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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ)
για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΔΜ) για την περίοδο 2021-2025.
Το ΠΠΑ της ΠΔΜ συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της
ΠΔΜ με την υποστήριξη πενταμελούς ομάδας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης. Η σύνταξή
της ΣΜΠΕ ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006
(ΦΕΚ1225/Β/5-9-2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» όπως ισχύει. Η
ως άνω ΚΥΑ θέτει τις απαιτήσεις και βασικές προδιαγραφές για το αντικείμενο και τις
διαδικασίες εκπόνησης ΣΜΠΕ, καθώς και για τη διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες
αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τεχνικός Σύμβουλος στη σύνταξη της παρούσας ΣΜΠΕ είναι, σύμφωνα με την
Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη στις 25/06/2021 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και του (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βάση του άρθρου 100
του ν. 3852/2010 ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΛΚΕ» του ΠΑ.ΔΥ.Μ, με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της
Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Κωνσταντίνο Ι. Βατάλη. Για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ συνεργάστηκε
το Τεχνικό Γραφείο Μελετών «Ξενοφών Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε. - Geoenviro» το
οποίο διαθέτει πτυχίο περιβαλλοντικών μελετών, Κατηγορίας 27, τάξης Γ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας ΔΜ για το 20212025 είναι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός για την περίοδο αυτή, που περιλαμβάνει τους
στόχους του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, στους
τομείς ευθύνης και στις αρμοδιότητες της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τον
προγραμματισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) σε εθνικό επίπεδο και κυρίως
την κατανομή των πόρων από το ΕΠΑ που αναλογεί στη Δυτική Μακεδονία για τα έτη 2021 2025.
Η εφαρμογή του περιλαμβάνει πέντε (5) Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της
Περιφέρειας να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο
ΠΕΠ 2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας, με τον Στρατηγικό
Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πέραν των παραπάνω στόχων και για την επίτευξή τους, το ΠΠΑ ΔΜ 2021-2025 έχει στόχο
τον προσδιορισμό των δεικτών παρακολούθησης, των πιθανών δικαιούχων
χρηματοδότησης, της τεχνικής βοήθειας και του Προϋπολογισμού (Π/Υ) του Προγράμματος
με τους χρηματοδοτικούς πίνακες ανά αναπτυξιακό στόχο και άξονα προτεραιότητας
Επιπλέον στοχεύει στον έλεγχο της συμβατότητας του Προγράμματος με τις ευρωπαϊκές,
εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και τις οριζόντιες αρχές που διέπουν το σχεδιασμό
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του. Τέλος, στόχος του Προγράμματος είναι ο προσδιορισμός της οργάνωσης και των
αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας διαχείρισης καθώς και των κριτηρίων επιλογής των έργων.

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του Προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του, β) στο περιεχόμενό του και γ) στα έργα ή δραστηριότητες
που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
του (περιοχή μελέτης) είναι τα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας
περιλαμβάνει: την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Κοζάνης, την Π.Ε Γρεβενών, την Π.Ε Φλώρινας
και την Π.Ε Καστοριάς.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών της ΠΔΜ,
β)την εξειδίκευση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων για τους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας
της ΠΔΜ, με τους οποίους προβλέπεται να αντιμετωπισθούν εν μέρει οι διαπιστωμένες
ανάγκες, η αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων με προτεραιότητες και συγκεκριμένες
προτεινόμενες κατηγορίες έργων ή/και συγκεκριμένα έργα, καθώς και την τεκμηρίωση της
εκτιμώμενης αναπτυξιακής επίδρασης και συμβολής τους στην επίτευξη των τιθέμενων
στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων,
στ) την προτεινόμενη Υπηρεσία και τις γενικές γραμμές του Συστήματος Διαχείρισης του
Προγράμματος,
ζ) την τεκμηρίωση της συμβατότητας με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας με
άλλες πολιτικές.
Το Πρόγραμμα δεν διαρθρώνεται σε υποπρογράμματα, αλλά στους «5 Στόχους» οι οποίοι
περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες προτεραιότητες για την ΠΔΜ. Έργα και δράσεις που δεν είναι
συμβατά με τα κριτήρια του άρθρου 127 του Ν. 4635/2019 δεν περιλαμβάνονται στο ΠΠΑ.
Ένας 6ος Στόχος, αποκλειστικά για την Υποστήριξη του Προγράμματος έχει συμπεριληφθεί.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως η στρατηγική που παρουσιάζεται είναι προσαρμοσμένη στον
ειδικό χαρακτήρα των δυνητικών χρηματοδοτήσεων - δράσεων από το ΠΔΕ, που λειτουργεί
συμπληρωματικά στα προγράμματα που υποστηρίζουν παρόμοιες συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις. Τίθεται επομένως ως στρατηγική επιλογή της ΠΔΜ η προσπάθεια μιας
ισορροπημένης εφαρμογής δράσεων που αφορούν στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες
και στους πέντε πυλώνες ανάπτυξης, ακολουθώντας τη νέα λογική αξιοποίησης των πόρων
του ΠΔΕ για την περίοδο 2021-2025.
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Χρηματοδότηση δράσεων και έργων
Στο πλαίσιο του ΠΠΑ η Περιφέρεια Δ.Μ εντάσσει στον Π/Υ του προγράμματός της όλα τα
έργα που θα χρηματοδοτηθούν μελλοντικά για την περίοδο αναφοράς από το εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί το 2020 και όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται
ήδη από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και έχουν εξορθολογιστεί με ενέργειες της ΔΙΑΠ σε
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο κατά το 2020. Ειδικά για την κατηγορία των
επαναλαμβανόμενων δράσεων έχουν γίνει ήδη οι όποιες απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις
που είχαν στόχο την αποδέσμευση πόρων, διαθέσιμους πλέον για άλλες δράσεις – έργα.
Σε ότι αφορά στην κατηγορία αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών υπάρχει μια νέα
προσέγγιση με βάση τις τρέχουσες συνθήκες και κυρίως τις κατευθύνσεις που προέρχονται
από το νέο ΕΠΑ της χώρας. Στην 1η αυτή περίοδο του ΠΠΑ ως θεσμοθετήθηκε, η ΠΔΜ έχει
κάνει ετήσιες κατανομές, τόσο με βάση τις ανάγκες της, τις σχετικές προβλέψεις με βάση την
εμπειρία των στελεχών της ΔΙΑΠ, όσο και με βάση τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τα
υφιστάμενα έργα – δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2021-2025 ανέρχεται στα 105 εκ. €,
εκ των οποίων τα ~101,79 εκ. € περίπου αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα – δράσεις
ενταγμένα έως 31/12/2020, ενώ τα περίπου 3,21 εκ. € αφορούν σε νέα έργα – δράσεις που
αναμένεται να ενταχθούν εν δυνάμει με το νέο ΣΔΕ του ΠΠΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της
χρηματοδότησης των έργων - δράσεων (83,00%) του ΠΠΑ με πόρους του ΕΠΑ εξυπηρετεί
τους Αναπτυξιακούς Στόχους «Ανάπτυξη Υποδομών» και «Πράσινη Ανάπτυξη». Το 1 % του
Π/Υ του ΠΠΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί (Πίνακας 30 του ΠΠΑ) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι
κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος και η κατανομή των έργων.
Πίνακας 1: Κατηγορίες δράσεων προς χρηματοδότηση σύμφωνα με τους στόχους του ΠΠΑ (Πίνακας
30 του ΠΠΑ σελ. 172) Αναπτυξιακοί στόχοι και ποσό χρηματοδότησης.

Στόχος 1

Έξυπνη ανάπτυξη

Ποσό

1.1

Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών
κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής

150.000,00

1.3

Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας
και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

109.717,19

1.5

Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα

500.000,00

1.6

Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

25.187,20

1.10

Έξυπνες πόλεις

0,00

Σύνολο στόχου 1

784.904,39
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Στόχος 2
2.1

Πράσινη ανάπτυξη
Ενεργειακή απόδοση

Ποσό
1.456.000,00

2.2

Στήριξη ΑΠΕ – συμπαραγωγή

0,00

2.3

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

0,00

2.4

Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων
Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα- ενεργειακή
μετάβαση
Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων &
υγρών αποβλήτων

2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

Πράσινη επιχειρηματικότητα
Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών
παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων
Ανάπτυξη υποδομών και προστασία
περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά
δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά
κλπ)
Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής
κληρονομιάς
Πράσινες πόλεις
Σύνολο στόχου 2

Στόχος 3

Κοινωνική ανάπτυξη

1.673.160,00
0,00
39.200,00
400.000,00
3.048.990,74

22.418.339,86
38.022,14
1.018.900,00
30.092.612,74

Ποσό

3.1

Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός

400.000,00

3.2

Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης
Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της
οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης
ΑΜΕΑ
Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης

100.000,00

3.4
3.8

250.000,00
2.634.892,94

3.10

Διεθνοποίηση των ΑΕΙ

250.000,00

3.12

Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων από το
εξωτερικό (Brain Gain)

300.000,00

3.13

Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού

3.14

3.14 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών,
αγροτικών και παράκτιων περιοχών

221.328,69

3.15

Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

10.050,00

Σύνολο στόχου 3
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Στόχος 4

Ανάπτυξη υποδομών

Ποσό

4.2

Ενεργειακά δίκτυα και υποδομές

0,00

4.5

Οδικές υποδομές

4.6

Υποδομές αερομεταφορών

4.8

Οδική ασφάλεια

4.10

Πολυτροπική και αστική κινητικότητα

0,00

4.11

Επενδύσεις στην Εφοδιαστική αλυσίδα

0,00

26.528.107,85
0,00
31.250.997,61

Σύνολο στόχου 4

57.779.105,46

Στόχος 5

Ενίσχυση εξωστρέφειας

Ποσό

5.1

Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις
ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές

500.000,00

5.2

Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικές μορφές τουρισμού

145.500,00

5.3

Προστασία
και
ανάδειξη
μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού
ενδιαφέροντος

5.4

Προστασία, ανάπτυξη και
πολιτιστικής κληρονομιάς

5.5

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

5.6

Υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού

5.8

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της
εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές

86.000,00

5.11

Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

250.000,00

Σύνολο στόχου 5

προβολή

για

της

394.700,00

3.778.913,94
94.192,20
0,00

5.249.306,14

6.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

581.000,00

6.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

469.000,00

Σύνολο Τ.Β.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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1.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Εξετάστηκαν οι εξής εναλλακτικές λύσεις του ΠΠΑ
• Μηδενική Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Α
• Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β: Πρόγραμμα Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης
(προτεινόμενη λύση).
• Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Γ: Πρόγραμμα Εντατικής Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Συνολικά λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποιοτική βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι υπό
εξέταση εναλλακτικές δυνατότητες όσο και την περιγραφή, τον σχολιασμό και συγκριτική
αξιολόγηση αυτών, προκύπτει ότι η Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β αποτελεί τη βέλτιστη
περιβαλλοντικά λύση σε σχέση με τις λοιπές εναλλακτικές, περιλαμβανομένης και της
μηδενικής λύσης, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους του Προγράμματος. Η λύση αυτή
αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή και εξετάζεται αναλυτικότερα στο Κεφ. 5 της παρούσης
ΣΜΠΕ, ως προς τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και τα τυχόν μέτρα αντιμετώπισης.

