκοπό τον περιοριςμό των 
δυςλειτουργιών, τησ ςύγχυςησ και τησ 
αναποτελεςματικότητασ 

 αποφυγόσ του κατακερματιςμού των 
λειτουργιών και τησ διϊχυςησ τησ 
ευθύνησ, τησ πολυδιϊςπαςησ των 
υπηρεςιών ςε πολλϋσ μικρού μεγϋθουσ  
ενότητεσ και τησ διαςπορϊσ ομοειδών 
αντικειμϋνων ςε διαφορετικϋσ μονϊδεσ. 

 δυνατότητασ ςυντονιςμού και 
παρακολούθηςησ των 
αποκεντρωμϋνων αρμοδιοτότων και 
υπηρεςιών 

 αφόσ περιγραφό των θϋςεων 
εργαςύασ και των απαιτούμενων 
προςόντων για τισ θϋςεισ ευθύνησ, ωσ 
οδηγόσ για τη βϋλτιςτη αξιοπούηςη και 
ορθολογικό κατανομό του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων και 
παροχό εξουςιοδότηςησ υπογραφόσ ςε 
όργανα διούκηςησ και επιμϋρουσ οργανικϋσ 
μονϊδεσ, για την εξαςφϊλιςη τησ 
εύρυθμησ και αποδοτικόσ λειτουργύασ των 
υπηρεςιών, μϋςω απλούςτευςησ των 
διαδικαςιών και ςύντομησ διεκπεραύωςησ 
των υπηρεςιακών θεμϊτων 
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12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των 
Τπηρεςιών: 

 Ανϊγκη νομικόσ υποςτόριξησ, ςε 
μόνιμη βϊςη 

 Ανϊγκη μύασ περιςςότερο ευϋλικτησ 
ενιαύασ διαδικαςύασ προμηθειών 

 Μη επαρκόσ μηχανοργϊνωςη 
 Ανϊγκη υποςτόριξησ του 

ελεγκτικού ϋργου των υπηρεςιών, 
μϋςω τησ διϊθεςησ αυτοκινότων 
και οδηγών 

 Ανϊγκη υποςτόριξησ ςε θϋματα 
προγραμματιςμού και 
χρηματοδοτόςεων 

 Οργϊνωςη, επαρκόσ ςτελϋχωςη και 
λειτουργύα τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ που 
όδη προβλϋπεται ςτον Οργανιςμό τησ 
ΠΔΜ (ϊρθρο 29 ΠΔ 146/2010), προσ 
αντιμετώπιςη του πρωταρχικού 
προβλόματοσ τησ ϋλλειψησ νομικόσ 
υποςτόριξησ τησ Περιφϋρειασ και τησ 
απαραύτητησ νομικόσ καθοδόγηςησ των 
οργϊνων και υπηρεςιών αυτόσ με 
γνωμοδοτόςεισ και ςυμβουλϋσ  

 Λειτουργύα Γραφεύου τησ Νομικόσ 
Τπηρεςύασ ςε κϊθε ΠΕ, ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτον Οργανιςμό 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ 
Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ): 

 Αδυναμύα ςυντονιςμού και 
επικοινωνύασ μεταξύ των 
υπηρεςιών, γεγονόσ που 
δυςχεραύνεται από τη μη ςαφό 
καταγραφό και ςυχνό 
αλληλοεπικϊλυψη των 
αρμοδιοτότων και την ανεπαρκό 
αξιοπούηςη των ΤΠΕ 

 Ανϊγκη καλύτερησ ςυνεργαςύασ και 
ανταλλαγόσ πληροφοριών και 
απόψεων μεταξύ των υπηρεςιών, 
προσ βελτύωςη του ςυνολικού 
παραγόμενου ϋργου αλλϊ και 
ενημϋρωςη λόγω τησ ςυνεχούσ 
αναπροςαρμογόσ τησ νομοθεςύασ 

 Προβλόματα επικϊλυψησ και 
ςύγχυςησ αρμοδιοτότων μεταξύ 
ςυναρμόδιων υπηρεςιών, που 
ςυχνϊ οδηγούν ςε διϊχυςη τησ 
ευθύνησ 

 Χϊςμα μεταξύ διούκηςησ και 
εργαζομϋνων – ϋλλειψη διαύλου 
εποικοδομητικόσ επικοινωνύασ 

 

 Προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ και τησ 
απρόςκοπτησ διϊχυςησ πληροφοριών 
μεταξύ όλων των οργανικών μονϊδων τησ 
Περιφϋρειασ ωσ προώπόθεςη για το 
ςυντονιςμό των δρϊςεων και την 
επύτευξη των ςτρατηγικών τησ ςτόχων 

 Αποτύπωςη τησ απαραύτητησ 
ςυνεργαςύασ  ςτον Οργανιςμό Εςωτερικόσ 
Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ, όπωσ και τησ 
ανϊγκησ ςυγκρότηςησ διατμηματικών 
ομϊδων εργαςύασ για την 
αποτελεςματικότερη υλοπούηςη ειδικών 
ϋργων-δρϊςεων, ςε μόνιμη βϊςη, μϋςω 
πολυδιϊςτατησ αντιμετώπιςησ 
ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων 

 Στροφό από την ςτατικό «διαχειριςτικό» 
αντύληψη του γραφειοκρατικού μοντϋλου 
«Διούκηςησ Προςωπικού» ςτην 
επιχειρηματικό αντύληψη και φιλοςοφύα 
τησ «Διούκηςησ Ανθρωπύνων Πόρων» 
που βαςύζεται ςτην αναγνώριςη τησ 
ςτρατηγικόσ ςημαςύασ του ανθρώπινου 
παρϊγοντα, ςτην κατανόηςη των 
αναγκών και τησ ςυμπεριφορϊσ του, ςτην 
αξιοπούηςη των δυνατοτότων του και 
ςτην παροχό ευκαιριών για ανϊπτυξη, 
ςυμμετοχό και αμφύδρομη επικοινωνύα 
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14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ 
υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ): 

 Προβλόματα επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ με τα ςυναρμόδια 
Υπουργεύα 

 Προβλόματα επικαλύψεων 
αρμοδιοτότων με Δόμουσ 

 Ανϊγκη προτυποπούηςησ και 
«ηλεκτρονικοπούηςησ» διαδικαςιών 

 

 Λειτουργύα ενόσ δικτύου ςυνεργαςύασ – 
ανταλλαγόσ πληροφοριών με τισ 
Κεντρικϋσ Υπηρεςύεσ, αλλϊ και 
διαπεριφερειακόσ - διαβαθμικόσ 
ςυνεργαςύασ, με ϊλλεσ Περιφϋρειεσ και 
Δόμουσ, προσ επύτευξη ςυνεργειών και 
κοινό αντιμετώπιςη προβληματικών 
ζητημϊτων 

 Δικτύωςη με τον πρώτο βαθμό 
Αυτοδιούκηςησ επύ ςυγκεκριμϋνων 
θεμϊτων, όπωσ ο αναπτυξιακόσ 
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προγραμματιςμόσ, αλλϊ και επύ ϊλλων 
θεμϊτων, καθώσ οι περιςςότερεσ 
αρμοδιότητεσ ςυμβαδύζουν και πολλϋσ 
φορϋσ επικαλύπτονται, προσ επύτευξη του 
μϋγιςτου δυνατού ςυντονιςμού και 
πολλαπλαςιαςτικών αναπτυξιακών 
αποτελεςμϊτων για την περιοχό 

 Δημιουργύα κοινόσ βϊςησ του 
Επιχειρηςιακού Προγραμματιςμού τησ 
Περιφϋρειασ και των Δόμων τησ εδαφικόσ 
τησ επικρϊτειασ (κοινό διϊθρωςη ςε 
επύπεδο Αξόνων Προτεραιότητασ – 
Μϋτρων και Στόχων, με διαφορετικϋσ 
βϋβαια Δρϊςεισ), ώςτε να καταςτεύ 
δυνατόσ ο αθροιςτικόσ απολογιςμόσ τησ 
επύτευξησ των αναπτυξιακών ςτόχων τησ 
περιοχόσ 

15. Προγραμματιςμόσ, 
παρακολούθηςη και αξιολόγηςη 
του ϋργου των Τπηρεςιών: 

 Αποςπαςματικό και μεμονωμϋνη 
αντιμετώπιςη τησ λειτουργύασ του 
προγραμματιςμού των δρϊςεων 
των υπηρεςιών 

 Ανϊγκη ύπαρξησ ενόσ μη 
γραφειοκρατικού τρόπου 
αξιολόγηςησ τησ απόδοςησ 

 Προβλόματα ςτη διοικητικό 
λειτουργύα λόγω μη επϊνδρωςησ 
επιτελικών θϋςεων, αλλϊ και μη 
ςαφούσ οριοθϋτηςησ των 
αρμοδιοτότων 

 Οι διατϊξεισ του Ν.3852/2010 (ϊρθ. 
268 παρ.15), με τισ οπούεσ 
εξαιρϋθηκαν οι Περιφϋρειεσ από 
την εφαρμογό του Συςτόματοσ 
Διούκηςησ με Στόχουσ (Ν. 
3230/2004) 

 Ανϊπτυξη και θεςμοθϋτηςη 
ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ, 
αξιολόγηςησ, ανατροφοδότηςησ και 
βελτύωςησ τησ απόδοςησ, μϋςω 
καθοριςμού ποςοτικοποιημϋνων ςτόχων 
απόδοςησ, ωσ βϊςη τησ διοικητικόσ 
λειτουργύασ 
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16. Αποτελεςματικότητα 
παρεχόμενων υπηρεςιών: 

 Διεκπεραύωςη διαδικαςιών πολλϋσ 
φορϋσ με καθυςτϋρηςη, λόγω: 

 υποςτελϋχωςησ των υπηρεςιών 
 ϋλλειψησ εξειδικευμϋνου 

προςωπικού 
 ϋλλειψη μηχανοργϊνωςησ 
 πολύπλοκου και ςυνεχώσ 

μεταβαλλόμενου νομοθετικού 
πλαιςύου 

 ςύγχυςησ αρμοδιοτότων 
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17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ 
αποτελεςματικότητασ και 
αποδοτικότητασ:  

 Περιοριςμϋνη ειςροό πόρων 
αναφορικϊ με τισ λειτουργικϋσ και 
επενδυτικϋσ δαπϊνεσ , λόγω τησ 
γενικότερησ οικονομικόσ κρύςησ 

 Ανϊγκη λόψησ ςυγκεκριμϋνων 
μϋτρων για τη βελτύωςη του 
βαθμού αποτελεςματικότητασ 
(ωφϋλειεσ) και αποδοτικότητασ 
(κόςτοσ/εκροϋσ) των υπηρεςιών, 
όπωσ ιεραρχόθηκαν από τα 
ςτελϋχη: 

1. Απλούςτευςη διαδικαςιών 
2. Καλύτερη επικοινωνύα, ςυνεργαςύα 

με την κεντρικό διούκηςη και με 
λοιπούσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

3. Εκπαύδευςη του προςωπικού 
4. Δικτύωςη και χρόςη νϋων 

τεχνολογιών πληροφορικόσ 
5. Πολιτικό αξιολόγηςησ και 

επιβρϊβευςησ του προςωπικού για 
τη ςυμβολό του ςτη βελτύωςη των 
παρεχόμενων υπηρεςιών 

6. Καθιϋρωςη ςυςτόματοσ διούκηςησ 
με ςτόχουσ, μϋτρηςη τησ 
αποδοτικότητασ και αξιολόγηςη 
των παρεχόμενων υπηρεςιών με τη 
χρόςη δεικτών επύδοςησ 

 Δυνατότητεσ περαιτϋρω βελτύωςησ τησ 
αποδοτικότητασ - αποτελεςματικότητασ, 
μϋςω: 

 Ψηφιοπούηςησ εντύπων 

 Διϊχυςησ τησ πληροφόρηςησ και 
ενημϋρωςησ του προςωπικού 

 Βελτύωςησ τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των 
τμημϊτων 

 Συγκρότηςησ ομϊδων 
εργαςύασ/ποιότητασ 

 Ενεργοπούηςησ του ρόλου του εςωτερικού 
ελϋγχου ςτον Οργανιςμό 

 Σύγκριςησ τησ λειτουργύασ 
(«benchmarking») των 
Διευθύνςεων/Τμημϊτων με αντύςτοιχεσ 
ϊλλων Περιφερειών με ςκοπό την 
εκμϊθηςη από «βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ» και 
τη μεταφορϊ εμπειρύασ 

 Αξιοπούηςησ των υφιςτϊμενων 
εγχειριδύων διαδικαςιών ςτο πλαύςιο τησ 
Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 

 Συςτηματικότερησ διεκδύκηςησ και 
υλοπούηςησ ςυγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμϊτων 

 Καθοριςμού προτεραιοτότων και 
αξιολόγηςησ προτϊςεων 

 Εκπόνηςησ του παρόντοσ Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ 

 Αναγνώριςη τησ κριςιμότητασ του 
ζητόματοσ κατϊλληλησ ςτελϋχωςησ, 
ιδύωσ των επιτελικών θϋςεων ευθύνησ, 
και τησ ανϊγκη ορθολογικόσ αξιολόγηςησ 
των προώςταμϋνων, οι οπούοι, ϋχοντασ την 
πιο ολοκληρωμϋνη εικόνα του ορϊματοσ 
και των προτεραιοτότων του οργανιςμού, 
επηρεϊζουν την οργανωςιακό κουλτούρα 
και τη ςυνολικό παρακύνηςη περιςςότερο 
από οποιαδόποτε πολιτικό τησ Διούκηςησ 

Πεγή: ΓηΑΞ - Ππιινγή Ξιεξνθνξίαο,  ηδία επεμεξγαζία 

2.2.3 Θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε αλέδεημε ηα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο Θξίζηκα Εεηήκαηα Αλάπηπμεο πνπ είλαη ζθφπηκν λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο. Απηά δηαθξίλνληαη ζε δεηήκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζε δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη νκαδνπνηνχληαη, 
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γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ αιιά θαη 

ηε δηάξζξσζε ηνπ ΔΞ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζηνπο αθφινπζνπο 

βαζηθνχο ηνκείο (4 Άμνλεο): 

 Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 

 Θνηλσληθή Κέξηκλα, γεία, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

 Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε 

 Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη Νηθνλνκηθήο Θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

22..22..33..11..  ΘΘξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλλ  θθααηη  ππννηηόόηηεεηηαα  δδωωήήοο»»  

Ρα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα 

δσήο» είλαη ηα εμήο: 

 Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ αλαβάζκηζεο ηεο ζέζεο 

ηεο ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Κεηαθνξψλ θαη πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο 

ζπλδεζηκφηεηάο ηεο κε ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κε έλα αλαπηπγκέλν πνιπηξνπηθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ. 

 Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο/πξνζπειαζηκφηεηαο κέζσ ηνπ ελδνπεξηθεξεηαθνχ 

/ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.  

 Αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ θαη ηδίσο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη θνηλσθειψλ δηθηχσλ. 

 Νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αμηφινγσλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ  ηεο πεξηνρήο, κε ζηξαηεγηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απφιπην 

ζεβαζκφ πξνο ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη δσή, ηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα πεξηνπζία θαη 

ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία.  

 πνζηήξημε δξάζεσλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν κε φξνπο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζσ πξνψζεζεο λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πξάζηλε 

νηθνλνκία κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΞΔ, αγξνηηθή νηθνλνκία πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο, αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ απφ ηε δηέιεπζε ηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΡΑP απφ ηε Γπηηθή Καθεδνλία, θιπ.). 

 Νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ κεηεγθαηάζηαζεο νηθηζκψλ θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

κε ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ κε εηδηθφ ζεκαηηθφ πεξηερφκελν. 

 Ξξνζηαζία θαη ζηνρεπκέλε αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

πξνσζψληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο, 
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ζξεζθεπηηθφο, βηνκεραληθφο, γαζηξνλνκηθφο, θπζηνιαηξηθφο, ηακαηηθφο θιπ.). 

22..22..33..22..  ΘΘξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΘΘννηηλλσσλληηθθήή  κκέέξξηηκκλλαα,,  γγεείίαα,,  ΞΞααηηδδεείίαα,,  

ΞΞννιιηηηηηηζζκκφφοο  θθααηη  ΑΑζζιιεεηηηηζζκκφφοο»»  

Ρα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Θνηλσληθή κέξηκλα, 

γεία, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» είλαη ηα εμήο: 

 Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ, αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο πγείαο, 

πξφλνηαο, παηδείαο θαη αζιεηηζκνχ, κε γλψκνλα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ΞΓΚ. 

 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πνιηηηθψλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλέξγσλ, ηδηαίηεξα φζσλ αλήθνπλ ζε 

εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.  

 Κεηάβαζε απφ ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ, κνλνζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ πνηνηηθφ, 

δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιπζεκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο, πνιηηηζηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ, 

πιαηθνξκψλ θαη δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ φζν θαη 

δηαηνκεαθά. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιεί ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ΓΔΖ.  

 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο θξίζηκσλ λνζνθνκεηαθψλ θιηληθψλ, παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΡΞΔ (κεραλνγξάθεζε, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή ππνζηήξημε, 

ζχζηαζε θεληξηθνχ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ γηα απεπζείαο ζχλδεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο). 

 Αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δνκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα (ΘΑΦΘΑ Ακπληαίνπ), 

απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε/απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε «Ηαηξηθνχ Ρνπξηζκνχ». 

22..22..33..33..    ΘΘξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΡΡννππηηθθήή  ΝΝηηθθννλλννκκίίαα  θθααηη  ΑΑππααζζρρφφιιεεζζεε»»  

Ρα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2019 ζηνλ ηνκέα «Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη 
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Απαζρφιεζε» είλαη ηα εμήο: 

 Γηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Ξεξηθέξεηαο κε θπξίαξρν ην ξφιν ηνπ 

ιηγλίηε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ κίγκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε επελδχζεηο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο. 

 Ξνιπηνκεαθή ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ 

εθαξκνγήο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ελδπλάκσζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΞΓΚ.  

 ηνζέηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (ΔΡΑΘ) θαζψο θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ζπλεξγαζίαο 

επηζηεκνληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο (εηδηθφηεξα ησλ ΚΚΔ) ζηνπο ηνκείο-

θιάδνπο πξνηεξαηφηεηαο πνπ αλαδεηθλχεη ε ζηξαηεγηθή RIS3 ζηελ ΞΓΚ. 