1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εξετάστηκε το βιοτικό, αβιοτικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Π.Δ.Μ και παρατέθηκαν
οι περιβαλλοντικές πιέσεις.
Οι πηγές πιέσεων-ρύπανσης στην Περιφέρεια Δ.Μ οφείλονται στις ακόλουθες
δραστηριότητες:










Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με την κατασκευή
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως επακόλουθο
την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των προστατευόμενων περιοχών, ενώ
επίσης συμβάλλει στη λαθροθηρία.
Στην κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας (π.χ. μικρά
φράγματα, ΜΥΗΣ), τα οποία αθροιστικά μεταβάλλουν τη δομή του οικοσυστήματος μιας
περιοχής.
Στη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (λιμνών, ρεμάτων) και του στραγγιστικού δικτύου,
τόσο λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
Η αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών σωμάτων θέτει σε κίνδυνο
την πανίδα που διαβιεί και θηρεύει.
Σε καταπατήσεις, εκχερσώσεις των παραλίμνιων περιοχών και γενικά στην άναρχη
επέκταση διαφόρων ανθρωπογενών χρήσεων που επιφέρουν μείωση των παρόχθιων
λιμναίων βιοτόπων.
Στη σημαντική μείωση της στάθμης των λιμνών από ανθρωπογενή αίτια, όπως οι
υπεραντλήσεις των γεωτρήσεων της εγγύς αγροτικής ζώνης και οι τεχνητές εκτροπές
υδάτων σε άλλη υδρολογική λεκάνη. Οι υπεραντλήσεις για αγροτική χρήση, που
παρατηρούνται στον καρστικό υδροφορέα του Β. Δυτικού Βερμίου, έχουν προκαλέσει τη
συνεχιζόμενη ταπείνωση στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας. Υπεραντλήσεις αρδευτικής
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χρήσης, με φθίνουσα πορεία του υδροφόρου παρατηρούνται σε (φλώρινα, Καστοριά,
Κοζάνη)
Στις αγροδασικές πυρκαγιές οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους
δασικούς πυρήνες των προστατευόμενων ζωνών, όσο και παραλίμνιες ζώνες με πυκνή
δενδρώδη βλάστηση. Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εμφανίζει μεγάλη
ευπάθεια.
Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η τάση
βαίνει μειούμενη, λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία.
Τα εδάφη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως ο Νομός Κοζάνης και
δευτερευόντως ο Νομός Φλωρίνης, υφίστανται σημαντικές επιπτώσεις εξαιτίας της
υφισταμένης δέσμευσης μεγάλης έκτασης γης για τα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, και της
συναπόθεσης στείρων και ιπτάμενης τέφρας.
Οι αποθέσεις στείρων και τέφρας στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη,
προκαλούν μη αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της μετατροπής εκτάσεων
με διαφοροποιημένη καλλιεργησιμότητα λόγω κλίσεων και φτωχού εδάφους, (σύμφωνα
με στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε ΑΕ γίνονται ετήσια εδαφολογικές αναλύσεις από το ΕΘΙΑΓΕ που
δείχνουν ότι η καλλιεργησιμότητα των εδαφών σε μεγάλο βαθμό βελτιώνεται) καθώς και
την αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.
Κύρια περιβαλλοντική πίεση στο λιγνιτικό λεκανοπέδιο αποτελεί η ατμοσφαιρική
ρύπανση προερχόμενη από την καύση του λιγνίτη καθώς και από την εξόρυξη και
μεταφορά του, και σε συνδυασμό με τη μεταφορά και απόθεση στείρων και τέφρας,
επιτείνεται περαιτέρω η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων.

1.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον των προτάσεων που
προβλέπονται από το Πρόγραμμα η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
επικεντρώθηκε στις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους:











βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα,
πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία,
έδαφος,
ύδατα,
ατμόσφαιρα και κλίμα,
υλικά περιουσιακά στοιχεία,
πολιτιστική κληρονομιά
τοπίο,
ακουστικό περιβάλλον- θόρυβος,
ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση
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Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε βοηθητικά η μέθοδος των
καθοδηγητικών ερωτήσεων (guiding questions). Οι επιπτώσεις παρουσιάστηκαν υπό μορφή
μητρώων συσχέτισης, συνοδευόμενων με επεξήγηση, ενώ το είδος και η ένταση των
επιπτώσεων βαθμολογήθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο.
Μετά την ανάλυση των επιπτώσεων προκύπτει ότι:
 αρνητικές επιπτώσεις εμφανίζονται μόνο κατά τη φάση κατασκευής και είναι πολύ
μικρής έντασης.
 κατά τη φάση λειτουργίας οι επιπτώσεις είναι θετικές για όλες τις παραμέτρους και είναι
από πολύ μικρής έντασης έως σχεδόν μέσης έντασης θετικές.
Συνεπώς, το Πρόγραμμα θα επιφέρει συνολικά πολύ ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις κατά
την κατασκευή και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία. Όλες
οι αρνητικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή θα είναι προσωρινές και μπορούν να
αντιμετωπιστούν με μέτρα. Οι θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία, θα είναι μόνιμες και
μπορούν να βελτιωθούν ακόμη παραπέρα με τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης.
Έτσι, το προτεινόμενο Πρόγραμμα (ΠΠΑ ΔΜ) μπορεί να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη
με ταυτόχρονη υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

1.6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στην παρούσα ΣΜΠΕ προσδιορίζονται μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των
πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή των δράσεων του
Προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Ως γενική κατεύθυνση για τα έργα που κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες Α1 και Α2
θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα στοιχεία
σχεδιασμού των έργων ή δραστηριοτήτων ώστε να εφοδιαστούν με την αντίστοιχη
«Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, στην
οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
που οφείλεται να τηρούνται. Στις ΜΠΕ και στις αντίστοιχες ΑΕΠΟ θα γίνει αναλυτική
εκτίμηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα προταθούν ειδικότερα μέτρα
αντιμετώπισης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να παρακολουθείται η εφαρμογή των
περιβαλλοντικών όρων (environmental monitoring). Τα έργα που κατατάσσονται στην
κατηγορία Β, θα πρέπει να υπαχθούν σε διαδικασία «Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων» (ΠΠΔ) σύμφωνα με την κατάταξη των έργων βάση της υπ. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.
37674/2016 και τις σχετικές ΚΥΑ που εξειδικεύουν περαιτέρω κάθε κατηγορία έργου.
Τα κύρια από τα μέτρα αντιμετώπισης παρατίθενται συνοπτικά:




Γενικά, πρέπει να ακολουθηθούν τα όρια της νομοθεσίας για τις εκπομπές ρυπαντικών
φορτίων, για τη στάθμη θορύβου, να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη
διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων κ.α.
Οι εκχερσώσεις πρέπει να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές, στις ζώνες κατάληψης
των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να
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διασφαλίζεται η ευστάθεια των εδαφών και να λαμβάνει χώρα πλήρης αποκατάσταση
της βλάστησης με αυτόχθονα φρυγανικά είδη της ευρύτερης περιοχής για τη διατήρηση
της ποικιλότητας της χλωρίδας και των ενδιαιτημάτων στο χώρο της περιοχής των έργων.
Κατά την κατασκευή θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή των «Βέλτιστων Διαθέσιμων
Τεχνικών» για την ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης
(κάλυψη και διαβροχή χωματουργικών υλικών, διαχείριση υγρών και στερεών
αποβλήτων σύμφωνα με το Ν. 4042/2012 κλπ).
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση προϊόντων εκσκαφής και η έστω και προσωρινή
απόθεση προϊόντων εκσκαφής σε υδατορέματα. Η διάθεση τυχόν περίσσειας εκσκαφών
να διατίθεται σε αδειοδοτημένα λατομεία, μονάδες διαχείρισης «απόβλητων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) ή σε πολύ έκτακτη περίσταση σε ανοικτή
θαλάσσια περιοχή βάθους > 50 m και σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 km από την ακτή.
Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα
πρέπει να εφαρμόζονται οι «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές» για να ελαχιστοποιηθεί η
προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων και
η εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών
καταστάσεων.

Τέλος, η ΣΜΠΕ περιγράφει ένα σύστημα δεικτών παρακολούθησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα καταγραφής και
έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης των επιπτώσεων.
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1. ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με τον Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α/30-10-2019), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που
χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) (ΦΕΚ 174Α/ 10.9.2020) καθορίζονται οι
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι
ειδικοί στόχοι και δράσεις, ο συνολικός και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμός (Π/Υ), καθώς
και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
Σύμφωνα με το άρθ. 119 του Ν. 4635/2019 κάθε ΠΠΑ καταρτίζεται από την αρμόδια
Περιφέρεια και περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού
προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης της, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του
ΕΠΑ και την κατανομή των εθνικών πόρων που του αναλογούν. Στο άρθ. 132 του παραπάνω
νόμου αναφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στην συνολική διαχείριση του ΠΠΑ, οι
οποίες ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης ανά Περιφέρεια και είναι ιδίως:















η ενεργοποίηση των προγραμμάτων, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα
για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους,
η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο
Πρόγραμμα,
η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης,
ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο
Πρόγραμμα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και
η εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των
έργων στο Πρόγραμμα
η μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την
ισχύουσα διαδικασία
η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των
προβλεπόμενων εκθέσεων
η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων
αρχών στην υλοποίηση του Προγράμματος
η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του
Προγράμματος με βάση το ΣΔΕ
η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να
παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι
χρηματορροές των έργων και των μελετών,
η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων,
η αξιολόγηση των ΠΠΑ, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται
σχετική ανάγκη,
η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης.

Στην Περιφέρεια Δ.Μ, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται στο σύνολό τους από την
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, η οποία συντονίζεται
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από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.). Στο πλαίσιο αυτό
συντάχθηκε από τη ΔιΑΠ, που αποτελεί και την αρχή σχεδιασμού του Προγράμματος, το
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025.

2.2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ
Η παρούσα τεχνική έκθεση μαζί με τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν αποτελεί τη
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ) για το «Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025».
Η σύνταξή της ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006
(ΦΕΚ1225/Β/5-9-2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» όπως ισχύει. Η
ως άνω ΚΥΑ θέτει τις απαιτήσεις και βασικές προδιαγραφές για το αντικείμενο και τις
διαδικασίες εκπόνησης ΣΜΠΕ, καθώς και για τη διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες
αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τεχνικός Σύμβουλος στη σύνταξη της παρούσας ΣΜΠΕ είναι σύμφωνα με την Προγραμματική
Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 που υπεγράφη στις 25/06/2021 μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο
«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΕΛΚΕ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής,
κ. Κωνσταντίνο Ι. Βατάλη, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:






την απόφαση με αριθ. 255/21 της 16/02/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του 23 θέματος της ημερήσιας
διάταξης με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» ΜΕ CPV 79930000-2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ,
το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 413/24-06-2021 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με θέμα: Έγκριση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΠΔΜ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025»,
την απόφαση με αριθμ. 738/21 της 25/05/ 2021 της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης της
Περιφέρειας ΔΜ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του (ΕΛΚΕ - ΠΔΜ).

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, με βάση τις κείμενες διατάξεις, συνεργάστηκε για το
σκοπό αυτό με το Τεχνικό Γραφείο Μελετών «Ξενοφών Σταυρόπουλος & Συνεργατες Ε.Ε. Geoenviro» το οποίο διαθέτει Πτυχίο περιβαλλοντικών μελετών, Κατηγορίας 27, τάξης Γ.
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Όνομα, Ειδικότητα, Θέση / Καθήκοντα
Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Συντονιστής και Επιστημονικός υπεύθυνος
Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Γεωχημικός,
Έδαφος και απόβλητα, βιοποικιλότητα
Κόμπος Νικόλαος
Φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Χάρτες, ψηφιακή απεικόνιση
Δρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος
Γεωλόγος μελετητής δημοσίων έργων με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27Γ’
Επισκόπηση συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος – επιπτώσεων του έργου
Ισιδώρα Ζέρβα
MSc Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Φυσικοί πόροι – υδατικό περιβάλλον και εδάφη
Ορέστης Σταυρόπουλος
Γεωγράφος –περιβαλλοντολόγος Παν. Αιγαίου
Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον – αλληλεπιδράσεις
Τσώνης Βασίλειος
MSc Γεωτεχνικός
Έργα υποδομών και ανθρωπογενές περιβάλλον
Η ΣΜΠΕ συνοδεύεται από τα παρακάτω Παραρτήματα:
▪ Παράρτημα Χαρτών
▪ Παράρτημα ΠΠΑ
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
3.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τους στόχους
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, στους τομείς
ευθύνης και στις αρμοδιότητες της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τον
προγραμματισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) σε εθνικό επίπεδο και κυρίως
την κατανομή των πόρων από το ΕΠΑ που αναλογεί στη Δυτική Μακεδονία για τα έτη 2021 2025.
Η εφαρμογή του θα περιλαμβάνει πέντε (5) Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της
Περιφέρειας να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο
ΠΕΠ 2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας, με τον Στρατηγικό
Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι είναι οι εξής:


Έξυπνη Ανάπτυξη (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και
επιχειρηματικότητα)



Πράσινη Ανάπτυξη (κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική
αλλαγή)



Κοινωνική Ανάπτυξη (υγεία, απασχόληση, παιδεία / αθλητισμός, κοινωνική συνοχή)



Ανάπτυξη Υποδομών (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα)



Εξωστρέφεια (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, βιομηχανία)

Επιπλέον στοχεύει στον έλεγχο της συμβατότητας του Προγράμματος με τις ευρωπαϊκές,
εθνικέςκαι περιφερειακές στρατηγικές και τις οριζόντιες αρχές που διέπουν το σχεδιασμό
του.
Τέλος, στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός έργων και παρεμβάσεων με συνεκτικό
χαρακτήρα που να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που
τίθενται κάθε φορά, σε αντίθεση με τον μέχρι σήμερα μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ
που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.
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3.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.2.1 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ - Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει σαφές πλαίσιο που κατευθύνει τις πολιτικές της για την
ενέργεια και το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται επιλεγμένοι στόχοι πολιτικής, όπως η
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και
η υποστήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων εργασίας μέσα από
την εφαρμογή προσέγγισης που αποτελεί συγκερασμό υψηλής τεχνολογίας, αποδοτικότητας
σε θέματα κόστους και αποδοτικής χρήσης πόρων. Οι προαναφερόμενοι στόχοι πολιτικής θα
υλοποιηθούν μέσα από τρεις πρωταρχικούς στόχους, ήτοι τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Πρόσθετοι στόχοι καθορίζονται για την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον τομέα των
μεταφορών. Η ΕΕ έχει παράλληλα θεσπίσει το κανονιστικό πλαίσιο που θα αποτελέσει τον
κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία της ανοικτής, ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής ενιαίας
αγοράς ενέργειας η οποία προάγει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ενώ η ΕΕ
σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων για το 2020,
δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και επίτευξης άλλων στόχων ενεργειακής
πολιτικής, εκείνο που χρειάζεται σήμερα είναι να προβληματιστούμε σχετικά με το νέο
πλαίσιο που θα διέπει τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια το 2030. Η έγκαιρη επίτευξη
συμφωνίας όσον αφορά το πλαίσιο για το 2030 έχει καίρια σημασία για τρεις λόγους:


Πρώτον, οι μακροχρόνιοι επενδυτικοί κύκλοι έχουν ως αποτέλεσμα οι υποδομές που θα
χρηματοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον να εξακολουθήσουν να υπάρχουν το 2030 και
μετέπειτα, και είναι αναγκαίο, ως εκ τούτου, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τους
επενδυτές και μειωμένος κίνδυνος λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων.



Δεύτερον, η αποσαφήνιση των στόχων για το 2030 θα στηρίξει την πορεία προόδου προς
μια ανταγωνιστική οικονομία και ένα ασφαλές ενεργειακό σύστημα, με τη δημιουργία
μεγαλύτερης ζήτησης για αποδοτικές τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και τόνωση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, που
μπορούν να διανοίξουν νέες δυνατότητες για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Αυτό
μειώνει με τη σειρά του το οικονομικό κόστος, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Το πλαίσιο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις πλέον μακρόπνοες προοπτικές που χάραξε
η Επιτροπή το 2011 στον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων εκπομπών αερίων το 2050, τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050
και τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψηφίσματα
σχετικά με κάθε ένα από τους χάρτες πορείας. Οι εν λόγω χάρτες πορείας αναπτύχθηκαν
σύμφωνα με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%
έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων προσπαθειών
που πρέπει να καταβάλουν οι ανεπτυγμένες χώρες στο σύνολό τους. Στα σενάρια των εν
λόγω χαρτών πορείας διατυπώνονται οι ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις:


Έως το 2030, θα χρειαστεί να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 40% στην
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ΕΕ για να καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
κατά 80-95% έως το 2050, με βάση τον διεθνώς συμφωνημένο στόχο να περιορισθεί η
αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου.


Η αύξηση των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι βελτιώσεις στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης και η συγκρότηση καλύτερων και εξυπνότερων υποδομών
ενέργειας αποτελούν «αναμφιβόλως θετικές» επιλογές για τον μετασχηματισμό του
συστήματος ενέργειας της ΕΕ.



Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα σενάρια πολιτικής στον ενεργειακό χάρτη
πορείας για το 2050 κάνουν λόγο για μερίδιο περίπου 30% το 2030.



Για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις, με ή χωρίς απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πράγμα που
θα έχει αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας κατά την περίοδο έως το 2030.

Οι τρέχοντες στόχοι που έχουν καθοριστεί όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια για μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
για την εξοικονόμηση ενέργειας είχαν έτσι σχεδιαστεί, ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν όντως αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η υψηλότερη αναλογία
ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, εφόσον αυτή δεν υποκαθιστά τις άλλες πηγές ενέργειας χαμηλής
περιεκτικότητας σε εκπομπές άνθρακα, ενώ η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση μπορεί να
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να διευκολύνει την επίτευξη
του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υφίστανται προφανείς συνέργειες, αλλά
διαγράφεται επίσης το ενδεχόμενο πιθανών αντισταθμιστικών συμβιβασμών. Για
παράδειγμα, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και η μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι σε θέση να
μειώσουν την τιμή του άνθρακα εξασθενίζοντας τη ζήτηση για δικαιώματα εκπομπής στο
πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να αποδυναμώσει το μήνυμα που εκπέμπει
η τιμή δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ για καινοτομία και επενδύσεις στο πεδίο της βελτίωσης του
ενεργειακού βαθμού απόδοσης και την εμπέδωση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να επηρεάζουν παράλληλα την επίτευξη του συνολικού
στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Το πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, στο οποίο τάσσονται πολλαπλοί στόχοι, οφείλει
να αναγνωρίσει ρητά τις προαναφερόμενες αλληλεπιδράσεις. Θα πρέπει επίσης να
αναγνωρίσει ότι τα υψηλότερα μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα κατοχυρώσουν από μόνα τους την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας ή της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ύπαρξη ειδικότερων πολιτικών θα
εξακολουθήσει να είναι αναγκαία και μπορεί να υπάρχει επίσης ανάγκη για πρόσθετους
δείκτες στους οποίους θα αποτυπώνονται αμεσότερα οι εν λόγω αντικειμενικοί σκοποί.
Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι θα χρειαστεί να θεσπιστούν ενδιάμεσοι στόχοι για τη μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να υλοποιηθεί η προσδοκία της μείωσης
κατά 80-95% έως το 2050. Το καίριο ζήτημα είναι η απόφαση σχετικά με το καταλληλότερο
επίπεδο για τον σχετικό ενδιάμεσο στόχο. Από τον χάρτη πορείας για την οικονομία χαμηλών
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επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 προκύπτει ότι η μείωση των εκπομπών κατά 40%
έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990, θα ήταν οικονομικώς συμφέρουσα. Η μείωση κατά
ποσοστό μικρότερο από 40% θα αύξανε το κόστος απαλλαγής της οικονομίας από τις
ανθρακούχες εκπομπές μακροπρόθεσμα. Ενώ οι χάρτες πορείας δείχνουν ότι η μείωση των
αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αδικαιολόγητη
αύξηση του κόστους για το ενεργειακό μας σύστημα, η κινητοποίηση των απαιτούμενων
χρηματοδοτικών πόρων προς κάλυψη των κεφαλαιουχικών δαπανών για την
πραγματοποίηση των σημαντικών αρχικών επενδύσεων θα αποτελέσει ωστόσο φλέγον
ζήτημα.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ έχει ως προτεραιότητα την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και τεχνολογιών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

3.2.2 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να υλοποιήσει την «Πράσινη
Συμφωνία», θέτοντας ως εμβληματικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι δέσμευση της Ε.Ε. για την υλοποίηση ενός πλήρους
πλαισίου μεταστροφής προς μια οικονομία «χαμηλού» άνθρακα, ώστε το 2050 οι εκπομπές
Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) να αντισταθμίζονται από την δέσμευσή τους μέσω φυσικών
οικοσυστημάτων και τεχνολογικών λύσεων, δημιουργώντας μηδενικό ισοζύγιο. Η σημαντική
αυτή κλιματική φιλοδοξία, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση
και την ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων ύψους € 1 τρισ., συνιστά τον οδικό χάρτη πορείας
της Ε.Ε. προς το μέλλον, με πυξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τη δέσμευσή της για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας
του Παρισιού και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών
για το 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάληψη
παρόμοιων δεσμεύσεων και από τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη καθώς,
σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ (Emissions Gap Report, 2019), διαπιστώνεται ότι το επίπεδο
των παγκόσμιων προσπαθειών είναι ανεπαρκές για την εκπλήρωση των παγκόσμιων
κλιματικών στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή τον περιορισμό της αύξησης της
θερμοκρασίας κάτω από 2οC και κατά προτίμηση κάτω από 1,5οC σε σχέση με τη μέση
θερμοκρασία της γης την περίοδο πριν την βιομηχανική επανάσταση. Σύμφωνα με την εν
λόγω έκθεση, οι εκπομπές ΑτΘ συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 1,5% την
τελευταία δεκαετία, την ώρα που για την επίτευξη του στόχου περιορισμού της αύξησης της
θερμοκρασίας κάτω από 2οC θα πρέπει να μειωθούν κατά 25% μεταξύ 2018 και 2030. Το
ποσοστό μείωσης την ίδια περίοδο αυξάνεται σε 55% για επίτευξη αύξησης της
θερμοκρασίας κάτω από 1,5οC.
Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» αποτελεί την απάντηση της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Πέραν της σημαντικής συμβολής της στη διαμόρφωση της Συμφωνίας
του Παρισιού κατά τη Συνδιάσκεψη των Μερών (COP-21) το 2015, την οποία και υπέγραψε

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

16

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

συλλογικά αμέσως μετά την οριστικοποίησή της, ήδη το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών διανύει την 4η φάση υλοποίησής του. Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. παρουσίασε το 2018 το
πλαίσιο πολιτικών με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους» για τον τρόπο επίτευξης της
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της Πράσινης
Συμφωνίας, τον Δεκέμβριο του 2020, η Ε.Ε. αύξησε τον στόχο μείωσης εκπομπών ΑτΘ από
40% σε τουλάχιστον 55% έως το 2030 ως ενδιάμεσο στόχο επίτευξης του κεντρικού στόχου
για κλιματική ουδετερότητα το 2050. Για την επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας,
η Ε.Ε. καλείται να υλοποιήσει ένα πολυδιάστατο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων σε τομείς με
ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι η κλιματική
φιλοδοξία της Ε.Ε. να συνδυαστεί με τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που
αναλαμβάνουν το συνεχώς αυξανόμενο κόστος μείωσης των εκπομπών ΑτΘ και ολόκληρης
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η συγκεκριμένη Πράσινη Συμφωνία επηρεάζει άμεσα την ΠΔΜ μέσα από το «Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) [National Energy and Climate Plan (NECP)] (βλ. παρ. 3.3.2
παρόντος κεφαλαίου) και οδηγεί την Περιφέρεια Δ.Μ στην ταχύτερη μετάβαση στη
μεταλιγνιτική εποχή.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι σύμφωνο και έχει ως προτεραιότητα έργα και δράσεις που
συνάδουν με τις κατευθύνσεις της πράσινης ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής
οικονομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της Κλιματικής Αλλαγής.