 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ελδπλάκσζε ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηπψζεσλ θαη πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, επξσπατθήο ή 

εζληθήο πξνέιεπζεο, κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε ησλ 

ηεζζάξσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο θνκβηθήο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ΞΓΚ ζηε λέα πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή «γεσγξαθία» ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ, κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο κηαο ζχγρξνλεο 

θαη επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

22..22..33..44..  ΘΘξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΒΒεειιηηίίσσζζεε  δδηηννηηθθεεηηηηθθήήοο  ηηθθααλλφφηηεεηηααοο  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο»»  

Ρα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Βειηίσζε δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο Ξεξηθέξεηαο» είλαη ηα εμήο: 

 Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΡΞΔ, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε  εμππεξέηεζε 

ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ, 
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θνξέσλ). 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (ππνδνκψλ, εμνπιηζκνχ, πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ), πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ.  

 Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

γηα επίηεπμε ζπλεξγηψλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ-θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. 

 Ππζηεκαηηθή δηεθδίθεζε αληηζηαζκηζηηθψλ θαη αληαπνδνηηθψλ πφξσλ απφ ηελ 

παξαρψξεζε πξνο αμηνπνίεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ. 

2.2.4 Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

Πε απηήλ ηελ ελφηεηα εληνπίδνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηκέξνπο 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

κία ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ (ΞΔ1), ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο - δηαζρίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο 

Δγλαηίαο Νδνχ, βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ θάζεησλ αμφλσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη 

γεηηληάδεη κε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ ιηκάληα. 

2. Ρν παξζέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη (νξεηλνχο φγθνπο ηδηαίηεξεο 

θπζηθήο νκνξθηάο - Ξίλδνο, Γξπκφο Βάιηα Θάιληα θ.α -, ζεκαληηθφ πδάηηλν 

πινχην, ππθλή δαζνθάιπςε, ζπρλέο ελαιιαγέο βιάζηεζεο, γεσινγηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο), ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν αλάγιπθν θαη ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο 

ζην κέζν ηεο νξνζεηξάο ηεο Ξίλδνπ. Ρα ζπζηαηηθά απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζπληζηνχλ πινχζηνπο θαη 

αλεθκεηάιιεπηνπο ηνπξηζηηθνχο πφινπο έιμεο πνπ, θαηά γεληθή νκνινγία, 

αθελφο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε φξνπο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ, αθεηέξνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηε Βαζηιίηζα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνβνιή ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, δεκηνχξγεζαλ 
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ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έλα ξεχκα επηζθεπηψλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ 

νηθνηνπξηζκφ θαη ηα ρεηκεξηλά ζπνξ. Ζ χπαξμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ 

«Βαζηιίηζα» κε θπζηθέο πίζηεο ζπληζηά κία κνλαδηθή εζηία ρεηκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ, ηθαλή λα ηνλψζεη πεξαηηέξσ ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ. 

4. Νη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ. 

5. Νη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη 

Θηελνηξνθίαο. 

6. Ν παξαδνζηαθφο αγξνηηθφο ρψξνο πεξηέρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ θαη εγγπάηαη 

ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ηνπηθψλ - παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηε ζηήξημε 

ησλ ηνπηθψλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο. Ζ εμσζηξέθεηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο ζηεξίδεηαη εμ' νινθιήξνπ ζηα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ζηε 

κεηαπνίεζή ηνπο. 

Ρα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δεχηεξεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο (ΞΔ2), 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Δίλαη ε θπζηθή πχιε ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ Αιβαλία. 

2. Ζ πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηε ζπάληα θπζηθή νκνξθηά, σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ πδάηηλνπ θαη νξεηλνχ φγθνπ θαη ηε κνλαδηθή πνιηηηζηηθή ηεο 

θιεξνλνκηά (χπαξμε παξαδνζηαθψλ πεηξφρηηζησλ ρσξηψλ). Ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Θαζηνξηάο έλαλ πνιιά 

ππνζρφκελν ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο. 

3. Ζ χπαξμε ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ θνξπθή ηνπ Βηηζίνπ κπνξεί ζηαδηαθά 

λα εμειηρζεί ζε κία δπλακηθή εζηία ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, κε ζεκαληηθά νθέιε 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. 

4. Ρν εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαζηνξηάο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιε δηαζπνξά πξννξηζκψλ, κε ην δεδνκέλν φηη απνζηέιιεηαη θαη' έηνο 

ζε 13 - 14 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θαζηνξηάο 

έρεη θαζηεξσζεί εδψ θαη δεθαεηίεο σο "brand name" ζην ρψξν ηεο γνχλαο. 

5. Ζ ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ ΒΗ.ΞΑ Θαζηνξηάο δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο 

γηα δπλακηθή αλάπηπμεο νξγαλσκέλεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θνηλή 

εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ, δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ θηινμελνχκελσλ 
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επηρεηξήζεσλ θαη ηειηθά παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

6. Νη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ. 

7. Νη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη 

Θηελνηξνθίαο. 

8. Ζ δπλακηθή ζπκκεηνρή ηεο πεξηνρήο ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγαζψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο (ΞΔ3), ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Σαξαθηεξίδεηαη απφ ην πιεξέζηεξν δίθηπν κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Γηαζρίδεηαη πιένλ απφ ηνλ νδηθφ άμνλα ηεο 

Δγλαηίαο θαη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ νδηθφ άμνλα ΞΑΘΔ, θαη ηνπο θάζεηνπο 

άμνλεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελψ δηαζέηεη αεξνδξφκην θαη ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. 

2. Ζ πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηε θπζηθή νκνξθηά κεγάιεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο 

θαη κνλαδηθήο βηνπνηθηιφηεηαο (Βνχξηλνο - NATURA 2000), ππθλά πεπθνδάζε, 

πνηάκηα θαη κηθξά ρσξηά (δπηηθφ ηκήκα - επαξρία Βνΐνπ), ηερλεηή ιίκλε 

(λνηηναλαηνιηθά, Ξνιχθπηνο) θαη ηε κνλαδηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ 

αξρνληηθψλ ζηνλ άμνλα Πηάηηζηα - Δξάηπξα - Πηζάλη. Ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηά ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Θνδάλεο σο πνιιά 

ππνζρφκελν ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο. 

3. Πηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζεκαληηθά απνζέκαηα θπζηθνχ πινχηνπ (ιηγλίηε, 

καξκάξνπ, ληθειίνπ, ρξσκίνπ, ιεπθφιηζνπ, ακίαληνπ) - απηνλνκία πξψηεο χιεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ. 

4. Δίλαη ην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο ρψξαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο κε ηα δηεπξσπατθά ελεξγεηαθά δίθηπα. 

5. Ππληζηά πξσηαγσληζηηθφ πφιν αλάπηπμεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ εμφξπμεο θαη παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηζηνχ ζην θιάδν ηεο γνχλαο. 

6. Γηαζέηεη ή δηακνξθψλεη ζηαδηαθά έλα αμηφινγν πιέγκα επηρεηξεκαηηθψλ 

ππνδνκψλ. 

7. Ρν εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαζπνξά 
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πξννξηζκψλ, κε ην δεδνκέλν φηη απνζηέιιεηαη θαη' έηνο ζε 12 - 14 ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πεξηνρή έρεη θαζηεξσζεί, κεηά ηελ Θαζηνξηά, σο 

"brand name" ζην ρψξν ηεο γνχλαο. 

8. Ζ παξνπζία ηεο θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

θαη ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο 

πεξηνρήο. 

9. Γηαζέηεη έλα αλαπηπζζφκελν πιέγκα θνξέσλ εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο, ηεο 

δηάδνζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, πιεξνθφξεζεο ζε δεηήκαηα 

εγρσξίσλ θαη θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, ηθαλφ λα ζπκβάιιεη ζηαδηαθά ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

10. Σαξαθηεξίδεηαη απφ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο θ.ιπ.). 

Ρα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεπηαίαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο (ΞΔ4), 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Φπζηθή πχιε πξνο ηελ Αιβαλία θαη θπξίσο ηελ ΞΓΓΚ (FYROM). 

2. Ξφινο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηνπ ηνκέα. 

3. Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ θνηηαζκάησλ ιηγλίηε (απηνλνκία πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά νξπρεία. 

4. Ζ πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξζέλα θπζηθή νκνξθηά, σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπ πινχζηνπ πδάηηλνπ θαη νξεηλνχ φγθνπ (έμη ιίκλεο, Δζληθφο 

Γξπκφο) θαη ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (Βπδαληηλψλ 

κλεκείσλ, ηζηνξηθνχ θέληξνπ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, πηλαθνζήθεο, 

αμηφινγεο κνπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο). Ρα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηνχλ ηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

5. Ζ χπαξμε ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 

6. Νη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ. 

7. Ζ χπαξμε Βηνκεραληθήο Ξεξηνρήο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, θαζψο θαη 
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κεκνλσκέλσλ ππνδνκψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. 

8. Ζ καθξφρξνλε παξνπζία ηκεκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή 

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο πεξηνρήο. 

9. Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο δηαζέηεη, ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο 

χπαξμεο αξθεηψλ εθηάζεσλ, έλαλ αλεπηπγκέλν πξσηνγελή ηνκέα, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ θηελνηξνθία. Ζ γεσξγία είλαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ζην 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο (Ξξέζπεο), κε ηελ παξαγσγή ηεο 

παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαζνιηνχ (ΞΝΞ). Πηελ ππφινηπε πεξηνρή 

ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο ακπειηψλ, ζηηεξψλ, πηπεξηάο, παηάηαο, θαιακπνθηνχ 

θαη δσνηξνθψλ. Ρν πθηζηάκελν δπλακηθφ θαη νη ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Θηελνηξνθίαο θαη Γεσξγίαο.  

 Πηνλ Ξίλαθα 49 γίλεηαη κία πνηνηηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ΞΓΚ.  

 

Πίλαθαο 49. Ππγθξηηηθή Αλάιπζε βαζηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ΞΓΚ 

ΒΑΠΗΘΑ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ 

Ξ.Δ. ΓΟΔΒΔΛΩΛ Ξ.Δ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ Ξ.Δ. ΘΝΕΑΛΖΠ Ξ.Δ. ΦΙΩΟΗΛΑΠ 

Ξιεζπζκηαθά 

ςειφ πνζνζηφ 

κείσζεο πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Σακειφ πνζνζηφ 

κείσζεο πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Σακειφ πνζνζηφ 

κείσζεο πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Σακειφ πνζνζηφ 

κείσζεο πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Σακειή ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ 

Κέζε ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ 

ςειή ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ 

Σακειή ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ 

ςειφο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Κέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Κέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Κέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Νηθνλνκηθά 

Σακειφ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ 

Σακειφ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ 

Κέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΞ 

Κέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΞ 

ςειή ζπκκεηνρή 

ησλ πεξεζηψλ ζην 

ΑΔΞ, ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα 

ςειή ζπκκεηνρή 

ησλ πεξεζηψλ ζην 

ΑΔΞ, ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα 

ςειή ζπκκεηνρή ηεο 

Δμφξπμεο θαη ηεο 

παξαγσγήο  

Δλέξγεηαο ζην ΑΔΞ, 

πνιχ ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα 

ςειή ζπκκεηνρή ηεο 

Δμφξπμεο θαη ηεο 

παξαγσγήο  

Δλέξγεηαο ζην ΑΔΞ, 

ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα 

θαη ησλ πεξεζηψλ 

Κε χπαξμε 

Βηνκεραληθψλ 

ππνδνκψλ 

Κε χπαξμε 

Βηνκεραληθψλ 

ππνδνκψλ 

πφ θαηαζθεπή 

Βηνκεραληθή Ξεξηνρή 

θαη 2 Βηνηερληθά 

Ξάξθα 

Όπαξμε 

Βηνκεραληθήο 

πεξηνρήο 
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Ξξνζπειαζηκφηεηα 

Γηέιεπζε Δγλαηίαο 

Νδνχ 

Γηαζχλδεζε κε 

Δγλαηία Νδφ κέζσ 

Θαζέηνπ Άμνλα 

Γηέιεπζε Δγλαηίαο 

Νδνχ θαη 2 Θαζέησλ 

Αμφλσλ 

Γηαζχλδεζε κε 

Δγλαηία Νδφ κέζσ 

Θαζέηνπ Άμνλα 

Κε χπαξμε 

Αεξνδξνκίνπ 

Ιεηηνπξγία 

Αεξνδξνκίνπ 

Ιεηηνπξγία 

Αεξνδξνκίνπ 

Κε χπαξμε 

Αεξνδξνκίνπ 

Ινηπά 

Σαξαθηεξηζηηθά 

Ιεηηνπξγία 

Σηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ κεγάιεο 

εκβέιεηαο 

Ιεηηνπξγία 

Σηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ κηθξήο 

εκβέιεηαο 

Κε χπαξμε 

Σηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ 

Ιεηηνπξγία 

Σηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ κεγάιεο 

εκβέιεηαο 

Ιεηηνπξγία Ρκεκάησλ 

ΡΔΗ 

Ιεηηνπξγία Ρκεκάησλ 

ΡΔΗ 

Ιεηηνπξγία Ρκεκάησλ 

ΑΔΗ θαη ΡΔΗ 

Ιεηηνπξγία Ρκεκάησλ 

ΑΔΗ θαη ΡΔΗ 
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3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

3.1 Διζαγωγή 

Βαζηθφο άμνλαο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

ζηξέθνληαη φια ηα έξγα θαη νη δξάζεηο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, είλαη ε 

επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ απνδεθηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

Ζ έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίηεπμε 

πνιιαπιψλ ζηφρσλ εθ κέξνπο δηαθφξσλ ηνπηθψλ νκάδσλ θαη ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε 

πίεζε γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφδνζεο, δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. Δηδηθά 

ζήκεξα, ε δπζρέξεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απμεκέλε ππεπζπλφηεηα θαη ινγνδνζία ηεο αηξεηήο δηνίθεζεο, ε νπνία επσκίδεηαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δσέο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ58. Νη 

πνιίηεο απαηηνχλ πιένλ λα γλσξίδνπλ φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην φλνκά ηνπο 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο, κε βάζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλνηρηήο πξφζβαζεο59, θαη 

δηαδηθαζίεο δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρηθφηεηαο.  

Ξαξάιιεια, ε αλάγθε αλαραίηηζεο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

επαθφινπζεο χθεζεο ζε φια ηα επίπεδα, αιιά θαη ζηαδηαθήο επίηεπμεο ζηαζεξήο, 

πνηνηηθήο θαη δηαηεξήζηκεο αλάθακςεο επηβάιιεη ηε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ησλ ελεξγεηψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, φρη κφλνλ ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ κέιινληνο 

ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπινχο ηνκείο (πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ππνδνκψλ, 

πνηφηεηαο δσήο, θιπ), κέζσ ησλ αλεηιεκκέλσλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επηθέληξσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ζε 

επηιεγκέλνπο ζηφρνπο θαη αληίζηνηρνπο ηνκείο θαη δξάζεηο, νδήγεζαλ ηελ Διιάδα λα 

πηνζεηήζεη – κε δηαθνξεηηθή έληαζε – ην ζχλνιν ησλ έληεθα (11) Θεκαηηθψλ Πηφρσλ πνπ 

                                                      
58 Ιαθθίηα Αζ., Ζ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Κηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 4-5. 
59

 Local Government Association (LGA) (2014). Rethinking governance - practical steps for councils 
considering changes to their governance arrangements. London: LGA.  
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πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ60.  

πφ ην πξίζκα απηφ, ε ζηξαηεγηθή πνπ απνηππψλεηαη ζην παξφλ ΔΞ βξίζθεηαη ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δζληθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζα 

αλαδεηήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ/δξάζεσλ. Ζ εζηίαζε ζε δξάζεηο κε ηε 

κέγηζηε πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη, θαη’ επέθηαζε, εζληθή 

νηθνλνκία επηβάιιεηαη ηφζν απφ ηε κείσζε ησλ εζληθψλ πφξσλ φζν θαη ησλ πφξσλ ησλ 

λέσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, πνπ απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζα απφ ην παξφλ 

Ξξφγξακκα. Κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ αλέδεημε ηα 

αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην 

Ξξφγξακκα απηφ ζπκβάιιεη, ζπκπιεξσκαηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά  κε ηα ππφινηπα 

Δζληθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα, ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο χθεζεο θαη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Υο εθ ηνχηνπ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ππφ θαηάξηηζε ΔΞ ζπλάδεη κε ην 

γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ πιαίζην πνπ έρεη ηεζεί γηα ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

απφ ηηο Δζληθέο Πηξαηεγηθέο θαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δζληθά Ξξνγξάκκαηα θαη 

θπξίσο κε: 

 Ρν Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΔΠΞΑ 2014-2020), 

βαζηθή επηδίσμε ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κηα 

επεκεξία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο θαη βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ επηινγή ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη ε άκβιπλζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 61. 

 Ρν εγθεθξηκέλν Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

2014–2020 (ΞΔΞ ΓΚ 2014-2020), νη (4) βαζηθνί ζηφρνη ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ε 

ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνψζεζε 

ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 62. 

                                                      
60

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ, Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΞΑ) 2014-2020 (επίζεκε 
ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 54. 
61 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 50-51  
62 Δγθεθξηκέλν ΔΞ-ΞΓΚ 2014-2020 (έγθξηζε ΔΔ 18-12-2014), Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε, ζει. 5 
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 Ρν Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο - RIS3  ΞΓΚ 2014-2020, ην νπνίν 

δηαπλέεηαη απφ ην φξακα γηα κηα: «Οεαιηζηηθή Έμππλε Δμεηδίθεπζε Δπελδπηηθψλ 

Ξξνηεξαηνηήησλ σο βαζηθφ αλαπηπμηαθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηαηεξήζηκεο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, κε βηψζηκεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη θνηλσληθή ζπλνρή»63. 

 Ρν Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Α.Ξ.) 2012-2016 γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο)                         

ζην πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο, κε θεληξηθφ ζηφρν ηελ «ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε, 

βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο». 

 Ρν αλαζεσξεκέλν Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη 

πξννπηηθέο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη νη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλάθακςεο ζε ηέζζεξηο 

(4) άμνλεο (γεληθέο πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο 

ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ρσξηθέο 

επηδηψμεηο, θιηκαηηθή αιιαγή σο παξάγνληαο ζεψξεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, θξίζηκεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ) 64. 

 Ρν Πρέδην Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηνπ δαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο GR09 θαη πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα Κέηξσλ65.  