3.2.3 Θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών
Το Θεματολόγιο 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (το πλήρες όνομα του οποίου είναι «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Το
Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030»), εγκρίθηκε στη Σύνοδο
Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στη Νέα
Υόρκη.
Το Θεματολόγιο καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας και την
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, λαμβάνοντας ως βάση τους αναπτυξιακούς
στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) που εγκρίθηκαν το 2000. Ως η πρώτη παγκόσμια συμφωνία που
καθορίζει ένα καθολικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το θεματολόγιο 2030
αποτελείται από μια φιλόδοξη δέσμη δεκαεπτά (17) στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ)
και εκατόν εξήντα εννέα (169) συνδεόμενων στόχων, κινητοποιεί όλες τις χώρες και τους
φορείς για την επίτευξή τους και έχει αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές. Το νέο θεματολόγιο
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 2030.
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Εικόνα 1: Στόχοι Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (πηγή: unric.org)

Σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΠΠΑ 2021-2025 της ΠΔΜ θα λαμβάνονται υπόψη και θα
συνεκτιμώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά το σκέλος και
το μέγεθος που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της ΠΔΜ σε εναρμόνιση με τον εθνικό και
ευρωπαϊκό σχεδιασμό.
Η χώρα, ακολουθώντας τις πρωτοβουλίες των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχει
ξεκινήσει από το 2019, τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους
ΣΒΑ, το οποίο θα αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των κεντρικών και μακροπρόθεσμων
μέτρων πολιτικής που έχουν ή πρόκειται να υιοθετηθούν από τη χώρα μας, προκειμένου να
εφαρμοστεί, με ισόρροπο και ολοκληρωμένο τρόπο, το σύνολο των ΣΒΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, η αξιόπιστη ποσοτική
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι πολιτικές για τη βιώσιμη
ανάπτυξη στο σύνολο της κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο αρμόδιος φορέας έχει
προχωρήσει κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία και την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) [συμπεριλαμβανομένης της 4ης συνάντησης του διυπουργικού
συντονιστικού δικτύου που διεξήχθη στις 13/3/2019], στην υιοθέτηση μιας δέσμης εθνικών
δεικτών, με τους οποίους θα παρακολουθείται η πρόοδος εφαρμογής των ΣΒΑ κατά τα
επόμενα έτη. Οι εν λόγω δείκτες, οι οποίοι θα επικαιροποιούνται και θα προσαρμόζονται,
κάθε φορά, ανάλογα με τις εξελίξεις σε επιμέρους πολιτικές προτεραιότητες και τα
διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, έχουν επιλεγεί τόσο από το σύνολο των 232 υιοθετηθέντων
από τον ΟΗΕ σχετικών δεικτών, όσο και από το αντίστοιχο πλαίσιο των 100 δεικτών της
Eurostat.
Η επιλογή των δεικτών έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:



Συμβατότητα με την ελληνική πραγματικότητα, υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες.
Συνάφεια με τις 8 Εθνικές Προτεραιότητες για τους ΣΒΑ, τις οποίες υιοθέτησε η χώρα
μας, σε υψηλό πολιτικό επίπεδο το 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της κοινωνίας
των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, και οι οποίες καλύπτουν το σύνολο
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των 17 ΣΒΑ, και απηχούν, με ολοκληρωμένο τρόπο, και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική), και
Διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ, τα Υπουργεία και το σύνολο των
Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Οι εθνικές προτεραιότητες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης και προτεραιοποίησης των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τα υπουργεία και με τη συνεισφορά προτάσεων από τους κοινωνικούς
εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, η κυβέρνηση κατέληξε στο παρακάτω πλαίσιο
εθνικών προτεραιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με αντίστοιχους ΣΒΑ, και για τις οποίες έχουν
αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δράσεις, πολιτικές και νομοθετικές
ρυθμίσεις.
Α. Εθνικές προτεραιότητες προσανατολισμένες στα αποτελέσματα (outcome oriented)
 Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης (ΣΒΑ
8, 9).
 Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (ΣΒΑ 8).
 Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφάλιση της
καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (ΣΒΑ 1, 2, 3).
 Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών
για όλους (ΣΒΑ 10, 5).
 Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4).
 Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση
για κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα (ΣΒΑ 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15).
Β. Εθνικές Προτεραιότητες προσανατολισμένες στις διαδικασίες (process oriented)
 Οικοδόμηση αποδοτικών, αξιόπιστων και διάφανων θεσμών (ΣΒΑ 16,17).
 Ενίσχυση και προώθηση ανοιχτών, συμμετοχικών και δημοκρατικών διαδικασιών (ΣΒΑ
16,17).
Συμπερασματικά, σε σχέση και με τους στόχους που εξυπηρετούν οι στόχοι προτεραιότητας
του ΠΠΑ της ΠΔΜ, προκύπτει με σαφήνεια ο υψηλός βαθμός της συμβολής του
προγράμματος στους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για την βιώσιμη ανάπτυξη.
Αναλυτικότερα:
Η ΠΔΜ, με βάση την τυπολογία της «Ευρώπης 2020» για τις Περιφέρειες, κατατάσσεται σε
αυτές «που δεν καθοδηγούνται από την Επιστήμη και την Τεχνολογία» όσον αφορά στην
Έξυπνη Ανάπτυξη, στις «αγροτικές περιφέρειες πλησίον αστικών περιφερειών», όσον αφορά
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στις περιφέρειες με μέτρια απόδοση όσον αφορά στην Ανάπτυξη
χωρίς Αποκλεισμούς.
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Αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και για την υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί ο Χωροταξικός
και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει το περιφερειακό πλαίσιο
χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2003-2004 και σήμερα βρίσκεται σε
φάση αναθεώρησης (όπως προβλέπει ο Ν. 2742/99). Η αναθεώρηση λαμβάνει υπόψη την
ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνέργεια του χωρικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας
μεταξύ άλλων, τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων και
τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών.
Το ΠΠΑ θα συμβάλει στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ με τις δράσεις - έργα
που θα υλοποιηθούν, καθώς θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων οι
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε
καταστροφές, όπως και η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση του προγράμματος
αποτελεί επιταγή, εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (L 197) (εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων - ΣΠΕ) σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την
υλοποίηση του ΠΠΑ. Η εν λόγω Οδηγία 2001/42/ΕΚ και γενικότερα η αρχή της αειφορίας και
της βιώσιμης ανάπτυξης εμπεριέχουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τον
λόγο αυτό στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνεται και η αρχή της «Αναμενόμενης Επίπτωσης
στο περιβάλλον».
Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Προγράμματος 2021-2025, η Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και συμπληρωματική» με την εκπόνηση του.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σεπτέμβριος 2020)
όλα τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΠΑ απαιτείται να υποβληθούν σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 107017/2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών (Β΄125). Υπεύθυνη για την εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ είναι η
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου.
Σε κάθε περίπτωση η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη
κατά το σχεδιασμό του ΠΠΑ και συγκεκριμένα:
1. Κατά την εκπόνηση του ΠΠΑ, λήφθηκε υπόψιν η υφιστάμενη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΜΠΕ του ΠΕΠ 2014-2020.
2. Η ΣΜΠΕ του ΠΕΠ 2014 -2020 έχει ολοκληρώσει πλήρη διαβούλευση με τις
περιβαλλοντικές αρχές της χώρας για την τήρηση της και το ίδιο θα ισχύσει και για την
παρούσα ΣΜΠΕ του ΠΠΑ 2021-2025.
3. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση με τη συμμόρφωση
στη ΣΜΠΕ (του ΠΕΠ 2014-2020 κατ’ επέκταση και του ΠΠΑ) ανά στόχο προτεραιότητας
θα συμπεριλαμβάνονται στο ΣΔΕ του ΠΠΑ και θα εγκρίνονται αρμοδίως.
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Το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων λαμβάνει πλήρη μέριμνα «δέουσας εκτίμησης» σύμφωνα με την Οδηγία
οικοτόπων και πτηνών, το Ν.4014/2011 αρ. 10 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται
κατ’ επιταγήν αυτού.
Η συνολική αντιμετώπιση σε σχέση με την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης θα
εφαρμόζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση των έργων - δράσεων.
Τέλος, σε ότι αφορά στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) των αστικών περιοχών της Δυτικής
Μακεδονίας, αναφέρεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 προβλέπει τη χρηματοδότηση Στρατηγικών ΒΑΑ στα πέντε αστικά
κέντρα, της Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και
Φλώρινας. Οι Στρατηγικές των ΒΑΑ αξιολογήθηκαν θετικά από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (27-032018) εγκρίθηκαν οι στρατηγικές ΒΑΑ των Δήμων και ορίσθηκαν ως ενδιάμεσοι φορείς οι
δήμοι για την κάθε μια από τις αστικές περιοχές, στην οποία αναγράφονται τα καθήκοντα /
αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προόδου όλα τα
εγκεκριμένα ΕΣΣΒΑΑ έχουν επιδείξει πολύ μικρή πρόοδο στην υλοποίηση των
προβλεπόμενων παρεμβάσεων και για το λόγο αυτό σε ότι αφορά στο ΠΠΑ οι σχετικές
συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα αφορούν μόνο σε ώριμες μελετητικά δράσεις – έργα
υψηλής προτεραιότητας.

3.2.4 Διεθνείς Συμβάσεις - Κοινοτικές Οδηγίες Περιβαλλοντικής Προστασίας
3.2.4.1 Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59/Α/94)
Η διάσκεψη κορυφής του Ρίο, το 1992, στην οποία υπεγράφη η Σύμβαση για τη Βιολογική
Ποικιλότητα, αποτέλεσε την πρώτη αναγνώριση, σε διεθνές πολιτικό επίπεδο, αυτής της
ανάγκης και ήταν εκεί όπου ουσιαστικά καθιερώθηκε ο όρος «βιοποικιλότητα». Η
Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στις 21 Δεκεμβρίου
1993 και αυτομάτως, όλα τα Κράτη Μέλη της είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. Η Ελλάδα κύρωσε
τη Σύμβαση τον Αύγουστο του 1994 με τον Ν.2204/1994/ΦΕΚ 59 Α΄. Η σύμβαση αυτή
αναγνωρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της
αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν Διατήρηση της βιοποικιλότητας,
Αειφορική χρήση των συστατικών της και Δίκαιο και ισότιμο επιμερισμό των ωφελειών που
προκύπτουν από την αξιοποίηση βιολογικών πόρων.
Μέσα από τα άρθρα και τα παραρτήματά της ορίζονται οι υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
Μερών σε θέματα όπως η αναγνώριση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας (Άρθρο 7),
η In-situκαι Ex-situ διατήρησή της (άρθρα 7 και 8), η αειφορική χρήση των βιολογικών πόρων
(Άρθρο 10), η έρευνα και η κατάρτιση (Άρθρο 12), η περιβαλλοντική εκπαίδευση και
ενημέρωση (Άρθρο 13), η εκτίμηση των επιπτώσεων (Άρθρο 14), η διάδοση της γνώσης και
η ανταλλαγή πληροφοριών (Άρθρο 17). Επίσης, πραγματεύεται θέματα τα οποία αφορούν
στην τεχνική και επιστημονική συνεργασία (Άρθρο 18), στους οικονομικούς πόρους και
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μηχανισμούς για την εφαρμογή της Σύμβασης (Άρθρα 20 και 21), στις σχέσεις της με άλλες
διεθνείς συμβάσεις (Άρθρο 22) κ.λπ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της
Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν:


να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές, σχέδια ή προγράμματα για τη διατήρηση και την
αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας,



να ολοκληρώσουν, στο μέτρο του δυνατού και δεόντως, τη διατήρηση και την αειφόρο
χρήσητης βιοποικιλότητας σε σχετικά τομεακά ή διατομεακά σχέδια, προγράμματα και
πολιτικές.

Η Ελλάδα, ως Συμβαλλόμενο Μέρος, σε ανταπόκριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, διαθέτει από το 2014 Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο
Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, στο οποίο γίνεται αναφορά σε ακόλουθη παράγραφο του
παρόντος κεφαλαίου.

3.2.4.2 Οδηγία 79/409/ΕΕ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»
Η οδηγία, που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1979, τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1981 και
απαιτεί από τα κράτη - μέλη να διατηρήσουν όχι μόνο τους πληθυσμούς αγρίων πουλιών
που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, αλλά και επαρκή έκταση και ποικιλία βιοτόπων για
να επιτευχθεί η προστασία τους. Η οδηγία επιβάλλει αυστηρές νομικές υποχρεώσεις στα
κράτη - μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συνεχή επίβλεψη της
εφαρμογής τους. Το άρθρο 4 (1, 2 και 4) απαιτεί το εξής:


Για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα
προστασίας όσον αφορά στον βιότοπό τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιβίωση και
αναπαραγωγή στην περιοχή εξάπλωσής τους.



Τα κράτη - μέλη να καθορίζουν τις πιο κατάλληλες περιοχές, σε αριθμό και μέγεθος, ως



«Ζώνες Ειδικής Προστασίας» για τη διατήρηση αυτών των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη
τις απαιτήσεις τους για προστασία μέσα στην γεωγραφική περιοχή (θαλάσσια και
χερσαία), όπου αυτή η οδηγία εφαρμόζεται.



Τα κράτη - μέλη να υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για τα τακτικά εμφανιζόμενα
μεταναστευτικά είδη που δεν αναγράφονται στο Παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψιν
τους την ανάγκη προστασίας τους στην γεωγραφική, θαλάσσια και χερσαία περιοχή,
όπου εφαρμόζεται αυτή η οδηγία, όσον αφορά στις περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής
φτερώματος, ξεχειμωνιάσματος καθώς και στους σταθμούς κατά μήκος των
μεταναστευτικών τους οδών. Γι' αυτόν τον σκοπό, τα κράτη - μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα
υπόψιν τους την προστασία των υγροτόπων και συγκεκριμένα των υγροτόπων διεθνούς
σημασίας (σύμβαση Ραμσάρ).



Τα κράτη - μέλη να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης ή
υποβάθμισης των βιοτόπων ή οποιασδήποτε ενόχλησης που θα επηρέαζε τα πουλιά, στο
βαθμό που αυτή θα αποτελούσε σημαντική απειλή για την επίτευξη των στόχων αυτού
του άρθρου.
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Το Παράρτημα Ι είναι ένας κατάλογος ειδών και υποειδών τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
είτε απειλούνται με εξαφάνιση, είτε είναι ευάλωτα σε συγκεκριμένες αλλαγές των βιοτόπων
τους, είτε είναι σπάνια λόγω μικρών πληθυσμών ή περιορισμένης τοπικής κατανομής, είτε
είναι είδη που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ειδικής φύσης των βιοτόπων τους.
Με απόφαση της 2 Απριλίου 1979, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από τα
κράτη - μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, μέσα σε 24 μήνες από την υιοθέτηση της
οδηγίας, «τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας που οριοθετήθηκαν για τα είδη του
Παραρτήματος Ι» και να «πάρουν παρόμοια μέτρα για τα τακτικά εμφανιζόμενα
μεταναστευτικά είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι».

3.2.4.3 Σύμβαση Ραμσάρ (Νομοθετικό Διάταγμα 191/1974, ΦΕΚ 350Α'/20.11.74)
Η Σύμβαση για τους Υγροτόπους είναι διεθνούς σημασίας και αποτελεί την πρώτη σύγχρονη
σύμβαση μεταξύ εθνών που σκοπό έχει την προστασία των φυσικών πόρων. Η Σύμβαση
υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 στο Ιράν και τέθηκε σε ισχύ την 21η Δεκεμβρίου
1975. Η Ελλάδα ήταν η 7η χώρα που υπέγραψε και ενεργοποίησε την Σύμβαση Ramsar με το
Ν.Δ.191/1974, ανακηρύσσοντας 11 υγροτοπικές περιοχές που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Σκοπός της σύμβασης Ραμσάρ είναι να διατηρήσει
τους υγροτόπους μέσα από εθνικές και διεθνείς δράσεις. Οι κύριες υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:


Να οριοθετήσουν κατάλληλους υγροτόπους μέσα στα όρια της εδαφικής επικράτειάς
τους που θα περιληφθούν σε έναν κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Άρθρο 2,1).



Να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να προωθήσουν τη
διατήρηση των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό και την -κατά το
δυνατόν- ορθολογική χρήση των υγροτόπων εντός της εδαφικής τους επικράτειας
(Άρθρο 3,1).



Να προωθήσουν την προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας
οριοθετώντας προστατευόμενες περιοχές σε υγροτόπους, είτε συμπεριλαμβάνονται είτε
όχι, και παρέχοντας επαρκή μέσα για την φύλαξή τους (Άρθρο 4,1).



Κάθε συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να οριοθετήσει τουλάχιστον μία περιοχή που να
συμπεριληφθεί στον κατάλογο κατά τη στιγμή που υπογράφει τη Συνθήκη (Άρθρο 2,4).

3.2.4.4 Σύμβαση της Βέρνης (Ν.1335/1983 (ΦΕΚ.32Α'/1983)
Με τη σύμβαση της Βέρνης προστατεύονται είδη της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς
χλωρίδας. Υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 1979 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1982. Στην
Ελλάδα έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ.1335/83. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης
κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:


Να πάρει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, νομοθετικά ή διοικητικά, που θα
διασφαλίσουν τη διατήρηση των βιοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας (ιδιαίτερα,
τωνειδών που θα αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ) καθώς και τη διατήρηση και
την προστασία των φυσικών βιοτόπων που απειλούνται (Άρθρο 4,1).



Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία περιοχών σημαντικών για τα
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μεταναστευτικά είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες
βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με τις μεταναστευτικές οδούς για να
χρησιμοποιούνται για ξεχειμώνιασμα,στάση, εύρεση τροφής, αναπαραγωγή ή αλλαγή
φτερώματος (Άρθρο 4,3).


Να απαγορεύσει την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή
περιοχών ανάπαυσης των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ (Άρθρο 6,β).

3.2.4.5 Σύμβαση της Βόννης
Τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 1983 και θεμελιώδης στόχος της είναι η προστασία των
μεταναστευτικών ειδών, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα είδη αυτά χρειάζονται
προστασία σε όλο το εύρος της μεταναστευτικής διαδρομής τους και ότι η προστασία αυτή
απαιτεί διεθνή συνεργασία και δράση.
Η Σύμβαση της Βόννης προβλέπει τρεις βασικές δράσεις για την προστασία των
μεταναστευτικών ειδών άγριας πανίδας (όπως περιγράφονται στο άρθρο ΙΙ):


Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προωθούν, να συντονίζουν και να υποστηρίζουν την
έρευνα σχετικά με τα μεταναστευτικά είδη.



Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να σπεύσουν στην άμεση προστασία των
μεταναστευτικών ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης.



Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για την προστασία και
διαχείριση των μεταναστευτικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Σύμβασης.

Η συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1999, καλύπτει 235 είδη θαλάσσιων
πουλιών εξαρτώμενων από τους υγροτόπους για τουλάχιστον μέρος του ετήσιου κύκλου
τους και έναν τομέα 60 εκ. km2 που καλύπτουν 116 κράτη (όλη την Ευρώπη και Αφρική και
μέρος της Ασίας). Επιτρέπει διάφορα συντονισμένα μέτρα για να επιτευχθεί και να
διατηρηθεί μια ευνοϊκή θέση συντήρησης για τα Αφρικανικά-Ευρασιατικά μεταναστευτικά
θαλασσοπούλια που έχουν σχέση. Υπάρχουν επίσης μέτρα προτεραιότητας για ορισμένα
είδη.

3.2.4.6 Σύμβαση της Βαρκελώνης
Το 1976, οι κυβερνήσεις των χωρών που βρίσκονται στα παράλια της Μεσογείου υπέγραψαν
τη Σύμβαση Βαρκελώνης (1976) «για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση». Ένα
σημαντικό πρωτόκολλο, που σχετίζεται με τη Σύμβαση, υιοθετήθηκε το 1982 και ονομάζεται
Πρωτόκολλο περί των Ειδικά Προστατευόμενων Μεσογειακών Περιοχών, το οποίο
υιοθετήθηκε για να προσφέρει ειδική προστασία στα μεσογειακά είδη που βρίσκονται σε
κίνδυνο καθώς και στους βιότοπους που θεωρούνται ζωτικοί για τη διατήρησή τους. Τα
συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει: α) Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα με
σκοπό την προστασία εκείνων των θαλάσσιων περιοχών που έχουν σημασία για την
διασφάλιση των φυσικών πόρων και περιοχών της Μεσογείου (άρθρο 1), και β) Να
καθιερώσουν προστατευόμενες περιοχές και να επιχειρήσουν την ανάληψη των
απαραίτητων δράσεων για την προστασία των περιοχών καθώς και δράσεων για την
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αποκατάστασήτους, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Τέτοιες περιοχές πρέπει να καθιερωθούν ώστε συγκεκριμένα να διασφαλιστούν:
i.

οι περιοχές βιολογικής και οικολογικής αξίας με γνώμονες όπως: γενετική ποικιλία,
ικανοποιητικά επίπεδα πληθυσμών των ειδών, χώροι αναπαραγωγής, κατάλληλοι
βιότοποι, αντιπροσωπευτικοί τύποι οικοσυστημάτων καθώς και οι οικολογικές τους
λειτουργίες,

ii.

περιοχές ιδιαίτερης σημασίας λόγω του επιστημονικού, αισθητικού, ιστορικού,
αρχαιολογικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντός τους.

3.2.4.7 Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία λειτουργεί υπό
την αιγίδα της UNESCO και κυρώθηκε από τη χώρα μας το 1981, έχουν κηρυχθεί ως Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό περιβάλλον τους 2 περιοχές (Αντιχάσια ΌρηΜετέωρα - έκτασης 387 εκταρίων, και το όρος Άθως). Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια,
η συνολική έκτασήτους αντιστοιχεί στο 0,26 % της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας.