 Ρα εμήο ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα 2014-2020: 

 Δ.Ξ. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία» (ΔΞΑλΔΘ), 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη «ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο κεηάβαζεο ζηελ πνηνηηθή 

                                                      
63 Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΞΓΚ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 90. 
64 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 6-7.         
Ρν Πρέδην .Α. αλαζεσξεί ην αληίζηνηρν Ξιαίζην πνπ είρε εγθξηζεί κε ην ΦΔΘ 1472/Β΄/9.10.2003 θαη 
παξάιιεια ελαξκνλίδεηαη κε ηα ηζρχνληα πιαίζηα ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Ξιαίζην θαη Δηδηθά 
ΞΣΠΑΑ), θαζψο ελζσκαηψλεη, εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο θαηεπζχλζεηο-πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, ελψ φπνπ 
απαηηείηαη πεξηιακβάλεη θαη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο ηνπο αλαζεψξεζεο. 
Δπίζεο, ιακβάλεη ππφςε ηηο λεφηεξεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ΞΞΣΠΑΑ εζληθέο πνιηηηθέο (αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 
εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ηνκεαθέο πνιηηηθέο, λεφηεξεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο) θαη Δπξσπατθέο 
πνιηηηθέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ρσξηθή αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
65 ΞΔΘΑ, ΔΓ, Πρέδην Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο (GR09) (ΦΔΘ 181 /Β΄/31-1-2014). 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο». 

 Δ.Ξ. «πνδνκέο Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», κε 

ζηφρνπο: 

o ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ,  ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο βαζηθψλ 

ππνδνκψλ (νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ), ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Κεηαθνξψλ, ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο) 

o ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε - Γηά βίνπ Κάζεζε», κε 

ζηφρνπο ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαμεο επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη δηά βίνπ 

κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δ.Ξ. «Κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα», κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζπλεθηηθή, θαιά ζπληνληζκέλε, επέιηθηε, εμσζηξεθήο 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απνηέιεζκα, απνθαζηζηψληαο ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ πνιίηε θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο. 

 Δ.Ξ. «Αγξνηηθή Αλάπηπμε», κε ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ηε κεηάβαζε ζε έλα ηζρπξφ, 

αεηθφξν αγξν-δηαηξνθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ρν Πρέδην Θαηεπζχλζεσλ Δζληθήο Πηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Ρνπξηζκνχ, ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε (4) άμνλεο (επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλζξψπηλνη 

πφξνη, θαηλνηνκία, εμεηδίθεπζε)66. 

 Ρελ Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2014-2016, ε νπνία 

δνκείηαη ζε (4) ππιψλεο ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλαδηνξγάλσζε 

                                                      
66 πνπξγείν Ρνπξηζκνχ, Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, «Πρέδην 
Θαηεπζχλζεσλ Δζληθήο Πηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ Ρνπξηζκνχ», ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ, Λνέκβξηνο 
2013, ζει. 20.  
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δηνηθεηηθψλ δνκψλ, βέιηηζηε αμηνπνίεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, εμνξζνινγηζκφ 

βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο)67. 

Δηδηθφηεξα, ην λέν ΞΔΞ 2014-2020 ζπληζηά ην βαζηθφ αλαπηπμηαθφ εξγαιείν θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ/έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζην παξφλ ΔΞ. Ζ δνκή ηνπ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ Δηαηξηθνχ Ππκθψλνπ γηα ην Ξιαίζην 

Αλάπηπμεο 2014-2020, κε νδεγφ ηνπο αθφινπζνπο (11) Θεκαηηθνχο Πηφρνπο ηεο 

Πηξαηεγηθήο γηα ηελ «Δπξψπε 2020»:  

Α/Α ΘΔΚΑΡΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

1 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

2 
Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

3 
Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΡΑΑ) θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην ΔΡΘΑ) 

4 
Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο 

5 
Ξξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

6 
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ 

7 
Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 
ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

8 
Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

9 Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο  

10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε  

11 
Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο 

Ξεξαηηέξσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ παξφληνο ΔΞ ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ην πιαίζην ηνπ 

Ξεξηθεξεηαθνχ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο68, σο ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή νξγάλσζε θαη 

αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ πξνσζεί ηζφξξνπα ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηεο ζπλνρή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

                                                      
67 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ, Δζληθή 
Πηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2014-2016, ζει. 8.  
68 Ρα  Ξεξηθεξεηαθά Ξιαίζηα Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) ηνπ άξζξνπ 8 
παξ. 1 ηνπ Λ. 2742/7-10-99 (ΦΔΘ 207 Α) «Σσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα Ξεξηθεξεηαθά Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα (Ξ.Σ.Ξ.) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Λ.4269/14 (ΦΔΘ 142 Α/28-06-2014) «Σσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε - Βηψζηκε αλάπηπμε».  
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πνιηηηζηηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, κε γλψκνλα ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο. Κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ξχζκηζεο θαη 

εμηζνξξφπεζεο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρψξν ηεο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο, κε ηε κνξθή εληζρχζεσλ, 

επελδχζεσλ θαη ξπζκίζεσλ, ζην γεληθφ ζηφρν ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ελ ηέιεη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο69, ην 

ΞΞΣΠΑΑ Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο 

πεξηθέξεηαο, εληφο ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ θαη εζληθνχ ρψξνπ. 

Ζ βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Σσξνηαμηθψλ Ξιαηζίσλ (Ξ.Σ.Ξ.) έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4269/1470,  ζην 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θάζε Ξεξηθέξεηαο πεξηιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα 

έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Ξ.Σ.Ξ. ζχκθσλα θαη κε ην 

πξφγξακκα ελεξγεηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπο. Πχκθσλα δε κε ηελ παξ. 5(α) ηεο 

αλσηέξσ δηάηαμεο, ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Ξ.Σ.Ξ. ζηα 

ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ην πνπξγείν 

Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, κέζσ ησλ εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο 

πνπ ζπληάζζεη ηνπιάρηζηνλ αλά πεληαεηία. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ηα Ξ.Σ.Ξ. 

απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ, κε ηα νπνία παξέρνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα: 

 ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 

Ξεξηθέξεηαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπσο ηδίσο ηεο 

γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, 

 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ, ηδίσο απηψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θπζηνγλσκία ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ινηπήο ηερληθήο 

ππνδνκήο πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο, 

 ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, 

 ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, 

 ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

θαζψο θαη ηνπ νηθηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο θάζε Ξεξηθέξεηαο, 

                                                      
69 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 3. 
70 Βι. θαη ππνζ. 68 
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 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγψλ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ρσξνηαμηθνχ θαη 

αζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηδίσο νη Ξεξηνρέο Δηδηθψλ Σσξηθψλ Ξαξεκβάζεσλ θαη ηα 

Πρέδηα Νινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Ξαξεκβάζεσλ. 

Πην Πρέδην ηεο Απφθαζεο γηα ην λέν ΞΞΣΠΑΑ Γπηηθήο Καθεδνλίαο71, ε ζέζε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ζηνλ δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηελ 

Ξξνζβαζηκφηεηα (Δγλαηία Νδφο, Πηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν), ηελ Δλέξγεηα (ελεξγεηαθά 

δίθηπα, αγσγφο ΡΑΟ), ηελ Νηθνλνκία (ειεθηξνπαξαγσγή - κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν 

ησλ Βαιθαλίσλ), ηελ Δδαθηθή Ππλνρή (πχιε ηεο Δ.Δ. πξνο ηα Γπηηθά Βαιθάληα) θαη ην 

Ξεξηβάιινλ (δηαθξαηηθφ Δζληθφ Ξάξθν – θπζηθνί θαη αλαπηπμηαθνί πφξνη κηαο επξχηεξεο 

δηαζπλνξηαθήο δψλεο). Π’ απηφ ην πιαίζην, θαζνξίδνληαη Θχξηεο Πηξαηεγηθέο 

Θαηεπζχλζεηο θαη Ξνιηηηθέο, νη νπνίεο αθνινχζσο πξνζδηνξίδνληαη θαη ζηνλ εζληθφ 

ρψξν. 

Υο θχξηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο ζην Γηεζλή θαη Δπξσπατθφ ρψξν νξίδνληαη νη αθφινπζεο72:  

 Αμηνπνίεζε ηεο γσληαίαο ζέζεο θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ΞΓΚ σο 

«Ξεξηθέξεηα-Ξχιε εηζφδνπ ηεο Σψξαο» ζε κηα επξχηεξα αλαπηπγκέλε 

δηαζπλνξηαθή δψλε. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ΞΓΚ ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Κεηαθνξψλ θαη 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηάο ηεο κε ηνλ επξσπατθφ ρψξν κε έλα 

αλαπηπγκέλν πνιπηξνπηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ΞΓΚ ζηα Γηεπξσπατθά Δλεξγεηαθά Γίθηπα θαη 

ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο. 

 Ππκβνιή ζηελ αλάπηπμε, δηθηχσζε, ζπλεξγαζία θαη ρσξηθή νινθιήξσζε ελφο 

ηζφξξνπνπ θαη πνιπθεληξηθνχ δηαζπλνξηαθνχ ρψξνπ. 

 Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ΞΓΚ δηεζλψο κε ηελ αλάπηπμε κηαο δπλαηήο εμσζηξεθνχο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αλζεθηηθφηεξσλ θιάδσλ ηεο. 

 Δλίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο ΞΓΚ σο ελεξγεηαθνχ θέληξνπ κε ηελ 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ιηγλίηε θαη ηελ αχμεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ θαη ελ γέλεη θαηλνηφκσλ πεγψλ ελέξγεηαο73. 

                                                      
71 Ζ Β΄ Φάζε - ΠΡΑΓΗΝ Β1 ηεο ζρεηηθήο Κειέηεο ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη εγθξίζεθε απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ 
Ππκβνχιην Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Απφθαζε 221/15 ηεο 2εο-10-2015, ΑΓΑ: 6ΓΝΑ7ΙΤ-3ΑΜ) κε ηα ζρφιηα-
παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ. Απεζηάιε πξνο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
καδί κε ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε απφ θνξείο, 
ππεξεζίεο θαη πνιίηεο θαη αλακέλεηαη ε ελζσκάησζε απηψλ ζην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαβνχιεπζε 
επί ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Πρεδίνπ .Α. πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. 
72 Βι. Δλόηεηα Β.1.2.β. - ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ηεο Κειέηεο Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & 
Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Άξζξν 3 εδ. 1. «Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηνλ δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν», Απξίιηνο 2015, ζει. 28-29.  



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  175                                                                                                                                

 

 Ππκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε δηαζπλνξηαθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα. 

Πην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ Πρεδίνπ .Α., σο εηδηθφηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο: 

 Άκεζε νινθιήξσζε ησλ δηεζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο ΞΓΚ θαη κεζνπξφζεζκα 

δξαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζπλδεζηκφηεηάο ηεο κε ην δηαζπλνξηαθφ ρψξν κέζσ ελφο 

ζχγρξνλνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Νινθιήξσζε ησλ Θαζέησλ αμφλσλ Πηάηηζηα-Θξπζηαιινπεγή θαη Θνδάλε- 

Φιψξηλα-Λίθε74. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο Θνδάλεο θαη ηεο Φιψξηλαο κε ηνλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 ινπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο Θξπζηαιινπεγή – Φιψξηλα – 

Θεζζαινλίθε. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο Ηφληαο Νδνχ κέρξη ηελ Θνδάλε. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 

Φιψξηλα-Κνλαζηήξη. 

 ινπνίεζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ (Trans Adriatic Pipeline -TAP) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζρεδηαζηεί λα δηέιζεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ πφιεσλ ηεο ΞΓΚ νη νπνίεο, παξά ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, 

κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε πνιπθεληξηθήο θαη ηζφξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζην δηαζπλνξηαθφ ρψξν. 

 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο θαη ελ γέλεη ηνπ πνιππνιηθνχ άμνλα Θνδάλε-Ξηνιεκαΐδα-

Ακχληαην-Φιψξηλα σο ελεξγεηαθνχ θέληξνπ πνιιαπιψλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο ΛΑ 

Δπξψπεο θαη σο πφινπ παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη ηερλνγλσζίαο. 

 Δλίζρπζε ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Θαζηνξηάο σο «πφιεηο-πχιεο» εηζφδνπ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα θαη ηε Σψξα απφ ηελ ΞΓΓΚ (Φιψξηλα) θαη ηελ Αιβαλία (Θαζηνξηά). 

 Αλάδεημε ηεο ζέζεο ηεο Θνδάλεο θαη ησλ ινηπψλ πφιεσλ ηεο ΞΓΚ ζε έλα 

δηαζπλνξηαθφ πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα κηθξψλ πφιεσλ πνπ δηθηπψλεηαη γχξσ απφ ην 

                                                                                                                                                                 
73 πσο πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Ξ.Π. (βι. ππνζ. 71), 
πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ζπλέρηζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 
ιηγλίηε αιιά θαη ε κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο ζηε ιεγφκελε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε 
κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ νξπθηνχ ζηελ εζληθή ειεθηξνπαξαγσγή φζν θαη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα γηα 
ηνπιάρηζηνλ 15 αθφκε ρξφληα. 
74 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην Έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2014-2020, 
1ν Πρέδην -Ηνχληνο 2015- (βι. ζει. 81), έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δπελδπηηθή Ξξνηεξαηφηεηα 7.1 (7a) «Πηήξημε 
ελφο πνιπηξνπηθνχ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ κεηαθνξψλ κέζσ επελδχζεσλ ζην δίθηπν ΓΔΓ-Κ» ε λέα 
Γξάζε 07.1.1.01: «Έξγα νινθιήξσζεο θαζέησλ αμφλσλ Δγλαηίαο νδνχ (Λίθε Φιψξηλαο -Θνδάλε -φξηα Λ. 
Ιάξηζαο)».  
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ηξίγσλν Θνδάλε–Θνξπηζά–Κπίηνια θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο, θαζψο θαη άιιεο πφιεηο ηεο δηαζπλνξηαθήο δψλεο, φπσο είλαη ε 

Νρξίδα θαη ην Ξφγξαδεηο. 

  Γηεχξπλζε ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηαζπλνξηαθφ 

θαη επξχηεξα Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 Ξξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη εηδηθφηεξα επηιεγκέλσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηελ πξνβνιή ηεο 

πινχζηαο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ πφισλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (φπσο ηα Σηνλνδξνκηθά Θέληξα, ηα νξεηβαηηθά Δπξσπατθά 

κνλνπάηηα θ.ά.) θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. 

 πνζηήξημε δηθηχσλ ηνπξηζκνχ, ηεο θνηλή δξάζεο επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ινηπψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

δηαθίλεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά λέσλ νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ-παθέησλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ κε ρσξηθή/ζεκαηηθή εζηίαζε. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εκβέιεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ππνδνκέο πγείαο). 

 Ξξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ ρσξηθήο αλάπηπμεο, ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ζην δηαζπλνξηαθφ ρψξν κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ν ξφινο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηνλ εζληθφ ρψξν75 θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαγσγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηεο (ην κεγαιχηεξν θαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν 

θέληξν ειεθηξηθήο παξαγσγήο ηεο Σψξαο, δηέιεπζε TAP, γνπλνπνηία, αγξνηηθή 

παξαγσγή, δπλακηθή ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ), θαζψο θαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο 

πφξνπο (νξπθηά, λεξά, δάζε θαη νηθνζπζηήκαηα), νη νπνίνη εληζρχνπλ θαζνξηζηηθά ηελ 

απηνλνκία ηεο Σψξαο ζε ελέξγεηα, δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ 

δηαπεξηθεξεηαθά, ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε εθκεηαιιεχζεσλ κε κεγάιε εμσζηξέθεηα, 

ελψ επίζεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ νηθνινγηθφ πινχην ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ γηα ην ξφιν ηεο Ξεξηθέξεηαο ζεσξείηαη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πνπ 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο Σψξαο θαη ζηελ ππνζηήξημε 

παξαγσγηθψλ θαη αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί ην 65% πεξίπνπ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο Σψξαο, δηαζέηεη θαη δηαηεξεί ην 

ραξαθηήξα ηνπ «ζηξαηεγηθνχ κεγέζνπο», ιφγσ ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα δηαπεξηθεξεηαθά θαη κε ηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

                                                      
75 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 29-30. 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  177                                                                                                                                

 

Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηε ζέζε ηεο ΞΓΚ ζηνλ 

εζληθφ ρψξν ήηαλ ε δξαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

νινθιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ Θαζέησλ Αμφλσλ, ε ζέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηνλ εζληθφ ρψξν76 αλακέλεηαη 

λα αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηάο 

ηεο ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ελ πξνθεηκέλσ κε ηε Θεζζαιία θαη ηε Λφηηα Διιάδα, 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζρεδηαδφκελσλ Θαζέησλ νδηθψλ Αμφλσλ Δ65 θαη Θνδάλε-

Ιάξηζα. Αλαγλσξίδεηαη φηη ν Θάζεηνο Άμνλαο Θνδάλε-Φιψξηλα-Λίθε θαη ν Θάζεηνο 

Άμνλαο Θνδάλε-Ιάξηζα απνηεινχλ κεηαθνξηθή ππνδνκή κε ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή 

ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ηεο Σψξαο. Δηδηθφηεξα, ν Θάζεηνο Άμνλαο Θνδάλε-Ιάξηζα πνπ 

ζρεδηάδεηαη λα αλαβαζκηζηεί απνηειεί ρεξζαίν άμνλα αλάπηπμεο εζληθήο εκβέιεηαο77.  

Δηδηθφηεξα, σο θχξηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηνλ εζληθφ ρψξν νξίδνληαη νη αθφινπζεο78:  

 Αλαζηξνθή ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο θαη αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο σο 

πξνο ηελ πιεζπζκηαθή ηεο θαηάηαμε κε ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ πξνζέιθπζε 

πιεζπζκνχ.  

 Αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαζπλδέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο Ξεξηθέξεηεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπλδεζηκφηεηαο θαη 

δηαζχλδεζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.  

 Γηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ 

ελεξγεηαθνχ θέληξνπ κε ζπκβνιή ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο Σψξαο θαη κε 

δηαζχλδεζε κε ηνλ Δζληθφ Δλεξγεηαθφ Πρεδηαζκφ, θαζψο θαη κεηάβαζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθφηεξεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο Σψξαο79.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα φισλ ησλ θιάδσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκίαο.  