3.2.4.8 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο
Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 20-10-2000 στη Φλωρεντία και κυρώθηκε από το Συμβούλιο
της Ευρώπης στις 1-3-2004. H Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη το 2000 και την κύρωσε με το
Ν.3827/ΦΕΚ.30Α'/25-02-2010.
Η Ευρωπαϊκή σύμβαση του Τοπίου (European Landscape Convention - ELC) θεωρεί το
τοπίο ως «σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων παντού, στις αστικές
περιοχές και στην ύπαιθρο, στις υποβαθμισμένες περιοχές αλλά και στις περιοχές υψηλής
ποιότητας» και το αναγνωρίζει ως «ένα σημείο κλειδί για την ατομική και κοινωνική
ευημερία» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2000). Το European Spatial Development Perspective
(ESDP) χαρακτηρίζει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως οικονομικό παράγοντα με
αυξανόμενη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999).
Συνεπώς, το τοπίο μιας χωρικής ενότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενδογενές
δυναμικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
περιφέρειας αλλά και την οικονομική της ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά της ως
προορισμού.
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3.3 ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.3.1 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
Ο πρωταρχικός σκοπός της «Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, ΕΣΠΚΑ» είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας όσον
αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και στη δημιουργία των προϋποθέσεων
ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τη σωστή πληροφόρηση και με μακροπρόθεσμη
στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν
από την κλιματική αλλαγή. Η ΕΣΠΚΑ προβλέπει έναν αρχικό ορίζοντα πενταετίας για την
ανάπτυξη ικανότητας προσαρμογής και για την ιεράρχηση και υλοποίηση ενός πρώτου
συνόλου δράσεων. Η σημαντική αβεβαιότητα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της, η πληθώρα νέων πληροφοριών και εξελίξεων, κατά περίπτωση
επικαιροποιούν τις απόψεις για τον κατάλληλο τρόπο προώθησης της προσαρμογής και
επιβάλλουν συνεχή αξιολόγηση, εκμάθηση και εξειδικευμένη ανάλυση. Στο πλαίσιο αυτό, η
πρώτη ΕΣΠΚΑ είναι μια ευκαιρία να διαμορφωθεί μια στρατηγική προσέγγιση για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θέτοντας σε κίνηση μια συνεχή διαδικασία
επανεξέτασης, επικαιροποίησης και επανευθυγράμμισης της στρατηγικής.
Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι:
1. η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της απόκτησης πληρέστερων
πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την προσαρμογή,
2. η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής περιφερειακών/τοπικών σχεδίων δράσης σε
συμφωνία με την παρούσα στρατηγική,
3. η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς με έμφαση
στους πιο ευάλωτους,
4. η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και
πολιτικών προσαρμογής, και
5. η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Η ΕΣΠΚΑ, θέτει τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης
μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής στο πλαίσιο
που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τη
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία και φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό
κινητοποίησης των δυνατοτήτων της ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της
κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που
έρχονται.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης
των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Όσον αφορά σε περιφερειακό επίπεδο, η εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων για την
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Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), που με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την
τρωτότητα κάθε περιφέρειας καθορίζουν επακριβώς τους τομείς πολιτικής και τις
γεωγραφικές ενότητες προτεραιότητας για λήψη μέτρων με ταυτόχρονη εξειδίκευση των
μέτρων αυτών, καθώς επίσης τα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των μέτρων, τους
φορείς υλοποίησης, τους εμπλεκόμενους φορείς, κλπ. Το περιεχόμενο των Περιφερειακών
Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εξειδικεύτηκε με την Υπουργική
Απόφαση 11258/2017 (ΦΕΚ Β΄873).
Στην επόμενη παράγραφο δίνεται συνοπτική περιγραφή του Περιφερειακού Σχεδίου στην
Κλιματική Αλλαγή Δυτικής Μακεδονίας (ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ).

3.3.1.1 Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δυτικής
Μακεδονίας (ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ).
Η εκτίμηση των αναμενόμενων Κλιματικών Μεταβολών στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και η ανάλυση της Τρωτότητας της στους επιμέρους τομείς και περιοχές της,
έγινε βάσει Σεναρίων και Μοντέλων που σχετίζονται κυρίως με τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και τα αποτελέσματά τους. Με βάση αυτά παρουσιάζονται στο Σχέδιο οι
εκτιμήσεις που αφορούν στις βασικές κλιματικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία του αέρα,
το ύψος βροχής και η ξηρασία, οι οποίες αφορούν το μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και το
μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό ορίζοντα. Στα πλαίσια του Σχεδίου καταρτίστηκαν
Χάρτες σύμφωνα με την παραπάνω Μεθοδολογία για την επέκταση των εκτιμήσεων των
βασικών κλιματικών μεταβλητών στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έως το 2025).
Βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ είναι:


Η συστηματοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και
μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή των διαφόρων τομέων της
Περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή.



Η σύνδεση της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή με την προώθηση ενός βιώσιμου
αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.



Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής
οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.



Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης.



Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Από την εφαρμογή του Σχεδίου προκύπτουν σε συντριπτικό βαθμό, θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα σχεδόν σε όλους τους τομείς. Οι θετικές επιπτώσεις από
την εφαρμογή του Σχεδίου σε γενικές γραμμές συνίστανται:
I. στην εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με τις παραμέτρους του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής, στην εκπαίδευση και προετοιμασία του για την εφαρμογή πρακτικών
που θα απομειώνουν τα δυσμενή της αποτελέσματα.
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II. στην οργάνωση της Διοίκησης και στην ενίσχυση της ετοιμότητας της για την εφαρμογή
πολιτικών και δράσεων που θα στοχεύουν στη θωράκιση της κοινωνίας και στην
αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι σύμφωνο και προωθεί έργα και δράσεις που συνάδουν με
τις κατευθύνσεις και τις Δράσεις που προτείνονται από το Περιφερειακό Σχέδιο
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δυτικής Μκεδονίας.
Συγκεκριμένα, τίθενται ως προτεραιότητα οι στόχοι της Πράσινης Ανάπτυξης που αφορούν
ενδεικτικά έργα/δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως:


Ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων και
υποδομών



Βιώσιμες & ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή Μεταφορές



Πράσινες & Έξυπνες πόλεις



Ενεργειακή απόδοση



Στήριξη ΑΠΕ – συμπαραγωγή



Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα - ενεργειακή μετάβαση



Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων



Ανάπτυξη υποδομών προστασίας



Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων



Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης
πόρων



Πράσινη επιχειρηματικότητα

3.3.2 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Tο «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» (ΕΣΕΚ) [National Energy and Climate Plan
(NECP)] κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4/23.12.2019 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ.4893.Β’) και περιλαμβάνει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την
επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Ειδικότερα
περιλαμβάνει τα εξής:
α) για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
σημαντικά υψηλότερο κεντρικό στόχο μείωσης που ανέρχεται σε πάνω από 42% σε σχέση με
τις εκπομπές του έτους 1990 και σε πάνω από 56% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 2005.
Παράλληλα για τα θέματα Κλιματικής Αλλαγής και πολιτικών προσαρμογής, στο ΕΣΕΚ
παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή» (ΕΣΠΚΑ) και η οποία καθορίζει τους γενικούς στόχους,
τις κατευθυντήριες αρχές και τα εργαλεία εφαρμογής αναγκαίων μέτρων κλιματικής
προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Επίσης παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Χωρικού
Σχεδιασμού, ειδικότερα για τις αστικές περιοχές ως προς τη βιώσιμη χρήση της γης και την
προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αντίστοιχα, ο τομέας της διαχείρισης
αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια και το
κλίμα και ως εκ τούτου παρουσιάζονται οι σχετικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των
Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ), όπου στόχος
είναι να υπάρξει εντατικοποίηση μιας σειράς μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
αποβλήτων ακολουθώντας πάντα τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας.
β) για τις ΑΠΕ, σημαντικά υψηλότερο στόχο σε σχέση με το μερίδιο συμμετοχής στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, αφού τίθεται πλέον στόχος για μερίδιο
συμμετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35%, αντί του 31% που είχε τεθεί στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ, και
επίσης σημαντικά υψηλότερο και από τον κεντρικό Ευρωπαϊκό στόχο για τις ΑΠΕ που είναι
στο 32%.
Αξίζει να επισημανθεί ο ενεργειακός μετασχηματισμός που θα επιτευχθεί στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής καθώς προβλέπεται το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβεί το 60%.
γ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τίθεται ως ποσοτικός στόχος η τελική
κατανάλωση ενέργειας το έτος 2030 να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε καταγραφεί
κατά το έτος 2017. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται ποιοτικά μία βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 38%. Το ΕΣΕΚ περιγράφει ένα σύνολο
μέτρων για τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με πιο εμφατικά αυτά στον κτιριακό
τομέα και στον τομέα των μεταφορών.
Στόχο του ΕΣΕΚ αποτελεί, επίσης, το πρόγραμμα για τη δραστική και οριστική μείωση του
μεριδίου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, την απολιγνιτοποίηση δηλαδή, με εμπροσθοβαρές
χρονικό πρόσημο κατά την επόμενη δεκαετία και την πλήρη απένταξη του από το εγχώριο
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το έτος 2028. Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και το
χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται
σήμερα σε λειτουργία και το οποίο ολοκληρώνεται έως το έτος 2023.
Το ΕΣΕΚ ενσωματώνει και περιγράφει αντίστοιχα μέτρα και για άλλες στρατηγικές
προτεραιότητες πολιτικής όπως:


η επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών,



η χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας,



η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων



η ανάπτυξη στρατηγικών έργων αποθήκευσης,



η ψηφιοποίηση των δικτύων ενέργειας,



η προώθηση της ηλεκτροκίνησης,



η προώθηση νέων τεχνολογιών

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

29

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού



η σύζευξη των τελικών τομέων,



η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και



πρωτοβουλίες σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στο κείμενο του ΕΣΕΚ παρουσιάζονται και
αναλύονται οι επιμέρους Προτεραιότητες Πολιτικής για την επόμενη περίοδο καθώς και τα
αντίστοιχα Μέτρα Πολιτικής τα οποία σχεδιάζονται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων
και την επίτευξη των στόχων.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι σύμφωνο και προωθεί έργα και δράσεις που συνάδουν με τις
κατευθύνσεις και τις Δράσεις που προτείνονται από το ΕΣΕΚ και συγκεκριμένα επιδιώκει
αποτελέσματα του αναπτυξιακού στόχου της Πράσινης Ανάπτυξης, όπως:


Ενεργειακή ανακαίνιση του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.



Ανακαίνιση και αντικατάσταση κτιρίων κατοικίας με νέα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης



Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας



Μερίδιο ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων στις ετήσιες νέες ταξινομήσεις

3.3.3 Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050
Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 (Long Term Strategy 2050 – LTS), αναπτύσσεται
συμπληρωματικά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) – γίνεται αναφορά
σε ακόλουθη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου - το οποίο και αποτελεί το κεντρικό
στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στους
τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό η μακροπρόθεσμη στρατηγική έχει
ως σημείο αναφοράς το έτος 2030.
Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 (ΜΣ-2050), αποτελεί για την Ελληνική
Κυβέρνηση έναν οδικό Χάρτη για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, στο πλαίσιο της
συμμετοχής της χώρας στο συλλογικό Ευρωπαϊκό στόχο της επιτυχούς και βιώσιμης
μετάβασης σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2019, υποβλήθηκε
στις αρχές του 2020 από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής είναι να παρουσιάζει τις διαθέσιμες τεχνολογικές
λύσεις με δυνατότητα εφαρμογής στο εγχώριο πεδίο, αποφεύγοντας τη μοναδιαία επιλογή
κάποιων εξ΄ αυτών, ώστε σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής να υπάρχει η δυνατότητα και η
ευελιξία για προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με την τεχνολογική πρόοδο και τη διάρθρωση
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μετά το
έτος 2030.
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Υπό το πρίσμα αυτό η μακροχρόνια στρατηγική εξετάζει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών
και των διαφορετικών σεναρίων εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος, για την απαραίτητη
ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία,
προκειμένου να επιτευχθεί δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
εκσυγχρονισμός της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21 για το κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον
Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να περιορίσει τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου (ΑτΘ-GHG) σε χαμηλά επίπεδα, όπως απαιτείται για να διατηρηθεί η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2oC πάνω από τα προβιομηχανικά
επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε το 2019 την έγκριση πακέτου
πολιτικής με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», στο πλαίσιο του οποίου
εκδόθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο μέχρι το 2030. Για
την επίτευξη του στόχου για τους 2oC, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσημα υιοθετήσει στόχο
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 80% έως το 2050
συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.
Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία του Παρισιού αναφέρει ρητά ότι πρέπει να καταβληθούν
οι βέλτιστες προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε
1.5oC πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει
σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η επίτευξη αυτού του
στόχου απαιτεί μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αμέσως μετά το 2050 και
κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, τον
Νοέμβριο του 2018, μακροχρόνια στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει σενάρια που στοχεύουν
στη μείωση των εκπομπών το 2050 κατά 95% από τα επίπεδα του 1990 και περισσότερο. Με
τους στόχους που είναι συμβατοί με τον 1.5oC επιδιώκεται το ενεργειακό σύστημα και η
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει ουδέτερη ως προς το κλίμα μέχρι το 2050. Στη
σχετική μελέτη της ΕΕ περιλαμβάνονται και σενάρια που προβλέπουν μείωση εκπομπών λίγο
πάνω από το 80% το 2050, τα οποία νοούνται στο πλαίσιο των στόχων για τους 2oC. Τα
σενάρια της ΕΕ διαφοροποιούνται μεταξύ τους αναφορικά με τις υποθέσεις σχετικά με την
τεχνολογική εξέλιξη και τις προτεραιότητες των δράσεων για τη δραστική μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος του ενεργειακού συστήματος μετά το 2030.
Σκοπός της ΜΣ-2050 είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και διαδρομών μετάβασης
προς μία οικονομία που θα προσεγγίσει την κλιματική ουδετερότητα. Σκοπός των μέτρων και
των πολιτικών είναι η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050
και η επεξεργασία δύο στρατηγικών, μίας που στοχεύει σε μείωση των εκπομπών, έτσι όπως
απαιτείται στο πλαίσιο της επιδίωξης για τους 2οC και μίας για την κλιματική ουδετερότητα
που στοχεύει σε μείωση των εκπομπών για την επιδίωξη του 1,5oC.
Η μακροχρόνια στρατηγική προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050 περιλαμβάνει βασικές
πολιτικές που ταξινομούνται στους εξής άξονες:
1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
2. Εξηλεκτρισμός μεταφορών και θερμότητας
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3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
4. Καθαρή κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών
5. Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και κλιματική ουδετερότητα
6. Υποδομές σε δίκτυα και πολιτικές ολοκλήρωσης αγορών
7. Βιο-οικονομία
Οι καινοτόμες πολιτικές και τεχνικές περιλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις και αναφέρονται σε:

1. Ακραίες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
2. Κυκλική οικονομία σε μεγάλη κλίμακα.
3. Εξηλεκτρισμός σε όλους τους τομείς και σε χρήσεις ή μεταφορικά μέσα όπου οι σχετικές
τεχνολογίες είναι σήμερα ανώριμες.
4. Συμπεριφορές και οργανωτικές παρεμβάσεις που μειώνουν τη δραστηριότητα
αυτοκινήτων και φορτηγών.
5. Ανάπτυξη χημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υδρογόνου.
6. Σύζευξη των τομέων μέσω της παραγωγής και διάθεσης κλιματικά ουδέτερων
υδρογονανθράκων και της απευθείας χρήσης του υδρογόνου σε ορισμένες εφαρμογές
στη βιομηχανία,στις μεταφορές και στη διανομή αερίου.
7. Εφαρμογή δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα, σε υπόγειους
σχηματισμούς και χημικά υλικά.
Στο προτεινόμενο ΠΠΑ, το περιβάλλον κατέχει κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
του για την περίοδο 2021-2025. Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζεται
να προωθούνται δράσεις που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν την αρνητική επίδραση που
έχει προκαλέσει η μακροχρόνια δραστηριότητα της ΔΕΗ και που αφορούν στην
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα
στις προσβεβλημένες περιοχές, στην αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Μεγάλη
βαρύτητα δίνεται και σε δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά και βελτίωσης των
υφιστάμενων συνθηκών στα αστικά κέντρα και στις κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου
και εντοπίζονται τα εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Στο επίπεδο της ορθολογικής χρήσης και απόδοσης των πόρων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
ο εκ των πραγμάτων επαναπροσδιορισμός της σχέσης της ΠΔΜ με τις μειούμενες πλέον
δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, με παράλληλη μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή
προωθούνται δράσεις για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας
(βιομάζα/ βιοαέριο, βιοκαύσιμα, συστήματα αξιοποίησης χαμηλής θερμότητας, αξιοποίησης
υποπροϊόντων, αποβλήτων, αζώτου, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών και
Υδρογόνου) καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
της εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, αξιοποίηση
φυσικού αερίου, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και αναβάθμιση
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ενεργειακού κελύφους σε κτίρια, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην απαίτηση για συμπληρωματικές δράσεις σχετικά με
τους υδατικούς πόρους σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων σε επίπεδο
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και προώθηση ενεργειών για την ορθολογική χρήση
τους με παρακολούθηση των ποσοτικών και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, την
οριοθέτηση υδατορεμάτων, την κατασκευή φραγμάτων/λιμνοδεξαμενών, την εξοικονόμηση
και επαναχρησιμοποίηση νερού, την οικονομική αποτίμηση χρήσεων ύδατος καθώς και για
την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εδαφικών πόρων στον πρωτογενή τομέα μέσω της
μείωσης των εισροών και της χρήσης καταλληλότερων καλλιεργειών.
Στο επίπεδο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις προαναφερόμενες
δράσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση των διαθέσιμων ενεργειακών και φυσικών
πόρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τεχνολογιών για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στην ανάπτυξη
δράσεων με βάση το Υδρογόνο καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) και αξιοποίησης του ως βιοκαυσίμου.

3.3.4 Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
Η Εθνική Στρατηγική δεκαπενταετούς διάρκειας, καθώς και το πενταετές Σχέδιο Δράσης
για τη Βιοποικιλότητα εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 40332/2014 (ΦΕΚ.2383Β’/08-092014) «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου
Δράσης πενταετούς». Σκοπός της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η ανάσχεση της
απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της
Ελλάδας, μέχρι το 2026, η αποκατάστασή τους, όπου χρειάζεται και δύναται, η ανάδειξη της
βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και η εντατικοποίηση της συμβολής της Ελλάδας
στην αποτροπή απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.
Χρονικός ορίζοντας της Εθνικής Στρατηγικής είναι η δεκαπενταετία 2014 – 2029, αλλά
ταυτόχρονα τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δράσεις και πέραν
αυτού του ορίζοντα. Η στρατηγική απαρτίζεται από 13 γενικούς στόχους, οι οποίοι
εξειδικεύονται περαιτέρω σε ειδικούς στόχους και παραπέρα με το 1ο Πρόγραμμα Δράσης
πενταετούς διάρκειας.
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Εικόνα 2: Οι 13 Στρατηγικοί Στόχοι για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΝ, 2014)

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, όσον αφορά
στην προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
αναφέρονται τα εξής: «Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί θέμα διατομεακό και
πολυεπίπεδο και, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά στο πλαίσιο όλων
των επιμέρους θεματικών πολιτικών. Η χωροταξική και πολεοδομική πολιτική συντονίζουν
την έκφραση όλων των δραστηριοτήτων στο χώρο και, επομένως, μπορούν να συμβάλουν
αποφασιστικά στην προστασία του φυσικού χώρου, στην ορθή χωροθέτηση των
δραστηριοτήτων, στο μη κατακερματισμό των οικοτόπων και, συνεπώς, στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στον αστικό χώρο. Η χωροταξική πολιτική
εκφράζεται με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.). Το Γενικό Πλαίσιο αποτελεί, κατά νόμο, τη βάση αναφοράς για το συντονισμό
και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων που
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και την ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Αξίζει να
επισημανθεί η ανάγκη ενίσχυσης της σύνδεσης του αναπτυξιακού προγραμματισμού των
τομεακών πολιτικών με τη χωρική οργάνωση. Επομένως, στις στρατηγικές επιλογές, στις
βασικές προτεραιότητες και στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α καθώς και των
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η
βελτίωση της ενσωμάτωσης των αναγκών της διατήρησης και της ανάδειξης της
βιοποικιλότητας και του τοπίου (σύμφωνα μετην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και την
κύρωσή της με το ν. 3827/10), με γνώμονα τις νέες συνθήκες που προδιαγράφουν οι
κλιματικές αλλαγές και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται
(πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση, ξήρανση, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά
φαινόμενα), με διατύπωση κατευθύνσεων για την προσαρμογή της χώρας σε αυτές»
Στο πλαίσιο του 5ου Γενικού στόχου «Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών
πολιτικών μετη διατήρηση της βιοποικιλότητας – θέσπιση κινήτρων» το Πρόγραμμα Δράσης
περιλαμβάνει, εκτόςτων λοιπών στόχων, τους ειδικούς στόχους για την «Ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής», με επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην
ανάπτυξη πλαισίου εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων, στην προώθηση και αξιολόγηση
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πράσινων υποδομών, κ.λπ., καθώς και για στη «Διασφάλιση συμβατότητας δραστηριοτήτων
οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης».

3.3.4.1 Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα
Το Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα αφορά στην
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο, οι 4
Στρατηγικοί Στόχοι της ΠΔΜ για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της
απώλειάς της είναι:


Η βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα.



Η ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
Προστατευόμενων περιοχών.



Η ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και
την απασχόληση.



Η οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος.

Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι σύμφωνο και προωθεί έργα και δράσεις που συνάδουν με τις
κατευθύνσεις και τις Δράσεις που προτείνονται από την Εθνική Στρατηγική και το
Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.
Οι παραπάνω Στρατηγικοί Στόχοι έρχονται σε εναρμόνιση με τους Στόχους του ΠΠΑ για τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Πιο συγκεκριμένα, στο επίπεδο του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της
ΠΔΜ, προωθούνται δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των εδαφουδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000,
καθώς και δράσεις για την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς με παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών και την αύξηση της
επισκεψιμότητάς τους. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η παροχή υπηρεσιών ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ειδικότητας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων για την ωρίμανση της
οικολογικής ανάπλασης του παραλίμνιου μετώπου του υγροβιοτόπου της λίμνης Καστοριάς
και η Μελέτη για την προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς (π.κ. 2009ΜΠ00580003
& 2011ΜΠ00520003).
Επιπλέον παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες σχετικά με τη διαχείριση
βιοποικιλότητας στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης:

της



Ανάπτυξη και διαχείριση περιφερειακού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με
την αξιοποίηση των εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(συστήματα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού, ανάπτυξη αυτοματοποιημένου δικτύου
μέτρησης της ποιότητας εδαφών και υδάτων καθώς και ορεινών δασικών
συμπλεγμάτων) σε συναρμογή με την προστασία και την αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας (ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές) και υλοποίηση των
απαραίτητων έργων υποδομών.