                                                      
76 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 29, 54, 57. 
77 Ν νδηθφο άμνλαο Θνδάλε-Ιάξηζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ άμνλα Λίθε-Φιψξηλα-Θνδάλε θαη εληάζζεηαη ζηα 
δηεπξσπατθά νδηθά δίθηπα, θαζψο κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ΓΔΓ ην 2013 ν θάζεηνο άμνλαο Θνδάλε-Φιψξηλα-
Λίθε νλνκαηίζηεθε ΓΔΓ, θιάδνο ηνπ ΓΔΓ Σ απφ ηε Ιάξηζα έσο ηε Λίθε (βι. αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Ξ.Π. θαη 
ππνζ. 68, 71).  
78 Βι. Δλόηεηα Β.1.2.β. - ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ηεο Κειέηεο Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & 
Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Άξζξν 3 εδ. 1. «Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηνλ δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν», Απξίιηνο 2015, ζει. 28-29.  
79 πσο πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Ξ.Π. (βι. ππνζ. 68), 
πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε αλάγθε αλάπηπμεο Δζληθνχ Πρεδίνπ γηα ηνλ Δλεξγεηαθφ Ρνκέα, ην νπνίν 
ζα ζηεξίδεη ην ιηγλίηε σο εζληθή πεγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη έλα ζαθέο επελδπηηθφ πιαίζην γηα 
ηηο ππνδνκέο ειεθηξνπαξαγσγήο («Ξηνιεκαΐδα V», «Κειίηε II», δηεξεχλεζε ζθνπηκφηεηαο «Αγ. Γεκήηξηνο 
IV»), θαζψο θαη πηζαλέο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο απηνδηνίθεζεο. 
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Υο εηδηθφηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

θαηεπζχλζεσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο:  

 ινπνίεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ Θαζέησλ Αμφλσλ Δ65 θαη Θνδάλε-Ιάξηζα  

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηνλ εζληθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα:  

 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο ελεξγεηαθνχ θέληξνπ ηεο Σψξαο (ζηα πιαίζηα ηνπ 

πνιππνιηθνχ ελεξγεηαθνχ άμνλα Θνδάλε-Ξηνιεκαΐδα-Ακχληαην-Φιψξηλα) θαη 

θέληξνπ Ξεξηθέξεηαο ψζηε λα αλαιάβεη ξφιν δεπηεξεχνληα εζληθνχ πφινπ φπσο 

πξνηείλεηαη απφ ην Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο θαη σο πνιπηξνπηθνχ θφκβνπ εζληθήο ζεκαζίαο (ζχλδεζε κε ηνλ 

επξχηεξν εζληθφ ρψξν κε ηξία εληζρπκέλα κέζα κεηαθνξάο, απηνθηλεηφδξνκν, 

ζηδεξφδξνκν θαη αεξνδξφκην).  

 Αλαβάζκηζε ηεο Θαζηνξηάο ζε ινηπφ εζληθφ πφιν ηεο Σψξαο κε εμεηδίθεπζε ζε έλα 

ηδηαίηεξα δπλακηθφ εμαγσγηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο (γνπλνπνηία).  

 Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ φισλ ησλ ππνινίπσλ αζηηθψλ θέληξσλ ζε 

δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 Ξξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ ρσξηθήο αλάπηπμεο, ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ζην δηαπεξηθεξεηαθφ ρψξν κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Δπελδχζεσλ Κεηαθνξψλ 

(ΠΞΔΚ), ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ Κεηαθνξψλ ηεο Σψξαο γηα 

ηελ Ξεξίνδν 2014-2025 θαη θαιχπηεη φια ηα κέζα θαη ηνπο ηχπνπο κεηαθνξψλ (νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο, ελαέξηεο, επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο) θαη 

φιεο ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Σψξαο80, ηα θπξηφηεξα νδηθά έξγα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ 

ΞΓΚ θαηά ηε δηαβνχιεπζε κε ηηο Ξεξηθέξεηεο είλαη ε «Νινθιήξσζε ησλ θάζεησλ αμφλσλ 

ηεο Δγλαηίαο Νδνχ πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα (Πηάηηζηα – Ηεξνπεγή – 

Θξπζηαιινπεγή θαη Λίθε – Θνδάλε-Ιάξηζα)», κε ηελ ηεθκεξίσζε φηη ε νινθιήξσζε ησλ 

θάζεησλ αμφλσλ ηθαλνπνηεί ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα νινθιήξσζε ησλ ΓΔΓ-Κ, ε 

«Πήξαγγα Θιεηζνχξαο», ε «Πχλδεζε ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Δ65 κε ηελ Δγλαηία Νδφ» θαη 

ην «Νδηθφ ηκήκα Φιψξηλα – Ξηζνδέξη – Αληάξηηθν – δηαζηαχξσζε Θξπζηαιινπεγήο – 

Σάλη Κπηξίθη» (δπηηθφο ηνπξηζηηθφο άμνλαο), δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ έξγα πνπ 

ζπλδένπλ δηεπξσπατθά νδηθά δίθηπα θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ζχλδεζεο 

δεπηεξεπφλησλ θφκβσλ κε ηα ΓΔΓ-Κ, ε «Γηαζηαχξσζε Ξξεζπψλ – Άγηνο Γεξκαλφο» θαη 

                                                      
80 Ρν ΠΞΔΚ εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο ηεζείζαο ζεµαηηθήο αηξεζηµφηεηαο κεηαθνξψλ (7.1 έσο 
7.3) γηα χπαξμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ/σλ ή πιαηζίνπ/σλ γηα ηηο επελδχζεηο κεηαθνξψλ, ην νπνίν 
ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη βειηηψλεη ηηο ζπλδέζεηο κε ην αλαιπηηθφ θαη βαζηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Κ, 
ελψ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ξεαιηζηηθψλ θαη ψξηκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηήξημε απφ ην ΔΡΞΑ 
θαη ην Ρακείν Ππλνρήο. 
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ην «Νδηθφ ηκήκα Γξεβελά – φξηα λνκνχ Ρξηθάισλ», ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ (Ξξέζπεο θαη ρηνλνδξνκηθφ 

θέληξν Βαζηιίηζαο αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, πξνηάζεθαλ ηα εμήο δχν ζηδεξνδξνκηθά έξγα 

ζχλδεζεο ηεο Θνδάλεο κε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, ε «Δπαλαιεηηνπξγία ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθε-Θνδάλε γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηψλ κέζσ ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ» θαη ε «Σάξαμε ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο πςειψλ ηαρπηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παιαηά ράξαμε γηα Θαιακπάθα θαη 

ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θεληξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθε-Αζήλα», κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ81.   

Δπηπξνζζέησο, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ειήθζεζαλ ππφςε:  

 Νη ξπζκίζεηο ηεο αξηζκ. 35829/22-9-2014 (ΦΔΘ/Β΄/2642/6-10-2014) Α82, ζηελ 

νπνία παξαηίζεληαη ελδεηθηηθνί γεληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη θαζνξίδνληαη νη 

Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

 Νη θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο εγεζίαο ηεο ΞΓΚ. 

 Νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλνηθηή ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πεληαεηία 2015-2019 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

«Δπηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

ζηελ Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»83, κε φξακα έσο ην ηέινο ηνπ 2019 ε 

ΞΓΚ λα είλαη κηα πεξηθέξεηα δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή, κε ζεζκνχο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελδπλακψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηήλ, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο84. 

Κε βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ, ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ, ζην ππφ εθπφλεζε Ξεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ ηα φπνηα θξίζηκα δεηήκαηα ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο 

                                                      
81  πνπξγείν πνδνκψλ Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Γεληθή Γξακκαηεία ΞΚΔΓΗ, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή Κεηαθνξψλ, «Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Δπελδχζεσλ Κεηαθνξψλ 2014-2025» (ΠΞΔΚ), Λνέκβξηνο 2014, 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: Γηαβνχιεπζε ΠΞΔΚ – Απνηειέζκαηα Γηαβνχιεπζεο κε Ξεξηθέξεηεο, ζει. 6, 116-117. 
82 ΑΓΑ: 7Δ9Λ-ΓΦ7 «Ξεξηερφκελν, δνκή, ηξφπνο ππνβνιήο, φξγαλα ζχληαμεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, 
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Ξεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 
ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α) β’ βαζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2019» 
83 Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κε ηελ κε αξηζκφ απφθαζε 315/2014 ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο κεηαμχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ξαλεπηζηεκηαθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ) θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΛΘΝ. 
84 Δξεπλεηηθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ), 
Πηξαηεγηθφ Πρέδην Αλνηθηήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2015-2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δπηζηεκνληθή 
θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε», Έθδνζε 1.0, 27/3/2015, ζει. 15. 
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θαη εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο σο απηνδηνηθεηηθήο 

δνκήο θαη, βεβαίσο, λα  θσδηθνπνηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο  ηεο λέαο Αηξεηήο Ξεξηθεξεηαθήο 

Αξρήο, αληηζηνηρίδνληαο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο κε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη 

αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ή δπλεηηθά δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ.  

3.2 Η ηπαηηγική ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Μακεδονίαρ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΞΓΚ απνηππψλεη, κέζσ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ Αμφλσλ, Κέηξσλ 

θαη Πηφρσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη λα 

επηηχρεη ην φξακά ηεο. Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

Απνζηνιή, ην Όξακα θαη ηηο Αμίεο ηεο, αιιά θαη απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο -

πεξηθεξεηαθήο θαη εζσηεξηθήο-, φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη ηεξαξρεζεί κεηά ηε 

δηεμαγσγή αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ SWOT. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

αμηνινγήζεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη, κε γλψκνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ΞΓΚ, επηζεκάλζεθαλ νη θπξηφηεξνη Πηξαηεγηθνί Ξξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη βαζηθνί Άμνλεο Πηξαηεγηθψλ Δπηινγψλ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη θαησηέξσ. 

3.2.1 Γήισζε Απνζηνιήο 

Ζ απνζηνιή ηεο ΞΓΚ αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νπζηαζηηθά 

πεξηγξάθεη ην ξφιν ηεο σο θνξέα θαη σο Νξγαληζκνχ. Ζ δήισζε ηεο απνζηνιήο απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα γξαπηή απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ελφο 

νξγαληζκνχ, σο κηα δηαθήξπμε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αμηψλ ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ 

ηειηθφ ιφγν χπαξμήο ηνπ. Απνζαθελίδεη ην θχξην έξγν πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί, ην νπνίν 

θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηδίσο δε 

ζηνπο ππαιιήινπο85. Ν Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») απνδίδεη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα ην ραξαθηήξα ηζρπξνχ απηνδηνηθεηηθνχ ζεζκνχ, κεηαβηβάδνληάο ηεο πιήζνο 

αλαπηπμηαθψλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ηθαλνχ λα δηακνξθψζεη πνιηηηθή ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν86. 

Κε ηελ επηρεηξνχκελε κε ηνλ αλσηέξσ Λφκν αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ 

απηνδηνίθεζεο ζε ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο κνλάδεο, ελφςεη ηεο αλαζεσξεκέλεο 

                                                      
85 Ιαθθίηα Αζ., Ζ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Κηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 49-50. 
86 ΔΔΡΑΑ, Νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ, Αζήλα, Πεπηέκβξηνο  2011, 
ζει. 71. 
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δηάηαμεο 102 παξ.1 ηνπ Ππληάγκαηνο, πνπ νξίδεη, φηη κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο Ν.Ρ.Α. ε 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Θξάηνπο,  θαη εληεχζελ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, ηε ζπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθήο απνθέληξσζεο, ηε δεκνζηνλνκηθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ δηνηθεηηθήο δξάζεο, ε Ξεξηθέξεηα, σο δεχηεξνο βαζκφο 

απηνδηνίθεζεο, κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα εθπιεξψζεη, αλεκπφδηζηα, ηελ ηδηαίηεξε 

απνζηνιή ηεο87. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, φπσο απηέο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζην θεθάιαην Δ, άξζξν 186 θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ σο άλσ λφκνπ, 

ζπλάγεηαη φηη Απνζηνιή ηνπο είλαη «ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνίεζε 

πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ». Ζ σο άλσ 

γεληθή δηαηχπσζε εμεηδηθεχεηαη, ψζηε λα εθθξάδεη ην ιφγν χπαξμεο θαη ηε ζπλεηζθνξά 

εηδηθά ηεο ΞΓΚ, κε ηελ αθφινπζε Γήισζε Απνζηνιήο:  

Απνζηνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε άζθεζε θαη 

δηακόξθωζε θάζεηωλ αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο θαη ηε 

βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ δωήο ηωλ πνιηηώλ ηεο, γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλωληθή 

θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο, κέζω αμηνπνίεζεο ηωλ 

ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ. 

3.2.2 Αλαπηπμηαθφ Όξακα 

Ρν φξακα ηεο ΞΓΚ απνηειεί κηα ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο δπλαηήο θαη επηζπκεηήο 

κειινληηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη λα πξνζθέξεη ζε 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζαθή εηθφλα γηα ην πνηα αθξηβψο θαηεχζπλζε ζθνπεχεη λα 

αθνινπζήζεη ε εγεζία ηεο. Ζ δήισζε νξάκαηνο πξνζδηνξίδεη ην πξαγκαηνπνηήζηκν 

φλεηξν πνπ ζπλζέηεη ην ζχλνιν ησλ ηδαληθψλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε 

ην ζθνπφ θαη ηηο αμίεο ηνπ. Θαζνξίδεη ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

θηλεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη ζπληζηά ζεκειηψδε 

παξάγνληα ζπλερνχο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Ρν φξακα δηαγξάθεη ηνλ γεληθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κεηαθξάδνληαο ηελ απνζηνιή ζε επηδησθφκελα 

                                                      
87 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ, ΔΗΠΖΓΖΠΔΗΠ 
ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΝ ΞΟΝΔΓΟΗΘΝ ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΝΠ γηα ηελ «Νξγάλσζε ηεο Απηνηεινχο πεξεζίαο Δπνπηείαο 
ΝΡΑ», Αξκνδηφηεηεο Ξεξηθεξεηψλ, Λνέκβξηνο 2010, ζει. 25. 
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απνηειέζκαηα κε πξαγκαηηθφ λφεκα θαη θαζνδεγψληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ88.  

Ρν αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο ΞΓΚ γηα ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ήηαλ: 

«Βηψζηκε Αλάπηπμε κε Θνηλσληθή Ππλνρή θαη ηνλ Ξνιίηε ζην Ξξνζθήλην». Ρν 

αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Ξεξηθέξεηαο κε νξίδνληα ηελ επφκελε πεληαεηία δηεπξχλεηαη θαη 

νξηνζεηείηαη, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα,  απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα: 

Ιζρπξή Πεξηθέξεηα κε αλζξωπνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη έκθαζε ζηελ 

Κνηλωληθή Δπεκεξία θαη πλνρή, κέζω κίαο αληαγωληζηηθήο, πνηνηηθήο θαη 

εμωζηξεθνύο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηωλ ηνπηθώλ 

ηδηαηηεξνηήηωλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Γηνίθεζεο, πξνζδίδνληάο ηεο ηελ 

ηαπηόηεηα ελόο ζύγρξνλνπ κεηαθνξηθνύ, ελεξγεηαθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ 

θέληξνπ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ζεκεία αηρκήο ηνπ νξάκαηνο ηεο ΞΓΚ είλαη: 

 Ζ επηδίσμε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο  

 Ζ επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα κία ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή 

Γηνίθεζε  

 Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε γεσπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 

 

Ρν ξακα απηφ επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ην αλαπηπμηαθφ φξακα πνπ έρεη 

δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ 2014-202089, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο «δηαηεξήζηκεο, 

αληαγσληζηηθήο, πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη πνηνηηθφ πεξηβάιινλ», αιιά θαη κε ην λέν αλαπηπμηαθφ φξακα πνπ δηέπεη ηελ 

Δζληθή Αλαπηπμηαθή Πηξαηεγηθή ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ Ππκθψλνπ γηα ην Ξιαίζην 

Αλάπηπμεο (ΔΠΞΑ) 2014-202090 θαη απνβιέπεη «ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο 

θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ 

εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

                                                      
88 Ιαθθίηα Αζ., Ζ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Κηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 49. 
89 Δγθεθξηκέλν ΔΞ-ΞΓΚ 2014-2020 (έγθξηζε ΔΔ 18-12-2014), ζει. 3 
90 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 51 
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3.2.3 Θαηεπζπληήξηεο αμίεο θαη πνιηηηθέο επηινγέο 

Νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο αληηπξνζσπεχνπλ ηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ΞΓΚ, ηελ θαζνδεγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηφο ηεο θαη δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπο. 

Νη έμη βαζηθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο-αμίεο πνπ θξίλεηαη φηη ζα πξνσζήζνπλ 

δπλακηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηεο είλαη νη εμήο:   

 Ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ  

 Πεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

 Απνδνηηθή ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ζηφρσλ 

θαη αμηψλ θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

 Γηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε 

 Νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πφξσλ θαη ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

 Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν 

 

Πην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

πνιηηηθέο επηινγέο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Αξρήο. Νη θχξηεο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο εγεζίαο 

πνπ δηαπλένπλ ην αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη: 

 Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζχγρξνλε θαη αλζξσπνθεληξηθή  

 Ζ Γεσξγία θαη ε  Θηελνηξνθία σο κνριφο αλάπηπμεο  

 Νη νινθιεξσκέλεο πνδνκέο σο ηζρπξά ζεκέιηα  

 Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπλαληά ηελ θαηλνηνκία  

 Ζ Απαζρφιεζε σο ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηα επφκελα ρξφληα  

 Ζ Ξεξηθέξεηα σο Δλεξγεηαθή θαξδηά ηεο ρψξαο πνπ ρηππά αδέζκεπηα  

 Ρν Ξεξηβάιινλ σο θιεξνλνκηά ησλ παηδηψλ καο  

 Ζ γεία σο αγαζφ φισλ ησλ πνιηηψλ  

 Ζ Θνηλσληθή κέξηκλα σο δείθηεο ηνπ πνιηηηζκνχ  

 Ζ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ ζρεδηάδεη ην κέιινλ  

 Ν Ρνπξηζκφο πνπ αλαθαιχπηεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ καο  

 Ν Ξνιηηηζκφο σο θιεξνλνκηά πνπ εμειίζζεηαη θαη ν Αζιεηηζκφο σο ηξφπνο δσήο  

 Ν Ρνπηθφο Ξφξνο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηηο θαηάιιειεο δξάζεηο  

Πεκαληηθνί κνρινί γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε 

θζελή ελέξγεηα, ε αγξνηηθή εμεηδίθεπζε, ε βηνκεραληθή αλαζπγθξφηεζε θαη νη επελδχζεηο 

ζε ππνδνκέο. 
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Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ 

αθελφο ε επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πιηθψλ θαη άπισλ, θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

Υζηφζν, ε απνξξνθεηηθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί δείθηε αλάπηπμεο. Πηφρνο 

γηα ηελ Ξεξηθέξεηα είλαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη ζε ηνκείο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

εμππεξεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πξσηνθαλνχο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηε Γπηηθή Καθεδνλία. 

Υο παξάγνληεο θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο 

αλαγλσξίδνληαη: 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Ρν  θνηλσληθφ απφζεκα  

 Ρν θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ  πεξηβάιινλ θαη ην ελεξγεηαθφ θεθάιαην 

 Νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Ζ αλάπηπμε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη πνηνηηθφ κέγεζνο θαη φρη 

πνζνηηθφ. Πην επίθεληξν ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο βξίζθνληαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην θνηλσληθφ απφζεκα, σο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

μεθηλά θαη ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγεη θάζε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εζηηάδεη ζε άμνλεο φπσο ε απαζρφιεζε θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε 

ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δεμηνηήησλ σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ. 

Ρν θνηλσληθφ απφζεκα αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο θαη ζηηο αμίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ θνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο κε επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν.  

Ππλαθνινχζσο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο απαηηεί 

έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην πνιηηηθψλ ην νπνίν ζα εμεηδηθεχεηαη κέζα απφ έλα κίγκα Αμφλσλ, 

Κέηξσλ θαη Πηφρσλ κε αληηθείκελν:  

 Ρελ αλάδεημε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε κηα Ξεξηθέξεηα κε απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, αλαβαζκίδνληαο ην θνηλσληθφ, 

θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ, ελεξγεηαθφ θαη παξαγσγηθφ ηεο θεθάιαην, δεκηνπξγψληαο 

επηπξφζζεηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.   
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 Ρε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο.  

 Ρε ζηήξημε κε θάζε ηξφπν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα παξακείλεη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξάγνληαο πξνζηηζέκελε αμία κε 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ιεηηνπξγψληαο σο βαζηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο ηνπ 

επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. 

3.3 Οι Άξονερ και οι ηόσοι ηος ηπαηηγικού σεδίος 

Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

Αμφλσλ, Κέηξσλ θαη Πηφρσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα «ηεξαξρηθφ δηάγξακκα» (ην «δέλδξν 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ»), ζην νπνίν γίλεηαη ζηαδηαθή εμεηδίθεπζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο91. Ζ σο άλσ δηάξζξσζε απνηειεί ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ΔΞ θαη ηελ πξνγξακκαηηθή δνκή ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ αληαλαθιά ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη λα 

δηακνξθσζεί έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ πξφγξακκα, πνπ βαζίδεηαη ζε ηεξαξρεκέλεο 

πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα αλάπηπμεο. 

Νη Άμνλεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ζε ζπκθσλία κε 

ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Λ. 

3852/2010)92. Πχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 35829/22-9-2014 (ΦΔΘ/Β΄/2642/6-10-2014) 

πνπξγηθή Απφθαζε, νη Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ησλ Ξεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ θαζνξίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 50 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 50. Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο ηνπ ΔΞ ΞΓΚ 2015-2019 

Α/Α  Άμνλαο 

1 Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο 

2 Θνηλσληθή κέξηκλα, πγεία, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο  

3 Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε  

4 Βειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

 

Ξαξάιιεια, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ΔΞ 

ζπκβαδίδεη κε ηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ δξάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ πνπ 

                                                      
91 ΔΔΡΑΑ, 2011, Νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ, ζει.74. 
92 Πην ίδην, ζει.  14.  
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πξνθξίλεηαη κέζα απφ ηε δεθαεηή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ζ θνηλνηηθή 

απηή ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη (11) Θεκαηηθνχο Πηφρνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ ζα ηχρνπλ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα Δπξσπατθά Ρακεία.  

Γηα ην ιφγν απηφ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη (4) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο έρνπλ νξηζηεί 

θεληξηθά κε βάζε ηηο θνηλέο αξκνδηφηεηεο πνπ απνδφζεθαλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη εθ 

πξννηκίνπ είλαη γεληθνί ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Ξεξηθεξεηψλ 

βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ε δηάξζξσζε ηνπ παξφληνο ΔΞ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ Αμφλσλ ζε Κέηξα, Πηφρνπο θαη Γξάζεηο, 

επηιέρηεθε λα βαζηζηεί ζηνπο (11) παξαπάλσ Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζνχλ δηεμνδηθά θαη κε ζπληνληζκέλν θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν νη ηδηαίηεξεο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ απνηχπσζε απηή ζα 

νινθιεξσζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ Ξεληαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πρεδίνπ (Δπηρεηξεζηαθφο Ξξνγξακκαηηζκφο). 

Ρν πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, πνπ ζα ιεθζεί σο νδεγφο θαη ηνπ 

ππφ εθπφλεζε ΔΞ, έρεη σο άμνλα ηηο εμήο ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζε Δζληθέο Πηξαηεγηθέο θαη ζε φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

Δζληθά Ξξνγξάκκαηα (πεξηθεξεηαθά θαη ηνκεαθά) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020: 

 Έμππλε Αλάπηπμε (Smart growth), κε γλψκνλα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ ψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ΔΔ κέζσ επελδχζεσλ ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Θαηλνηνκία. 

 Σσξίο Απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε (Inclusive growth), κε γλψκνλα ην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ ζηνπο ηνκείο γεία – Θνηλσληθή Δλζσκάησζε – Απαζρφιεζε, Δθπαίδεπζε 

& Γεμηφηεηεο θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ Θνηλσληθή Αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ζπλνρή. 

 Βηψζηκε Αλάπηπμε (Sustainable growth), κε γλψκνλα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο θαη ηελ Φηιηθή ζην Ξεξηβάιινλ Νηθνλνκία θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ 

πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην «πξάζηλεο» θαη πην 

αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ΞΓΚ, επηιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο νη 

αθφινπζνη ηέζζεξηο (4) ηξαηεγηθνί ηόρνη, πεξηθεξεηαθήο θαη εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο (4) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί, αιιά θαη 

κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο – θαηεπζχλζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηνπο Άμνλεο ηεο 
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Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο Πηξαηεγηθήο93 θαη ηηο ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», φπσο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 20. 

 

Γηάγξακκα 20. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ 2015-2019 

 

                                                      
93 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 67. 
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ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ – ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

Έμππλε 

Αλάπηπμε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 
(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ 
ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ – ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΕ ΑΙΦΜΗ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & 
ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
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ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΜΕΣΑΒΑΗ Ε ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ–ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ 
ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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Πην αλσηέξσ Γηάγξακκα, γηα θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαζνξίζηεθε έλαο Πηξαηεγηθφο 

Πηφρνο, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα ζπλνςίζεη ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα. Κε βάζε ηελ πηνζεηνχκελε 

αξρηηεθηνληθή ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ 2015-2019, ν Πηφρνο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

4νπ Άμνλα  απνηειεί πξνυπφζεζε, αιιά θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

Πηφρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο.  

Πε εζληθφ επίπεδν, έρεη αλαγλσξηζηεί ε θαηαιπηηθή βαξχηεηα πνπ έρεη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, σο «ππνβνεζεηηθφο παξάγσλ», ζηελ πνξεία εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ 

θξίζε, κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεζκηθή επάξθεηα 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη πξνυπφζεζε επηηπρίαο 

ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο ηεο ρψξαο94. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ 

βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, δίλεη απάληεζε ζην δήηεκα 

ελίζρπζεο ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο ΞΓΚ, ηεο ηθαλφηεηαο 

δειαδή λα αιιάδεη θαη λα βειηηψλεηαη, ηθαλνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη κε 

γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ ιαζψλ, κέζσ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηκεκάησλ, αιιά θαη ηεο αηξεηήο δηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ΞΓΚ σο 

νξγαληζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Κε ηε ζεηξά ηνπ, ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνθαζνξίδεη ην κέηξν ζην 

νπνίν επηηπγράλεηαη ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο ΞΓΚ, γηα ηνπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

επεκεξία ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ν ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ 

αμηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ, θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ελεξγεηαθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ θαη πξαθηηθά ζπκπίπηεη κε ηελ απνζηνιή ηεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα ξπζκίδεη 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ κε δηθή ηεο επζχλε θαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ95. Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκβάιιεη άκεζα ζηε 

δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη έμππλεο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ζπλεηζθέξνληαο ζην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ φξακα. 

                                                      
94 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 62, 67. 
95 Ιαθθίηα Αζ., Ζ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Κηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 123-124. 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  189                                                                                                                                

 

Ρν βαζηθφ πεξηερφκελν θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ ηεζζάξσλ 

Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο αλαιχεηαη θαησηέξσ: 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή αληηιακβάλεηαη θαη ζεσξεί ην Ξεξηβάιινλ φρη σο 

ηδηνθηεζία, αιιά σο θιεξνλνκηά πνπ ζα αθήζεη ζηηο επφκελεο γεληέο. Κηα 

θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηέςεη, θαιιηεξγψληαο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, 

εθαξκφδνληαο πνιηηηθέο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ  πδάηηλνπ θαη δαζηθνχ πινχηνπ, 

πινπνηψληαο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη εθαξκφδνληαο 

ζην αθέξαην ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Ξαξάιιεια, πξναζπίδεη κε θάζε ηξφπν 

ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη, πξσηίζησο, απηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηνλ Δλεξγεηαθφ 

Σαξαθηήξα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Δπηπιένλ, αληηιακβάλεηαη ηνλ Ξνιηηηζκφ φρη 

σο πνιπηέιεηα, αιιά σο ζηάζε δσήο θαη ζπιινγηθφ αθήγεκα.  

Πην πιαίζην ηνπ 1νπ Άμνλα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ 

ηίζεηαη είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Νη δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζηνλ Άμνλα απηφ ζα έρνπλ σο γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ, κε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο» 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο – ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεδίν  πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνιηηηθψλ. Ζ ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγηθή θιηκάθσζε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε 

θπξίαξρα ηα πδάηηλα θαη δαζηθά νηθνζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θαη ζεκαζίαο, 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε βαζηθή παξάκεηξν ζεψξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ. Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δηαζεζίκσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, απαηηείηαη ζρεδηαζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δζληθή Ξνιηηηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα96, κε έκθαζε ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

                                                      
96 ΞΔΘΑ, Δζληθή Ξνιηηηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, Ηαλνπάξηνο 2014. 
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Ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζ’ απηή, απνθηά πέξαλ ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη 

δηαθξαηηθή δηάζηαζε θαη απαηηεί ζπλεξγαζίεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο Αιβαλία θαη 

πΓΓΚ. Αλαιακβάλνληαο ελεξγφ θαη εγεηηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

Ξεξηθέξεηα έρεη ήδε ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα  ζέκαηα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Θνξπηζάο ζηελ Αιβαλία θαη δξνκνινγεί αληίζηνηρε 

ζπλεξγαζία κε φκνξεο Ξεξηθέξεηεο ηεο πΓΓΚ. 

Ρν Ξνιπζεκαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ξάξθν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΒΑΙ, αμηνπνηψληαο απνδνηηθά πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο, έρεη ζηφρν λα απνηειέζεη Θέληξν Αξηζηείαο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζ’ απηφ 

ζα θαιχςεη ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα  απφθηεζε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ θαη 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ηφζν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (πξνζσπηθφ ησλ δπλάκεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) θαη εζεινληέο φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο. Ραπηφρξνλα, Ζ 

Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ θαη ην Δζληθφ Θέληξν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζα ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θιηκαθίσλ, πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηελ  Διιάδα φζν θαη απφ 

άιιεο ρψξεο, πξνζδίδνληαο ζην εγρείξεκα παλεπξσπατθή δηάζηαζε θαη πξννπηηθή.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε  ησλ 

απνξξηκκάησλ απνηειεί ζηε Γπηηθή Καθεδνλία θαιή πξαθηηθή θαη πξφηππν ζε εζληθφ 

επίπεδν, αλάγεηαη ζε κείδνλ δήηεκα γηα ηελ ΞΓΚ ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) σο πξνο ην ζέκα ηεο 

ρσξνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα κε 

αμηνπνηήζηκσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Δ.Α.)97. Ν ρψξνο ησλ νξπρείσλ δελ κπνξεί λα 

είλαη απνδέθηεο Δ.Α., πέξαλ απηψλ ηεο πεξηθέξεηαο.  

Ξαξάιιεια, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε δηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θχξηνπ «εμαγσγηθνχ» ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ είλαη ε 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ε εμφξπμε ιηγλίηε, κε πνιηηηθέο εθζπγρξνληζκνχ, απφιπηα 

ζπκβαηέο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή 

απηνλνκία. Νπνηαδήπνηε πξννπηηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε δελ κπνξεί παξά λα 

πεξηιακβάλεη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηειεζεξκάλζεσλ νηθηζκψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ άμνλα. Εεηνχκελν ε ελίζρπζή 

ησλ ηειεζεξκάλζεσλ, ε δηαζπλδεζηκφηεηα ηνπο εθφζνλ είλαη νηθνλνκηθά θαη ηερληθά 

δπλαηφλ, ε ρξήζε ηνπο γηα ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα γηα εμσαζηηθή 
                                                      
97 πνπξγείν Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Δζληθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ), Ηνχληνο 2015, ζει. 99. 
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ρξήζε ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ε ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ κε ηελ δεκηνπξγία 

ζπκπαξαγσγηθήο κνλάδαο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ.  

Υζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κεζνπξφζεζκα νη αλακελφκελεο πξνθιήζεηο 

ιφγσ επηβνιήο πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη ησλ 

απμεκέλσλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ραπηφρξνλα, ε ελδερφκελε 

πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε θαη κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο δχλαηαη λα αζθήζεη 

πηέζεηο ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αληηζηαζκηζηνχλ, ζε κεγάιν 

βαζκφ, κε δεδνκέλε ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν 

ηεο ελέξγεηαο. Ζ πξννπηηθή επελδχζεσλ ζηηο ΑΞΔ κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζην 

ππάξρνλ δίθηπν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ΑΞΔ ηνπηθά θαη ηε ζπλαθφινπζε πξνψζεζε ζρεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

(cluster), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδίθεπζεο. Απφ ρσξηθή άπνςε, 

επηβάιιεηαη λα αμηνπνηεζνχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νξηζηηθνπνηήζεθε ε εθκεηάιιεπζε 

νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ δελ ελδείθλπληαη γηα άιιεο ρξήζεηο98. 

ζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε, νη νπνίεο, 

πέξαλ ηεο πξνθαλνχο αηζζεηηθήο έθπησζεο ηνπ ρψξνπ, ζπλνδεχνληαη απφ κηα κεγάιεο 

θιίκαθαο πίεζε ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, απαηηνχλ κηα νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή πξνζέγγηζεο θαη ζεκαληηθφ πεδίν πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Γεληθφηεξα, ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο θαη δίλεη 

δπλαηφηεηεο ηφλσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, λέσλ εμεηδηθεχζεσλ θαη παξαγσγήο 

«πξάζηλσλ» πξψησλ πιψλ γηα λέα πξντφληα ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Απφ ρσξηθή άπνςε, 

είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί έλα πιαίζην εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο 

νξπθηνχο πφξνπο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε άιιεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο99.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε Ξεξηθέξεηα επηδηψθεη: 

 Ρελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηφξζσζε ηνπ 

πιαζκαηηθνχ ΑΔΞ πνπ παξνπζηάδεη ε Ξεξηθέξεηα ιφγσ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

ΓΔΖ ζηε πεξηνρή,  κε απνηέιεζκα ε Γπηηθή Καθεδνλία λα ράλεη ηεξάζηηα πνζά 

θνηλνηηθψλ  θνλδπιίσλ. 

 Ρελ επαλαπφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εδαθψλ. 

                                                      
98 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 7. 
99 ην ίδην, ζει. 7. 
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 Ρελ πξαγκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ρε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηε ΓΔΖ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Πην 

πιαίζην απηφ εηνηκάζηεθε ην Ρνπηθφ Πχκθσλν Πηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Ρε ζέζπηζε αληαπνδνηηθψλ νθειψλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εηδηθφηεξα ηελ 

εθαξκνγή εηδηθνχ ηηκνινγίνπ ξεχκαηνο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο  ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε κείσζε ηνπ θφζηνπο ξεχκαηνο θαηά 30% γηα ηα λνηθνθπξηά  

θαη θαηά 50% γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηα απνθαηάζηαζε ηεο καθξνρξφληαο αδηθίαο θαη 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 Ρελ αχμεζε ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο (Ρέινο Ιηγλίηε) απφ ην 0,5% ζην 1,2%  

 Ρε ζεζκνζέηεζε Ρέινπο Όδαηνο (Δηδηθνχ Ρέινπο ΑΞΔ), ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ ΖΠ ζηελ πεξηνρή, ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξν ΦΞΑ ηηκήο 

πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα πδξνειεθηξηθά 

 Ρελ επηβνιή ηέινπο εμφξπμεο ιηγλίηε κε βάζε ηνλ κεηαιιεπηηθφ θψδηθα θαη 

δηθαηνχρνπο ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ. 

 Ζ δεκηνπξγία Δηδηθνχ Ρακείνπ Ξεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε 

πνζνζηνχ επί ηνπ Θχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πινπνίεζε ππνρξεψζεψλ ηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζα εμαζθαιίζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 

δηεζλψο πξνβιεπφκελσλ θαζψο θαη ησλ ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη δελ 

ζα θιεξνλνκήζνπκε πξνβιήκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρξήζηε. 

 Ρνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ άκεζε 

θαηαζθεπή ηεο Ξηνιεκαΐδαο 5 θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ Κειίηε ΗΗ.    

 Ρε δηαηήξεζε ηνπ ιηγλίηε σο εζληθνχ θαπζίκνπ κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηήξεζε 

απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ,  κε παξάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο κεηαιηγληηηθήο 

πεξηφδνπ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΑΞΔ θαη νη 

αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΡΑΟ.  

 Ππλνιηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ ΞΓΚ (Νδηθφο 

Σάξηεο ιηγληηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία),ην φπνην ζα πξνβιέπεη 

ηνλ ηξφπν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα  επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εμφξπμεο (κεηεγθαηαζηάζεηο, απαιινηξηψζεηο), κε αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ  απηψλ αηηεκάησλ, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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Υο πξνο ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα, ε Ξεξηθέξεηα νθείιεη λα επελδχζεη ζε έλα λέν 

κνληέιν πεξηθεξεηαθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ, πέξαλ ηελ αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ αξραηνινγηθνχ πινχηνπ ηεο (αξραία, βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία), νθείιεη 

λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, νη νπνίνη είηε κέλνπλ αλαμηνπνίεηνη είηε 

αλαπηχζζνληαη ειάρηζηα. Ρέηνηνη ηνκείο είλαη ε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά, ε ζχγρξνλε 

πνιηηηζηηθή έθθξαζε (δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, ζέαηξν, κνπζηθή), ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 

ηδηαηηεξφηεηαο κέζα απφ ηελ αλαβίσζε ηνπηθψλ εζίκσλ θαη ηνπ άπινπ θαη πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο (λεξά, γεσινγηθά θαηλφκελα θαη 

παιαηνληνινγηθά επξήκαηα) θαη ησλ θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλνληαη ηνπηθά σο ηκήκα ηεο 

λέαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ αζηηθή θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε. 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & 
ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Ζ θιηκάθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη ζέζεη ζε αζχκκεηξε πίεζε ηφζν ηηο 

δνκέο φζν θαη ηηο ππνδνκέο ησλ πεξεζηψλ γείαο, Δθπαίδεπζεο, Θνηλσληθήο 

Κέξηκλαο θαη ηνπ Ξνιηηηζκνχ. Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή πηζηεχεη αθξάδαληα φηη 

ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ν ζεβαζκφο θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη αλαμηνπαζνχλησλ αιιά θαη ε νκαιή έληαμε ησλ  κεηαλαζηψλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ δελ απνηεινχλ απιά ππνρξεψζεηο κηαο επλνκνχκελεο Ξνιηηείαο, αιιά 

αδηαπξαγκάηεπηνπο δείθηεο πνιηηηζκνχ. Θεσξεί ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

σο θπξίαξρνπο ππιψλεο αλάπηπμεο, ζπλδένληάο ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πηεξίδεη 

θαη πξνζβιέπεη ζην ξφιν ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο θαηαιχηε αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηθήο θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα παξαβιέπεη ην ξφιν  

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ ΡΔΗ ζηελ πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Πην πιαίζην ηνπ 2νπ Άμνλα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ε ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε, κέζσ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο θξίζεο.  

Νη δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ Άμνλα απηφ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο πιένλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο -ηελ αλεξγία θαη ηε 

θηψρεηα-, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα κηα βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 
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πνπ δεκηνπξγεί απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Ιφγσ ηεο έληαζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζα αλαδεηεζνχλ νη κέγηζηεο ζπλέξγηεο ησλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ , κέζσ 

ζπλδπαζκνχ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ επηδηψθνπλ κηα θαιχηεξε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηα αληηθπθιηθά θαη ζηα δηαξζξσηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο 

επαλεθθίλεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη, θαη’ επέθηαζε, εζληθήο νηθνλνκίαο100.  

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο, ην φξακα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

είλαη ε «βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

γείαο γηα ηηο επφκελεο γελεέο». Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξάκαηνο, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε Ξεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ξξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηεθδηθεί ηελ αλαδηάηαμε 

ηνπ πθηζηάκελνπ εζληθνχ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  θαη ιήςε 

αληίζηνηρεο πνιηηηθήο απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, κε  

γλψκνλα ηελ απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 

ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ζρέζεο θφζηνπο – απνηειέζκαηνο, κέζσ βειηίσζεο 

ηεο θαηαλνκήο ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη λνζνθνκείσλ ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηψλ. Ραπηφρξνλα, έρεη εθπνλεζεί απφ ηελ 

Αληηπεξηθέξεηα γείαο πξφηαζε γηα ηνλ «γεηνλνκηθφ Σάξηε» ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

ε νπνία αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί πηινηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ζ πξφηαζε απηή απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εγρείξεκα γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ πγεηνλνκηθφ αλαζρεδηαζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηνπ ΔΘΑΒ. Ξαξάιιεια, ηνλίδεη ηελ έιιεηςε 

θαη πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ Ρξηηνβάζκηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπ Αξκφδηνπο Φνξείο θαη ζχκθσλα θαη κε ηνλ 

Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ηεο 3εο .Ξε., ν Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο γηα ηελ γεία θαη ηελ Θνηλσληθή Κέξηκλα ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο 

θαη «αληαπνθξηζηκφηεηαο» θαη ζπλνςίδεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο 101: 

                                                      
100 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 57. 
101 Πηξαηεγηθφ Πρέδην  3εο ΞΔ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2014-2020 ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 2015  
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 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο, κέζσ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

πγείαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζέζπηζεο θαη πινπνίεζεο 

ζηφρσλ δεκφζηαο πγείαο, κείσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο 

ζαλάησλ,  βειηίσζεο ηεο πγείαο εηδηθψλ πιεζπζκψλ. 

 Ιεηηνπξγηθή απφδνζε, κέζσ ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο/πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. 

 Νηθνλνκηθή απφδνζε, κέζσ νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

κείσζεο ησλ απνθιίζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, δηαρείξηζεο πιηθνχ, ζπγθξάηεζεο θφζηνπο.  

 Αλάπηπμε, κέζσ δεκηνπξγίαο - εθζπγρξνληζκνχ ησλ Κνλάδσλ θαη πεξεζηψλ γείαο, 

κε αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ θαη ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη δηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο Α/Βάζκηαο θαη Β/Βάζκηαο γείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, έρνπλ ηεζεί ηέζζεξηο (3) Ξπιψλεο θαη δεθαηέζζεξηο 

(14) Πηξαηεγηθνί Πηφρνη: 

ΠΤΛΩΝΑ 1: ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.1: Διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του ςυςτιματοσ υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.2: Βελτίωςθ τθσ Αποτελεςματικότθτασ και Αποδοτικότθτασ του Συςτιματοσ 
Υγείασ και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.3: Ψθφιακόσ Εκςυγχρονιςμόσ του Συςτιματοσ Υγείασ, Προϊκθςθ τθσ 
πλθροφορικισ τεχνολογίασ και των e-υπθρεςιϊν υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.4: Αναβάκμιςθ των ανκρϊπινων πόρων του Τομζα Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.5: Βελτίωςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ του Τομζα Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.6: Βελτίωςθ τθσ Εξωςτρζφειασ του Συςτιματοσ Υγείασ 

ΠΤΛΩΝΑ 2: ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.1: Ενίςχυςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και Αφξθςθ-Πρόλθψθ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.2: Βελτίωςθ τθσ Άμυνασ των Πολιτϊν ζναντι Παραγόντων Κινδφνου για τθ 
Δθμόςια Υγεία 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.3: Προϊκθςθ τθσ Ψυχικισ Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.4: Αξιοποίθςθ Προϊόντων Ζρευνασ του Συςτιματοσ Υγείασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ παραγόντων κινδφνου και τθ κεραπεία νοςθμάτων 

ΠΤΛΩΝΑ 3: ΜΕΙΩΗ ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ – ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΣΕ & ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ/ΦΡΟΝΣΙΔΑ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.1: Eπενδφςεισ ςε Υποδομζσ Υγείασ και άλλεσ Κοινωνικζσ Υποδομζσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτον τομζα υγείασ 
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Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.2: Αξιοποίθςθ Καινοτόμων Τεχνολογιϊν για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Πρόςβαςθσ 
ςε Υπθρεςίεσ Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.3: Ανάπτυξθ νζων τρόπων παροχισ υπθρεςιϊν 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.4: Αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κοινωνικοοικονομικισ κρίςθσ ςτθν 
υγεία των Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων 

 
Πην πιαίζην ηεο άκεζεο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο 

νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έρεη εθπνλεζεί ε Ξεξηθεξεηαθή Πηξαηεγηθή 

Θνηλσληθήο Έληαμεο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία  (ΞεΠΘΔ ΞΓΚ)102, κε βάζε ην ζρεηηθφ 

πιέγκα επηινγψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο Δζληθήο 

Πηξαηεγηθήο Θνηλσληθήο Έληαμεο103,  φπσο νξηνζεηήζεθε απφ ηελ «Ξξάζηλε Βίβιν 

γηα ηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή Θνηλσληθήο Έληαμεο»104 θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο 

ΔΔ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ 

Δκβιεκαηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ ηεο105. Ζ ΞεΠΘΔ ΞΓΚ ζπληζηά ην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπηθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, ήηνη, ηεο ππνζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αλαγθαίσλ Γνκψλ θαη Ξξνγξακκάησλ, ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 

θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ θαη, βεβαίσο, ηεο ζπγθξφηεζεο 

πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο Θνηλσληθψλ Φνξέσλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο 

Πηξαηεγηθήο, ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ Φνξέσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζηειερψλ ηνπο θ.ν.θ.  

Ρν φξακα ηεο ΞεΠΘΔ ΞΓΚ είλαη «ε δηαθχιαμε θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο κε εθαξκνγή βηψζηκσλ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

κέηξσλ ελεξγεηηθνχ ραξαθηήξα, κέζα απφ κία ηζρπξή εηαηξηθή ζρέζε θνξέσλ θαη 

πνιηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ 
                                                      
102 Πχκθσλα κε ηε ζεκαηηθή αηξεζηκφηεηα 9 (άξζξν 19 θαη Ξαξάξηεκα ΣΗ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 
1303/2013) γηα ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο 
θηψρεηαο, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
αλαγθαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε κε πξνζεζκία 
νινθιήξσζεο κέρξη 31/05/2015 (ελφηεηα 9 ηνπ ΔΞ-ΞΓΚ 2014-2020).  
103 πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην γηα ηελ 
Θνηλσληθή Έληαμε, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2014.  
104 Κειέηε «Ζ Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή Θνηλσληθήο Έληαμεο», γηα ηελ αλάπηπμε 
κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Ηνχιηνο 2013.  
105 Βι. ηδίσο ηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο «Δπξσπατθή Ξιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ - Έλα Δπξσπατθφ Ξιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή 
ζπλνρή», COM(2010) 758/16.12.2010 θαη «Πηνρεχνληαο ζηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο γηα ηελ  
αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Ρακείνπ  
(2014-2020)», COM(2013) 83/20.2.2013. 
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θαηνίθσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο». Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ δηακνξθψζεθε έλα ζπλεθηηθφ πιέγκα πέληε 

Πηξαηεγηθψλ Πηφρσλ(Π.Π.): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ EΝΣΑΞΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΚΕ ΠΔΜ) 

Σ.Σ. 1: Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και τθσ Ακραίασ Φτϊχειασ 

Σ.Σ. 2: Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ του Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ – Προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ενςωμάτωςθσ των Ευπακϊν Ομάδων, ιδίωσ των Παιδιϊν 

Σ.Σ. 3: Προϊκθςθ τθσ Ενεργθτικισ Ζνταξθσ των Ευπακϊν Ομάδων ςτθν Αγορά Εργαςίασ και 
ςτθν Επιχειρθματικότθτα 

Σ.Σ. 4: Αναβάκμιςθ – Επζκταςθ Κοινωνικϊν και Εκπαιδευτικϊν Υποδομϊν και Υποδομϊν 
Υγείασ που προάγουν και διευκολφνουν τθν Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ των Ευπακϊν Ομάδων 
και ςτθρίηουν τισ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ςτθν ΠΔΜ, 

Σ.Σ. 5: Συντονιςμόσ, Εφαρμογι, Παρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ τθσ Περιφερειακισ 
Στρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ ςτθν ΠΔΜ. 

 

Ξαξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ν δπλακηθφο ξφινο ηεο πινχζηαο, πνιππνίθηιεο θαη 

εμειηζζφκελεο Ξνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (πιηθήο θαη άπιεο) ηεο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, θαζψο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ, ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, επηδηψθνληαη 

δξάζεηο νινθιεξσκέλεο πξνψζεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ψζηε ηα δχν 

απηά αγαζά λα θαηαζηνχλ αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα ζε φιε ηελ θνηλσλία θαη κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο ε ζηήξημε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ 

θαη ρψξσλ, ε αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ, ε δεκηνπξγία 

αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη θαηλνηφκσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πξνψζεζε θαη πξνβνιή 

ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ειηθίεο.   

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 
(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Ζ αλάζρεζε θαη ε απνθιηκάθσζε ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ ην κεγάιν ζηνίρεκα 

γηα ηελ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή. Ζ ζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ, ε 

νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ε ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ζπληνληζκέλε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο  απνηεινχλ ην βαζηθφ κίγκα πνιηηηθψλ 

ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Ζ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ Ππκθψλνπ Δηαηξηθήο Πρέζεο 

2014-2020, ε πηνζέηεζε θαη εκπέδσζε πξαθηηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ε 
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δηαζχλδεζε ηεο Έξεπλαο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ. 

Πην πιαίζην ηνπ 3νπ Άμνλα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

πνπ ηίζεηαη είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  ησλ 

επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, απαηηνχληαη δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζειθχεη επελδχζεηο, ηελ 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο  θαη δηθηπψζεσλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο», ηελ αλαβάζκηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. 

Απαηηείηαη ε ζηήξημε θαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ νξγαλσκέλσλ δνκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΒΗΞΔ, ΒΗΝΞΑ, ΒΗΞΑ) γηα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη 

ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ εμππεξεηήζεσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο.  Αληηκεησπίδεηαη 

ζεηηθά θαη κε πξννπηηθή ε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξεπκαηηθνχ Θέληξνπ ζηε 

Γπηηθή Καθεδνλία. 

To λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα ππαγνξεχεη ηε ζηξνθή ζε παξαγσγηθνχο 

αληαγσληζηηθνχο θαη ελ δπλάκεη εμσζηξεθείο θιάδνπο, φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ν 

πνιηηηζκφο, νη ΡΞΔ, ε ελέξγεηα, ε γεσξγία  θαη θηελνηξνθία, ε κεηαπνίεζε θαη νη 

ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη θαη ζα ιάβνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ 

θαηαλνκή πφξσλ θαη επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο. Νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην 

RIS3 ηεο ΞΓΚ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κεηά απφ απνηίκεζε φισλ ησλ πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έρνπλ ηεζεί (ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΞ αιιά θαη 

ζην βαζκφ δηαζχλδεζήο ηνπο κε άιινπο ηνκείο, φπσο θαη ζηελ απαζρφιεζε), είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία, ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ 

ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη, θπξίσο, ηνπ πςειφηαηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Νη ηνκείο απηνί, αλά θιάδν θαη κε αλαθνξά ζηε ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε , είλαη106:  

                                                      
106 Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΞΓΚ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 98. 
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 Ν θιάδνο Δλέξγεηαο/ΑΞΔ-Ρειεζέξκαλζεο, κε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

νξηζκνχ «Θαηλνηνκία ζηελ Δλέξγεηα» γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (θπξίσο ζηηο 

Ξ.Δ. Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο). 

 Ν θιάδνο Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ  (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.) 

 Νη παξαδνζηαθνί θιάδνη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κεηαπνίεζεο: 

 κεηαπνίεζε – ηππνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζε φιεο 

ηηο Ξ.Δ.) 

 Δθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ - δεξκάηηλα πξντφληα (ζηηο Ξ.Δ. Θαζηνξηάο & 

Θνδάλεο) 

 ηξφθηκα, πνηά, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο  (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.)  

 O θιάδνο ηνπ Ρνπξηζκνχ (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.) 

Δηδηθφηεξα, ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάζρεζε 

ηεο απνδηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ αχμεζεο 

ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε πνηνηηθά θαη αληαγσληζηηθά αγξν-δηαηξνθηθά πξντφληα 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αιιά θαη δηαηξνθηθήο επάξθεηαο θαη αζθάιεηαο θαη πξνάγνληαο 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο . Ζ νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ (λεξνχ, ελέξγεηαο, ρεκηθψλ, πξψησλ πιψλ) θαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

αεηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ  

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πξννπηηθή αλάδεημεο νξηζκέλσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο κε ηνπηθή ηππνπνίεζε θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππφ 

αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηεο θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξννπηηθέο, ε νπνία ζα 

πξνσζεζεί κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (εθζπγρξνληζκφο, δηαθνξνπνίεζε, 

θαηλνηνκία, πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πηζηνπνίεζε κε ηα επίζεκα ζήκαηα θαζψο θαη κε ην Πήκα Ξνηφηεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο «We Make»), δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Ρνπηθά πξντφληα φπσο 

ε θέηα, ν θξφθνο, ηα θαζφιηα, ηα ξνδάθηλα, ηα κήια, νη πηπεξηέο, ην θξαζί θιπ. 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα, ε ππεξαμία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα κέλεη 

ζηελ πεξηνρή θαη λα ηελ θαξπνχληαη νη παξαγσγνί κέζα απφ ηε ζπζθεπαζία θαη 

ηελ ηππνπνίεζε. Νη θιάδνη ησλ αξσκαηηθψλ, θηελνηξνθηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ 

θπηψλ, ησλ νζπξίσλ, ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, ησλ πνηψλ θαη ελ γέλεη ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη ε θηελνηξνθία, ε νπνία έρεη πάξα πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ πεξηνρή θαη αλαδσνγνλήζεθε ζε έλα βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
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κε δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα βννεηδή, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο 

ζπλνιηθά θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο επηκέξνπο πεξηνρψλ 107.  

Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ε ζηήξημε ησλ ΚΚΔ 

ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο 

πεξηθέξεηαο108. Πε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα ηδηαίηεξν  

παξαγσγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ κνληέιν, κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα κε βάζε ηα πξντφληα πνπ παξάγεη θαη κε ηα νπνία 

έρεη ηαπηηζζεί, κε παξάιιειε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή  

δηαδηθαζία ζεζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ 

«Θαιάζη Ξξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο»109. 

Ζ ζηξαηεγηθή «ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(CLLD)» ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη σο κία 

άθξσο ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία (απφ ηε βάζε πξνο ηα επάλσ), απφ ην ζρεδηαζκφ 

κέρξη ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ, ζα απνηειέζεη 

κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα έλαλ «δσληαλφ θαη ζε θίλεζε» αγξνηηθφ ρψξν, κε 

λένπο αλζξψπνπο θαη κε ηζρπξή δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο, κέζσ ησλ 

δηθηπψζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ κε ηε κνξθή Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ.  

Ραπηφρξνλα, ηα Ρνπηθά Πχκθσλα Ξνηφηεηαο (ΡΠΞ) θαη ε δηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο 

θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο σο κνλφδξνκν ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ.  

Δπηπξνζζέησο, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ ζε 

ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

Ξαξάιιεια, ν θαηεμνρήλ παξαγσγηθφο θαη εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο, 

αλ θαη έδεημε ζεκάδηα θξίζεο, παξακέλεη ν δεχηεξνο ζε δπλακηθφηεηα θιάδνο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηνλ νπνίν εμεηδηθεχεηαη ε Ξεξηθέξεηα. Ζ δηεχξπλζε ηνπ 

θιάδνπ ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ κε ηελ εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ 

                                                      
107 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 7. 
108 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 55. 
109 ΑΛΘΝ Α.Δ., Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην «Θαιάζη Ξξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο», Κάξηηνο 
2012, ζει. 189. 
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θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν  αλαπηπζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία 

θαη πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κέζσ ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ηεο εθηξνθήο. Ξξέπεη, σζηφζν, λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλα δνκηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε γήξαλζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο επί 

πνιιά έηε ε λεφηεξε γεληά δελ εληάζζνληαλ ζηνλ θιάδν , θαηεπζπλφκελε ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ110. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηνπξηζκφο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαγέλλεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηζρπξέο 

δηαηνκεαθέο ζπλέξγεηεο (εηδηθφηεξα δε κε έκθαζε ζε θαηλνηνκηθέο παξεκβάζεηο ζηα 

ζπκπιέγκαηα «ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ, ηνπξηζκνχ-αγξνδηαηξνθήο θαη ηνπξηζκνχ-

πεξηβάιινληνο), νξηδφληηα θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη 

θιάδσλ (μελνδνρεία, εζηίαζε, κεηαθνξέο, ιηαλεκπφξην) θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηδφζεηο ηδηαίηεξα ζηελ απαζρφιεζε. Βαζηθφ ζηφρν ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ 

ζα απνηειέζεη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ εκπινπηηζκνχ  θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε αμηνπνίεζε ηνπ 

πινχζηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηνπ ηδηαίηεξνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ πξντφληνο (γαζηξνλνκία) θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πε 

ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, εληνπίδνληαη 

πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο δηαθνξνπνηεµέλσλ ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζµφο, γαζηξνλνµηθφο, θπζηνιαηξηθφο, αζιεηηθφο, 

ρεηκεξηλφο, πνιηηηζηηθφο, αξραηνινγηθφο, ζξεζθεπηηθφο, βηνµεραληθφο, ηαµαηηθφο, 

ηαηξηθφο ηνπξηζµφο θιπ.). Απφ ρσξηθή άπνςε, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ππνζηήξημε 

δηθηχσλ ηνπξηζκνχ θαη, παξάιιεια, ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ αλάδεημεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ θηηξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο111.  

Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη ε δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά ελφο 

δηαθξηηνχ, ειθπζηηθνχ θαη «απζεληηθνχ» πξντφληνο, ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη µε ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα ελζσκαηψλεη ηελ εηθφλα ηεο, δηαζθαιίδνληαο 

πνηφηεηα ζηελ εκπεηξία ηεο αλαςπρήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε άµβιπλζε 

                                                      
110 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
111 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
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ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ππφ ηνλ φξν πάληνηε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο112.  

Θξίζηκνη παξάγνληεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ πνπ ζα πξνσζεζνχλ είλαη επίζεο ε αλάπηπμε πνηνηηθψλ θαη πξνζβάζηκσλ 

ππνδνκψλ, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΡΞΔ, ε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ. Νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεθηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζην φξακα θαη ηελ Δζληθή 

Πηξαηεγηθή ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020113, κε ζηφρν ηφζν ηελ αλάδεημε 

ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζε έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ φζν θαη 

ηε δηαζθάιηζε ελφο εληαίνπ επηπέδνπ ειάρηζησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Γεληθά, ν πνιηηηζκφο, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πινχζηαο θαη 

πνιππνίθηιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία θαη ν θιάδνο ησλ 

ΡΞΔ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζπγθξηηηθά «άυια» πιενλεθηήκαηα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε, 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   

Ρν ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο, κε δεδνκέλα 

ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ηε ζηελή «θιαδηθή 

δηαζπνξά» ηνπ παξαγσγηθνχ κίγκαηνο, ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

δεκηνπξγίαο δνκψλ ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, κε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, εμσζηξέθεηαο 

θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπγθέληξσζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ δχλαηαη λα απνηειέζεη 

ε ζπλεξγαζία θαη δηαζχλδεζε ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θιάδσλ πνπ ρηίδνπλ ζε δεμηφηεηεο θαη 

εμεηδηθεχζεηο απφ παιηφηεξνπο θιάδνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ παξάδνζε ηεο 

πεξηνρήο ζε πιενλέθηεκα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο114.  Ζ εμσζηξέθεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε αλάδεημή ηεο σο γεσγξαθηθνχ πφινπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ησλ λνηηνδπηηθψλ βαιθαλίσλ είλαη θχξηνο ζηφρνο ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε αλάιεςε δξάζεσλ 

ηφζν ζε ηερλνθξαηηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
                                                      
112 Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΞΓΚ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 109. 
113 πνπξγείν Ρνπξηζκνχ, Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, «Πρέδην 
Θαηεπζχλζεσλ Δζληθήο Πηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ Ρνπξηζκνχ», ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ, Λνέκβξηνο 
2013.  
114 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, Κειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΞΞΣΠΑΑ 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ΦΑΠΖ Β' - ΠΡΑΓΗΝ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-Πρέδην .Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
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ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε επίπεδν 

δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ρα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηφζν ζηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο φζν θαη 

ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ δηεπθφιπλζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 4 

(Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή πηζηεχεη ζε κηα Γηαθπβέξλεζε κε μεθάζαξα 

αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Ξξνσζεί κηα απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζε 

επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

ππεξεζηαθέο δνκέο. ηνζεηεί ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη πξνσζεί ηελ αλνηθηή 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο εληαία πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Αλαηξέπεη ρξφληα ζηεξεφηππα θαη 

αγθπιψζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα αλζξσπνθεληξηθφ πιαίζην δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

πσο πξναλαθέξζεθε, ε επίηεπμε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Άμνλα απηνχ απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ Πηξαηεγηθψλ Πηφρσλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ησλ ηξηψλ ππνινίπσλ Αμφλσλ. Πην πιαίζην ηνπ 4νπ Άμνλα, ν 

Πηξαηεγηθφο Πηφρνο ζπληίζεηαη απφ δχν άμνλεο παξέκβαζεο: 

 Ρελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο θαη ηεο βειηίσζεο 

ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

 Ρελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ βειηίσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ θαζψο θαη ηεο παξνρήο αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ ησλ πξνσζνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Νη αλσηέξσ ζηξαηεγηθνί άμνλεο παξέκβαζεο ζα επηηεπρζνχλ, θπξίσο, κε ηελ 
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πξνψζεζε ηεο αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ ζεκειηαθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ΞΓΚ θαζψο θαη ηελ εηθφλα ηεο σο 

νξγαληζκνχ ζηα κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιιά θαη ζηηο αληηιήςεηο φζσλ 

δηακέλνπλ, επηρεηξνχλ, ηελ επηζθέπηνληαη ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλαιιάζζνληαη 

καδί ηεο. Κε ηε ζχλαςε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε «Δπηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»115, εμαγγέιζεθε ε πνιηηηθή 

βνχιεζε θαη δέζκεπζε πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο ΞΓΚ γηα πξνψζεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο σο «εληαίαο πιαηθφξκαο επαθήο ησλ πνιηηψλ, αιιά 

θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηείαο». Ζ Πχκβαζε απηή ζεκαηνδνηεί ην πξψην βήκα 

ελφο πξσηνπφξνπ εγρεηξήκαηνο πνπ, κέζσ «αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ 

πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ», έρεη ζηφρν ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηε 

ζπλαπφθαζε, ηελ πξνηππνίεζε θαη πηζηνπνίεζε, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη ηελ «αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα απφ 

ηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο». Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε φιε 

πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ δπλάκεσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο116. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ην δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ πιαίζην αλνηθηήο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θεληξηθή ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηεο ΞΓΚ γηα ηελ 

πεληαεηία 2015-2019 είλαη ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο θνηλέο ππνζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ θαζψο θαη ε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Ξέξα απφ ηε 

δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα θαη ηε δηαξθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζην ηνπηθφ γίγλεζζαη, εμέρνπζα ζηξαηεγηθή ζεκαζία έρνπλ νη ζηφρνη 

ηεο πξφζβαζεο ζε επξπδσληθά δίθηπα, ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο, ηεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο θαη ηεο ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ΡΞΔ117.  

                                                      
115 Βι. θαη ππνζ. 50, Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κεηαμχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Δξεπλεηηθνχ 
Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ) θαη Αλαπηπμηαθήο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΛΘΝ (αξηζ. 315/2014 απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο).  
116 Γξαθείν Ρχπνπ ΞΓΚ, 2014, «Έγηλε ην πξψην βήκα ζηελ ςεθηαθή επνρή γηα ηε Γπηηθή 
Καθεδνλία»[Γειηίν Ρχπνπ] Ξέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ 2014,  Γηαζέζηκν ζην: <http://www.pdm.gov.gr>   
117 Δξεπλεηηθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ), 
Πηξαηεγηθφ Πρέδην Αλνηθηήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2015-2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δπηζηεκνληθή 

http://www.pdm.gov.gr/
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Ππγθεθξηκέλα, αλαιακβάλνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

 Δθαξκνγή αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο, κέζσ πξνζαξκνζκέλεο 

πιαηθφξκαο,  κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη θάζε είδνπο 

ελδηαθεξφκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο.  

 Θαζηέξσζε ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ, κε 

ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( e-mail), ην 

δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθηππψζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξείο. 

 Γξάζε γηα κηα πεξηθέξεηα πξνζηηή ζηνλ πνιίηε θαη ηνλ επηρεηξεκαηία , κε 

ζηφρν ηελ αλάξηεζε νξγαλνγξακκάησλ θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ 

ζηειερψλ, ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλάξηεζεο δεκνζίσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, 

ηε δσληαλή δηαδηθηπαθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ 

παξνπζία θαη επηθνηλσλία ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 Γξάζε γηα ηελ θαηλνηνκία απφ φινπο πξνο φινπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο πιεζνπνξηζκνχ (crowdsourcing), φπνπ πνιίηεο, θνξείο 

θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα θαηαζέηνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ. 

 Θαζηέξσζε αλνηθηνχ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζηφρν λα είλαη νη 

πνιίηεο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ κε δηαθαλή ηξφπν ηηο  δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο 

θαη ηα δεδνκέλα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ζπκκεηέρνπλ θη νη ίδηνη κε πξνηάζεηο ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 ινπνίεζε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο e-ζπκπαξαζηάηε, κε ζηφρν ηελ πιήξε 

ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκπαξαζηάηε 

ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

δηακεζνιαβεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηεο Ξεξηθέξεηαο 

φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 ηνζέηεζε/ρξήζε έμππλσλ ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ηδησηηθνχ λέθνπο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, 

κείσζε θφζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη κηα επξεία, πνηνηηθή θαη αλαπηπμηαθά βηψζηκε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο ίδηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ πνιηηψλ  αιιά θαη θάζε είδνπο 

εκπιεθνκέλσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  Καδί κε ηε βειηίσζε θαη εκβάζπλζε ηεο 

                                                                                                                                                                 
θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε», Έθδνζε 1.0, 27/3/2015, ζει. 6-9, 13-14. 
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ηνπηθήο δεκνθξαηίαο επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ  

ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΞΓΚ ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ 

αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο, θαζψο κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, βαζηζκέλε ζηηο λέεο ΡΞΔ, ζα ζηεξίμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κεηάβαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ην λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα.  

3.4 Γιάπθπωζη Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ  

πσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα πξνηεηλφκελα Κέηξα 

επηιέρζεθε λα αθνινπζήζνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ζε 

επίπεδν ΔΠΞΑ, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζε απηά θαη ζπληνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο παξεκβάζεηο 

πξνο επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο118. 

Ζ αληηζηνίρηζε ησλ (4) Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο κε ηνπο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο ηεο 

Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» απνηππψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο Ξίλαθεο 51 θαη 52. 

 

Πίλαθαο 51. Θεκαηηθνί Πηφρνη (ΘΠ) ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 αλά Άμνλα 
Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

ΘΠ4 Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ  

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ΘΠ5 Ξξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο  δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ 

ΘΠ6 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

ΘΠ7 Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ΡΞΔ  

ΘΠ6 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

                                                      
118 Πχκθσλα θαη κε ηνλ Νδεγφ θαηάξηηζεο ΔΞ Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ (ΔΔΡΑΑ, 2011, ζει. 74) «Ρα κέηξα δχλαηαη 
λα αληηζηνηρνχληαη, ζην βαζκφ φπνπ είλαη εθηθηφ, θαη κε ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ» 
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ΘΠ9 Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

ΘΠ10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 

(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

ΘΠ1 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ΡΞΔ 

ΘΠ3 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,  ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΡΑΑ) θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην ΔΡΘΑ)  

ΘΠ6 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

ΘΠ7 Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

ΘΠ8 Ξξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ΘΠ9 Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

ΘΠ10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 4 

(Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ΡΞΔ 

ΘΠ11 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο  

 

 

Πίλαθαο 52. Ππζρέηηζε ησλ (4) Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ θαη ησλ (11) 
Θεκαηηθψλ Πηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 

Θσδηθφο 
Άμνλα ΑΜΝΛΑΠ ΔΞ   ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 

1 
Ξεξηβάιινλ θαη 
πνηφηεηα δσήο 

4 
Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ ξχπσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

5 
Ξξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 
πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

6 
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

7 
Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 
ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

2 

Θνηλσληθή κέξηκλα, 
πγεία, παηδεία, 
πνιηηηζκφο θαη 

αζιεηηζκφο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

6 
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

9 
Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηψρεηαο 
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10 
Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

3 
Ρνπηθή νηθνλνκία θαη 

απαζρφιεζε 

1 
Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

3 
Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΡΑΑ) θαη ηεο 
αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην ΔΡΘΑ) 

6 
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

7 
Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 
ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

8 
Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

9 
Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηψρεηαο 

10 
Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

4 

Βειηίσζε δηνηθεηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

11 
Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ηα Κέηξα θαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζα βαζηζηνχλ ζηνπο (11) 

παξαπάλσ Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, φπσο νξίδνληαη απφ ηα πξνγξακκαηηθά θείκελα γηα ηελ 

«Δπξψπε 2020». Κία ελδεηθηηθή δηάξζξωζε ηεο βαζηθήο δνκήο ηνπ Ξεληαεηνχο 

ΔΞ ΞΓΚ 2015-2019 δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 53. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ Κέηξσλ ζε Πηφρνπο 

θαη Γξάζεηο ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ δεχηεξνπ Κέξνπο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Ξεληαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ (Δπηρεηξεζηαθφο 

Ξξνγξακκαηηζκφο), κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο (αηξεηά φξγαλα, ππεξεζηαθά ζηειέρε, ΞΡΑ, ηνπηθνί πεξηθεξεηαθνί 

θνξείο θαη νκάδεο πνιηηψλ). 
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Πίλαθαο 53. Βαζηθή Γνκή Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΓΚ 2015-2019 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

01 - Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

1.1 (1a) - Δλίζρπζε ππνδνκώλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (Δ&Κ) θαη 

ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Κ θαη 

πξνώζεζε θέληξσλ ηθαλόηεηαο, ηδίσο ησλ θέληξσλ επξσπατθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

01.1.1 - Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο  
    

  01.1.2 (3.1) - Αλαβάζκηζε ή/θαη αλάπηπμε ππνδνκώλ έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ρώξαο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

    

 1.2 (1b) - Πξναγσγή επηρεηξεκαηηθώλ επελδύζεσλ ζηελ Δ&Κ, 

αλάπηπμε δεζκώλ θαη ζπλεξγηώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, θέληξσλ 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηνπ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

01.2.1 - Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα 

έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο 

ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο   
    

  01.2.2 (1.1) - Αύμεζε επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη ζπλεξγαζηώλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα έμππλε εμεηδίθεπζε (ζηξαηεγηθή 

RIS3) 

    

02 - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, 

ρξήζεο θαη πνηόηεηαο ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ 

2.1 (2a) - Δπέθηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

θαη ησλ δηθηύσλ πςειώλ ηαρπηήησλ θαη ζηήξημε ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ αλαδπόκελσλ ηερλνινγηώλ θαη δηθηύσλ ζηνλ ρώξν ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο· 

02.1.1 (3.2)- Δπέθηαζε ππνδνκώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ θαη δηθηύσλ 

πςειώλ ηαρπηήησλ 
    

 2.2 (2b) - Αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ΣΠΔ θαη ειεθηξν-

ληθνύ εκπνξίνπ θαη ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα ΣΠΔ 

02.2.1 (1.2) - Αύμεζε ηεο πξνζθνξάο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ, εθαξκνγώλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ ΣΠΔ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
    

 2.3 (2c) - Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγώλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηεο 

ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο 

02.3.1 - Βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο 
    

  02.3.2 (2c.1) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα όπνπ εληείλεηαη ε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
    

03 - Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΣΘΑ) 

 

3.1 (3a) - Πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηδίσο κε ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο λέσλ ηδεώλ θαη ηε 

ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

θπησξίσλ επηρεηξήζεσλ 

03.1.1 - Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο   
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

03 - Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΣΘΑ) 

 

 

03.1.2 (1.3) - Απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε λέσλ ηδεώλ θαη αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε εζηίαζε ζε δηεζλώο εκπνξεύζηκα - εμαγώγηκα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο 

ρώξαο 
    

 3.2 (3b) - Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

κνληέισλ γηα ΜΜΔ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηε δηεζλνπνίεζε 

03.2.1 (1.4) - Αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

αλάπηπμε ζύγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ζπλεξγαζίαο, θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο 

    

 3.3 (3c) - ηήξημεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο 

πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ 

03.3.1 (1.5) - Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ζηξαηεγηθνύο 

ηνκείο ηεο ρώξαο 

    

 3.4 (3d) - ηήξημε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηύζζνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο 

03.4.1 (1.6) - Αύμεζε εμαγσγώλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο ρώξαο     

  03.4.2 - Δλίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ     

04 - Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο 

κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ 

ξύπσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

4.1 (4a) - Πξναγσγή ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

04.1.1 (1.7) - Αύμεζε δηείζδπζεο ησλ λέσλ κνξθώλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό 

ηζνδύγην ηεο ρώξαο     

 4.2 (4b) -  Πξναγσγή ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

04.2.1 (3.3) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αύμεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

    

 4.3 (4c) - ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηεο έμππλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο ζηηο δεµόζηεο ππνδνµέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

δεµόζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνµέα ηεο ζηέγαζεο 

04.3.1 (13) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ ∆εµόζην θαη επξύηεξν ∆εµόζην 

Σνµέα 
    

  04.3.2 (3.4) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αύμεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο ζηηο δεκόζηεο 

ππνδνκέο θαη ζην ηνκέα ηεο ζηέγαζεο 

    

  04.3.3 - Αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ρξήζεο ΑΠΔ κε έκθαζε 

ζηηο ππνδνκέο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
    

 4.4 (4e) - Πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ραµειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο πξνώζεζεο ηεο βηώζηµεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο, ησλ θαζαξώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

04.4.1 (14) - Πξνώζεζε ηεο Βηώζηµεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αλαδσνγόλεζεο (εµβιεµαηηθνύ /επηδεηθηηθνύ ραξαθηήξα) 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

04 - Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο 

κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ 

ξύπσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

 04.4.2 (15) - Γηεύξπλζε ηεο εθαξκνγήο επελδύζεσλ επεμεξγαζίαο 

(θνµπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ     

 4.5 (4f)- Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 

ηερλνινγίεο ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη πηνζέηεζε απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ 

04.5.1 - Αλάπηπμε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ δέζκεπζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ αηκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

    

 4.6 (4g) - Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξµόηεηαο θαη 

ειεθηξηζµνύ µε πςειή απόδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηµε 

ζεξκόηεηα 

04.6.1 (16) - Γηεύξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο 

    

05 - Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξόιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδύλνπ 

5.1  (5a) - ηήξημε επελδύζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηµαηηθή αιιαγή, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ βαζηδόµελσλ ζην 

νηθνζύζηεκα πξνζεγγίζεσλ 

05.1.1 (17) - Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο σο 

πξνο ηνπο θηλδύλνπο πιεµµπξηθώλ θαηλνκέλσλ 
    

 5.2 (5b) - Πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εηδηθώλ θηλδύλσλ, εμαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζηηο 

θαηαζηξνθέο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

θαηαζηξνθώλ 

05.2.1 (18) - Πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθώλ από 

θπζηθέο ή απξόβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεµµύξεο, 

δηάβξσζε εδάθνπο/αθηώλ, ζεηζµώλ θιπ) 
    

  05.2.2 - Βειηίσζε ηεο πξόιεςεο, αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδύλσλ κε έκθαζε ζηνπο θπζηθνύο θηλδύλνπο 
    

06 - Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

6.1 (6a) - Δπελδύζεηο ζηνλ ηνµέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεµέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 

ηνµέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε µέιε γηα επελδύζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο  

06.1.1 (22) - Μείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θνµπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 

ζπιινγή θαη αλαθύθισζε απνβιήησλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηιύνο από 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπµάησλ     

   06.1.2 (23) - Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, µε βάζε ηνπο επηθαηξνπνηεµέλνπο ΠΔ∆Α 
    

  06.1.3 (24) - Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη Πεξηβαιινληηθέο  

Απνθαηαζηάζεηο Ρππαζµέλσλ Υώξσλ 
    

 6.2 (6b) - Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ώζηε λα 

ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε κέιε γηα επελδύζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο 

06.2.1 (25) - πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε Τπνδνµώλ ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπµάησλ θαηά θαηεγνξία Οηθηζµώλ µε βάζε ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπµάησλ 

(91/271/ΔΟΚ) 

    

  06.2.2 (26) - Δθαξκνγή Οδεγηώλ θαη Πηινηηθέο Παξεµβάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεµέλνπ ηεο Έλσζεο 

ζηνπο Τδάηηλνπο Πόξνπο 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

06 - Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

 06.2.3 (27) - ηνρεπµέλε εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ρεδίσλ  Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο ηεο Υώξαο ζύµθσλα  

µε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

    

  06.2.4 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ απνδεθηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε έκθαζε ζηνπο 

νηθηζκνύο Γ' πξνηεξαηόηεηαο 

    

  06.2.5 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζύκθσλα κε ην 

ζρέδην δηαρείξηζεο ιεθαλώλ απνξξνήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

 6.3 (6c) - Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηεο 

θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

06.3.1 (3.5) - Αλάπηπμε ή /θαη πξνώζεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

βαζίδεηαη ζην θπζηθό θεθάιαην θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

Διιάδνο κε επίθεληξν ην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ 

    

  06.3.2 - Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο θπζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζύλδεζε κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
    

 6.4 (6d) - Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

ηνπ εδάθνπο θαη πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ νηθνζπζηήκαηνο, 

κεηαμύ άιισλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ Natura 2000, θαη ησλ πξάζηλσλ 

ππνδνκώλ 

06.4.1 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

 6.5 (6e) - Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπιαζε ησλ πόιεσλ, ηελ αλαδσνγόλεζε 

θαη ηελ απνιύκαλζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο αλαζπγθξόηεζε 

πεξηνρώλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ηελ 

πξνώζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζνξύβνπ 

06.5.1 (28) - Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεµβάζεηο 

εµβιεµαηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηε Βηώζηµε Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο επξύηεξεο  αζηηθήο αλαδσνγόλεζεο 
    

  06.5.2 - Βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο 

νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο 
    

 6.6 (6f) - Πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνδνηηθόηεξεο ρξήζεο 

ησλ πόξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, ησλ πδάησλ, θαη ζε 

ζρέζε κε ην έδαθνο, ή γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο· 

06.6.1 (1.8) - Μείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ξύπαλζεο από ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

    

 6.7 (6g) - ηήξημε ηεο βηνκεραληθήο κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ, πξνώζεζε ηεο 

πξάζηλεο αλάπηπμεο, ηεο νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ζην δεκόζην θαη ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα 

 

06.7.1 (3.6) - Βειηίσζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάθηεζεο βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη αύμεζε ηεο επαλαμηνπνίεζήο ηνπο 

    



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ                                                                                                                                   213                                                                                                                                

 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

 6.8 Δνίζσςζη ζημανηικών πολιηιζηικών θεζμών και 

θεζμοθεηημένων πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων – ηήπιξη 

ηηρ πνεςμαηικήρ και καλλιηεσνικήρ δημιοςπγίαρ 

06.8.1 (Δλίζρπζε κε επηιέμηκσλ ζηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα ΠΔΠ, ΔΑΑ 

θιπ)     

07 - Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ 

κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 

ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε ζεκαληηθά 

δίθηπα ππνδνκώλ 

7.1 (7a) - ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ 

Μεηαθνξώλ επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ ∆ηεπξσπατθνύ ∆ηθηύνπ 

Μεηαθνξώλ (∆Δ∆- Μ) 

07.1.1 (7a.1) - Πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνύ (core) 

ζηδεξνδξνκηθνύ ∆Δ∆- Μ ηεο ρώξαο σο βαζηθνύ, αμηόπηζηνπ, ζύγρξνλνπ 

θαη δηαιεηηνπξγηθνύ δηθηύνπ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ 
    

  07.1.2 (7a.2) - Καηά πξνηεξαηόηεηα πινπνίεζε ζεκαληηθώλ ηµεµάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνύ νδηθνύ ∆Δ∆- Μ θαη πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνύ 

(core) νδηθνύ ∆Δ∆- Μ 

    

  07.1.3 (7a.3) - Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνύ 

∆Ο∆  γηα αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 
    

  07.1.4 - Βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 

Πεξηθέξεηα κε ην ΓΔΓ-Μ 
    

 7.2 (7b) - Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθόηεηαο µέζσ ηεο 

ζύλδεζεο δεπηεξεπόλησλ θαη ηξηηεπόλησλ θόµβσλ µε ηηο 

ππνδνµέο ∆Δ∆- Μ πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαηξνπηθώλ θόµβσλ 

07.2.1 (7b.1) - Δλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκόηεηαο δπζπξόζηησλ /λεζησηηθώλ 

πεξηνρώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ /αλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ     

  07.2.2 - Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ελδνπεξηθεξεηαθώλ κεηαθηλήζεσλ 

κέζσ ηεο ζύλδεζεο αζηηθώλ θέληξσλ θαη πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο θαη ηελ Δγλαηία νδό 

    

 7.3 (7c) - Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ραµεινύ 

ζνξύβνπ) µε ραµειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ ιηµέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ 

ζπλδέζεσλ θαηησλ ππνδνµώλ αεξνιηµέλσλ, µε ζθνπό ηελ 

πξναγσγή ηεο βηώζηµεο πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο 

07.3.1 (7c.1) - Πξνώζεζε ησλ ζπλδπαζµέλσλ κεηαθνξώλ (επηβαηώλ θαη 

εµπνξεπµάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ µε ζεµαληηθά  ιηµάληα, θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζµνύ ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 

    

 7.4 (7d) - Αλάπηπμε ζπλεθηηθνύ θαη δηαιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ πςειήο πνηόηεηαο 

07.4.1 (7d.1) - Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο νµνηνγέλεηαο ηνπ βαζηθνύ 

ζηδεξνδξνµηθνύ ∆Δ∆- Μ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζεµαληηθνύο 

θιάδνπο ηνπ. 

    

 7.5 (7e) - Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ εθνδηαζκνύ κέζσ ηεο αλάπηπμεο έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ζε απηά ηεο δηαλεκόκελεο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο 

 

07.5.1 (3.8) - Αύμεζε ηεο εθαξκνγήο έμππλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

08 - Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο 

απαζρόιεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαη 

ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

8.1 (8i) - Πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε γηα αλαδεηνύληεο ζέζε 

εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ 

αηόκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξόλ από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ 

απαζρόιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

08.1.1  (i) - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε ησλ αηόκσλ πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηδίσο 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ αλέξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ 
    

  08.1.2 (ii) - Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε ηνκείο αηρκήο 

 

    

 8.2 (8ii) - Bηώζηκε έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (EKT), 

ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ησλ 

λέσλ από πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλόηεηεο, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο «εγγύεζεο γηα ηε λενιαία» ("Youth 

Guarantee") (+ ρξεκαηνδόηεζε YEI) 

08.2.1 (i) - Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ έσο 29 εηώλ 

    

 8.3 (8iii) - Πξνώζεζε ηεο απηναπαζρόιεζεο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθά θαηλνηόκσλ πνιύ κηθξώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

08.3.1 - Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 

έκθαζε ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

  08.3.2 (2.1) - Αύμεζε απαζρόιεζεο κέζσ ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο απηναπαζρόιεζεο 
    

 8.4 (8iv) - Ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο, κεηαμύ άιισλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζηελ 

απαζρόιεζε, ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηελ 

ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία 

08.4.1 (i) - Δλίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

ησλ γπλαηθώλ 

    

  08.4.2 (ii)- Πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ 

απαζρόιεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 
    

 8.5 (8v) - Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζηηο αιιαγέο 

08.5.1 (2.2) - Πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ ηνπο 

ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο, εηδηθόηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα δεηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ 

ππνδείγκαηνο ηεο ρώξαο 

    

 8.6 (8vii) Δθζπγρξνληζκόο ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, όπσο είλαη νη δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

απαζρόιεζεο, κε θαιύηεξε αληηζηνίρεζε ησλ δεμηνηήησλ πξνο 

08.6.1 (i) - Δλδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο θνξέσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ     
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ΑΞΟΝΑ 
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ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
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1 2 3 4 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιισλ κέζσ δξάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κέζσ πξνγξακκάησλ θηλεηηθόηεηαο θαη θαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξώλ 

09 - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

9.1 (9i) - Δλεξγόο έληαμε, κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηεο 

πξνώζεζεο ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ, θαη ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο (ΔΚΣ)  

09.1.1 - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε γηα κεηνλεθηνύληα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηόο αγνξάο εξγαζίαο  
    

 9.2 (9iii) - Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη 

πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ (ΔΚΣ) 

09.2.1 - Καηαπνιέκεζε ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη πνιιαπιώλ δηαθξίζεσλ 

θαη εκπνδίσλ ιόγσ αλαπεξίαο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο 
    

 9.3 (9iv) - Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, 

βηώζηκεο θαη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο (ΔΚΣ) 

09.3.1 - Βειηίσζε πξνζβαζηκόηεηαο θαη ζπκκεηνρή κεηνλεθηνύλησλ  

αηόκσλ ζηα αγαζά ηεο πγείαο θαη ηεο πξόλνηαο 
    

 9.4 (9v) - Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη 

πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αιιειεγγύεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ζηελ 

απαζρόιεζε 

09.4.1 - Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο επάισησλ νκάδσλ κέζσ πξνώζεζεο 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ (i - Δλίζρπζε 

ηεο ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηώζηκσλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ)     

 9.5 (9a) - Δπελδύζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή 

αλάπηπμε, κεηώλνληαο ηηο αληζόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, πξνσζώληαο ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο 

πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνύ, πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα 

θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε κεηάβαζε από ηελ ηδξπκαηηθή 

θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο θνηλόηεηαο (ΔΣΠΑ)  

09.5.1 - Βειηίσζε - νινθιήξσζε ππνδνκώλ Α'ζκηαο θαη Β'ζκηαο πγείαο θαη 

πξόλνηαο 

    

10 - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

10.1 (10i) - Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε 

θαιήο πνηόηεηαο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ ηππηθήο, 

άηππεο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

10.1.1 (1) - Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη πξναγσγή ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε θαιήο πνηόηεηαο πξνζρνιηθή, 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δπλαηνηήησλ ηππηθήο, άηππεο, κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

    

  10.1.2 (2) - Δλίζρπζε ησλ δνκώλ θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο α’βάζκηαο θαη 

β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – Αύμεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

10 - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

 10.1.3 (3) - Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
    

  10.1.4 (4) - Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ 4-6 ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 
    

 10.2 (10ii) - Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

θαη ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηζνδύλακε κε απηήλ 

εθπαίδεπζε, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ θνίηεζεο θαη 

επηηπρίαο, εηδηθά γηα κεηνλεθηνύληα άηνκα 

10.2.1 (1 )- Αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ θαη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ θαη 

αηόκσλ από ΔΚΟ θαη ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

    

  10.2.2 (2) - Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξώπηλνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ     

  10.2.3 (3) - Αύμεζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ Ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν 
    

 10.3 (10iii) - Βειηίσζε ηεο ίζεο πξόζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε 

γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή 

κνξθή, ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ηελ πξνώζεζε 

επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

απνθηώκελσλ ηθαλνηήησλ 

10.3.1 (1) - Αύμεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηνπ πιεζπζκνύ (16-66+ εηώλ), κε 

πηζηνπνίεζε πξνζόλησλ θαη δηαζύλδεζε ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο     

 10.4 (10iv) - Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, δηεπθόιπλζε 

ηεο κεηάβαζεο από ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία θαη βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηόηεηάο 

ηνπο, κεηαμύ άιισλ κέζσ κεραληζκώλ πξόβιεςεο ησλ αλαγθώλ 

ζε δεμηόηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

θαη ηελ θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε 

ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηηηώλ ζπζηεκάησλ 

κάζεζεο θαη καζεηείαο 

 10.4.1 (2.3) - Δλίζρπζε ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηνπο κεραληζκνύο πξόβιεςεο ζε 

δεμηόηεηεο 

    

  10.4.2 (1) - Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αύμεζε ησλ καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ / 

απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

    

 10.5 (10a) - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά 

βίνπ κάζεζε  

10.5.1 - Γεκηνπξγία ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ Γ'ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

βειηίσζε - νινθιήξσζε ππνδνκώλ Α'ζκηαο θαη Β'ζκηαο εθπαίδεπζεο 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΜΔΣΡΑ ΣΟΥΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠ ΠΓΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

11 - Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο 

επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο 

11.1 (11i) - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν κε ζηόρν 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ θαιύηεξε θαλνληζηηθή ξύζκηζε θαη ηελ 

νξζή δηαθπβέξλεζε 

 11.1.1 (2.4) - Αλαβάζκηζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο λα 

ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

    

  11.1.2 (11i.1) - Δλίζρπζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ επηηειηθνύ ηεο ραξαθηήξα 
    

  11.1.3 (11i.2) - Πξνώζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Φνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 
    

  11.1.4 (11i.3) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ εθαξκόδνπλ 

ζπζηήκαηα ζηνρνζεζίαο, αμηνιόγεζεο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε 

    

  11.1.5 (11i.4) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο όπνπ 

εθαξκόδνληαη λέα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο θαη νξζνινγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

    

  11.1.6 (11i.5) - Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ζηειερώλ / ππαιιήισλ ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο κε πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο 
    

 

 

Ν παξαπάλσ Ξίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί θαηά ηε Β΄ θάζε (Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο) κε κέηξα/ζηφρνπο α) ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Α.Ξ.) 2012-2016 γηα ηελ ΞΓΚ (ΞΔ Θνδάλεο & Φιψξηλαο) ζην πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο πνπ απηή ηε ζηηγκή δε 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πηφρν (π.ρ. Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, Κειέηεο θαη ππεξεζίεο 

γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, Πηήξημε κεηεγθαηαζηάζεσλ νηθηζκψλ, πνζηήξημε ηεο πεξηνρήο γηα ηε κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή 

πεξίνδν) θαη β) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

 

 

(*):  (Α.Ξ. 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 
        (Α.Ξ. 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 
        (Α.Ξ. 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 
        (Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 
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3.5 Πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ 

Ζ Ξεξηθέξεηα ζα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν φιεο ηηο δπλαηέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ. 

Βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα απνηειέζνπλ: 

 ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 ΔΞ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ) 

 ΔΞ πνδνκέο Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινληνο & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

 ΔΞ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Κάζεζεο 

 ΔΞ Κεηαξξχζκηζεο Γεκφζηνπ Ρνκέα 

 ΔΞ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 INTERREG 

 CREATIVE EUROPE 

 Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Α.Ξ.) 2012-2016  

 ΘΑΞ 

 Ινηπέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ΠΑΛΑ (022/8 Θαζηνξηάο & 026/8 Θνδάλεο), 

ΔΞΑΓΚ, ΞΗΛΓΝΠ θιπ) 

Δπίζεο, ζα αλαδεηεζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ινηπψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. 

Κφριεπζε, Γάλεην απφ ELENA) θαη ηερληθψλ (π.ρ. ΠΓΗΡ). 

Ππλνςίδνληαο, ε αμηνπνίεζε όιωλ ηωλ δηαζέζηκωλ ρξεκαηνδνηηθώλ πόξωλ, 

επξωπαϊθήο ή εζληθήο πξνέιεπζεο, απνηειεί γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα. Πηελ θαηεχζπλζε απηή, ν βέιηηζηνο 

δπλαηφο  ζπληνληζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν θαηά ηε θάζε 

ππνβνιήο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνηάζεσλ φζν θαη θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ,  

αλαδεηθλχεηαη ζε θξίζηκε παξάκεηξν επηηπρίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε έξγα επξσπατθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηα-πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζα γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο 

πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή 
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θαη απφδνζε -ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν- ησλ ηεζζάξσλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο πνπ 

δηέπεη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Αξρή.  

Βάζεη ησλ αξρψλ απηψλ, ε Ξεξηθέξεηα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, κε γλψκνλα ηελ 

ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ μεθάζαξε θαη  νπζηαζηηθή 

πξνζηηζέκελε αμία  γηα ηελ πεξηνρή θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα ξνήο.  

Γηάγξακκα 21. Γηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ 
γηα  ρξεκαηνδφηεζε 

 
Πεγή: Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
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