Χρηματοδότηση σύνταξης διαχειριστικών μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.
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Εστίαση στην οικονομική διάσταση της βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας την ιατρική,
φαρμακευτική και γαστρονομική διάσταση της.



Οργάνωση περιφερειακού δικτύου προστατευόμενων περιοχών.



Αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού και ερευνητικού υλικού για την επίλυση
σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων της ΠΔΜ.



Αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ της περιφέρειας.
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3.4 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3.4.1 Σχεδιασμός νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ
2021-2027
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018, ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στις 29
Μαΐου 2018 ανακοίνωσε την πρότασή της για την πολιτική συνοχής και τους κανονισμούς
των ταμείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 εγκαινιάζοντας επισήμως την
περίοδο διαπραγμάτευσης. Η πρόταση της Ε.Ε. σχετικά με την πολιτική συνοχής
περιλαμβάνει έναν ενιαίο Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΔΔ) που εφαρμόζεται στα εξής
ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ),
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑλ) και
για πρώτη φορά στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στο Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας και στο Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων. Με βάση το πλαίσιο αυτό,
στη νέα προγραμματική περίοδο δίνεται έμφαση στους παρακάτω πέντε στόχους πολιτικής:
 Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.
 Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.
Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων.
 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.
Οι 11 θεματικοί στόχοι της στρατηγικής Ε-2020 και κατ’ επέκταση της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 Στόχους Πολιτικής (ΣΠ), ενώ αντίστοιχα οι 60
επενδυτικές προτεραιότητες μειώνονται σε 30 ειδικούς στόχους. Ουσιαστική διαφορά σε
σχέση με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε
έναν διακριτό στόχο πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες». Στο πλαίσιο αυτό, η
πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε
τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών. Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω
η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ (έναντι
5% στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ
δίνεται και η δυνατότητα για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης και
ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, και η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία οι πόροι
για την οποία διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε.. Σημαντική διαφορά με την τρέχουσα
περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας (θεματικός στόχος 11
της τρέχουσας περιόδου) δεν αποτελεί πλέον διακριτό στόχο αλλά υποστηρίζεται εν μέρει
στο πλαίσιο άλλων Στόχων Πολιτικής.
Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα
ως βάση τις 3 κατηγορίες. Οι κατηγορίες περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:
− Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 100%).
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− Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και
− Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).
Αναφορικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των προγραμμάτων, όλα τα προγράμματα θα
εξακολουθήσουν να έχουν ένα πλαίσιο επιδόσεων με ποσοτικοποιημένους στόχους χωρίς
όμως αυτό να συνδέεται με ένα αποθεματικό επιδόσεων. Προβλέπεται επίσης, μια ετήσια
επανεξέταση των επιδόσεων, με τη μορφή διαλόγου πολιτικής μεταξύ των αρμόδιων αρχών
για τα προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιδόσεις των προγραμμάτων θα
αξιολογούνται ουσιαστικά στην ενδιάμεση επανεξέταση που αποτελεί ένα νέο στοιχείο της
Προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.
Η θεματική συγκέντρωση παραμένει ως υποχρέωση τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και στο ΕΚΤ+ αλλά
με αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Στο ΕΤΠΑ, αφορά τους στόχους πολιτικής 1
και 2. Τα κριτήρια της θεματικής συγκέντρωσης εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και όχι σε
επίπεδο κατηγοριών περιφερειών, γεγονός που προσφέρει ευελιξία στις επιλογές του κάθε
κράτους - μέλους. Έτσι για τα κράτη – μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από το 75%, όπως η
Ελλάδα, προβλέπεται ότι:
 τουλάχιστον το 35% των πόρων του ΕΤΠΑ θα διατεθεί στο στόχο πολιτικής 1
 τουλάχιστον το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ θα διατεθεί στο στόχο πολιτικής 2
Τέλος, στην πρόταση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για τη συγχρηματοδότηση των έργων υπό τον όρο “αναγκαίοι όροι” (enabling
conditions). Οι όροι αυτοί, 4 γενικοί και 16 θεματικοί αποτελούν συνέχεια των εκ των
προτέρων αιρεσιμοτήτων που εισήχθησαν στην παρούσα προγραμματική περίοδο 20142020 με βασικές, όμως, διαφορές ως προς τον τρόπο που αυτές θα επηρεάσουν την
υλοποίηση των Προγραμμάτων. Οι αναγκαίοι όροι της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως
και οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, αφορούν κατ’ ουσία το απαραίτητο πλαίσιο (θεσμικό
ή στρατηγικό) σύμφωνα με το οποίο θα υλοποιούνται οι αντίστοιχες δράσεις. Ως εκ τούτου
η εκπλήρωση των επιμέρους απαιτήσεων αποτελεί ευθύνη των καθ’ ύλην αρμόδιων
υπουργείων και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις των περιφερειών. Η κρίσιμη διαφορά των
αναγκαίων όρων σε σχέση με τις αιρεσιμότητες της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020
είναι ότι θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί με την έγκριση του κάθε Προγράμματος,
προκειμένου απρόσκοπτα να πραγματοποιείται η χρηματοδότηση από την Ε.Ε.
Σύμφωνα με τη 2η εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των προγραμμάτων 20212027 (Νοέμβριος 2020), στους πέντε στόχους πολιτικής, όπως αυτοί είχαν αναφερθεί στην
1η εγκύκλιο, προστίθεται και ένας νέος ειδικός στόχος για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο
οποίος μπορεί σύμφωνα με το σχέδιο του Κανονισμού για το ΤΔΜ είτε να αποτελέσει
ξεχωριστό άξονα ή άξονες προτεραιότητας εντός ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων ή
ξεχωριστό πρόγραμμα. Στην περίπτωση της χώρας, έχει ληφθεί η απόφαση για τη δημιουργία
ενός διακριτού προγράμματος μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν οι δράσεις που θα
χρηματοδοτηθούν από το ΤΔΜ.
Η προσέγγιση στη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης για την προγραμματική περίοδο
2021-2027 δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα
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προγράμματα θα σχεδιαστούν στη βάση συγκεκριμένων αναπτυξιακών αναγκών που θα
πρέπει να προσδιοριστούν. Αν και ως διαδικασία η διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης
παραμένει η ίδια την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ωστόσο υπάρχει μία σημαντική
διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του αποτελέσματος και κατά συνέπεια των δεικτών που
θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ. Την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το
αποτέλεσμα προκύπτει άμεσα από την πράξη και δεν αντανακλά πλέον την έμμεση ευρύτερη
επίδραση από τις διαφορετικές πολιτικές που υιοθετούνται σε μία περιοχή / τομέα. Επίσης,
οι 11 θεματικοί στόχοι της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 στόχους
πολιτικής (ΣΠ), ενώ αντίστοιχα οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες ενσωματώνονται σε 35
ειδικούς στόχους (32 ειδικούς στόχους κατανεμημένους στους ΣΠ 1-5, 1 ειδικό στόχο για το
ΤΔΜ και 2 ειδικούς στόχους για τα Προγράμματα Interreg).
Κατά την προγραμματική περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, η χωρική ανάπτυξη εντάσσεται σε
διακριτό στόχο πολιτικής (ΣΠ) και ειδικότερα στο ΣΠ5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους
πολίτες», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του ΣΠ5, οι αρμόδιοι φορείς
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μπορούν να επιλέξουν πέραν των πεδίων παρέμβασης
που αντιστοιχούν στον ΣΠ5 με βάση το Παράρτημα Ι του ΚΚΔ και από τα πεδία παρέμβασης
των υπολοίπων ΣΠ (1-4).
Κατά αντιστοιχία της ΠΠ 2014-2020, τα χωρικά εργαλεία, τα οποία δύναται να
χρησιμοποιηθούν, είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και οι στρατηγικές για την
Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων.
Βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου οι ΟΧΕ διακρίνονται σε:
1. ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και
2. ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές
Οι ΟΧΕ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ
καθώς και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. Το σχέδιο του Κανονισμού ΕΤΠΑ προβλέπει ότι τουλάχιστον
το 8% των πόρων του ΕΤΠΑ που χορηγούνται σε εθνικό επίπεδο κατανέμονται σε
ολοκληρωμένες δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί ένα
εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και
αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη
συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες
χωρικές ενότητες. Βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, δηλαδή «από τη βάση προς την
κορυφή» (bottom-up approach). ΤΑΠΤΟΚ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ καθώς και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.
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3.4.2 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΕΠΑ 2021-2025
Για τη ριζική αναμόρφωση και κατοχύρωση της προγραμματικής διάστασης του εθνικού ΠΔΕ,
με το π.δ. 147/2017 συστήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) με
κύριες αρμοδιότητες την κατάρτιση του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης» (ΕΠΑ) και του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αυτού, το συντονισμό της εξειδίκευσης των επιμέρους
Προγραμμάτων του (Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών) και το συντονισμό και τον έλεγχο
της εφαρμογής αυτών.
Με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, μέσα από
το Νόμο 4635/2019 (άρθρα 118 – 141, ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019) που συνιστά το νέο θεσμικό
πλαίσιο για το εθνικό ΠΔΕ, τίθενται οι βάσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την
κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο σχέδιο ανάπτυξης της Χώρας
για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή, την ισόρροπη περιφερειακή
ανάπτυξη, το ΕΠΑ έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού
προγραμματισμού με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών επενδυτικών
πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η διάρκεια της κάθε
προγραμματικής περιόδου ορίζεται κατά κανόνα σε πέντε έτη. Η πρώτη Προγραμματική
Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 01/07/2021, έπειτα από εξάμηνη παράταση που δόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4764/2020.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει:


τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του σχεδιασμού και της κατάρτισης του ΕΠΑ και
των επιμέρους Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και
ΠΠΑ)με αυτοτελείς, σαφείς και διακριτές διαδικασίες,



το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση έργων με βάση στρατηγικούς
στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,



την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσω του οποίου τα έργα και
τα προγράμματα θα ενεργοποιούνται, θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα
αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και
τοσυντονισμό του ΕΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαδικασίες διαβούλευσης και στον
αποκεντρωτικό χαρακτήρα σχεδιασμού και εφαρμογής των Προγραμμάτων Ανάπτυξης,
καθώς οι φορείς σχεδιασμού αφενός εξειδικεύουν το Πρόγραμμά τους και αφετέρου
διαχειρίζονται την υλοποίηση και τους πόρους του δικού τους επιμέρους τομεακού ή
περιφερειακού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:
Η Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με βάση το αναπτυξιακό σχέδιο της
χώρας καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ, το οποίο αναρτάται σε ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου διαβούλευσης, το ΕΠΑ εγκρίνεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Με την απόφαση έγκρισης του ΕΠΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων καλεί
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τους φορείς, Υπουργεία και Περιφέρειες, να καταρτίσουν και να υποβάλουν προς έγκριση τα
επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ). Με την
απόφαση εξειδικεύονται οι αρχές του αναπτυξιακού προγραμματισμού, η διαδικασία και το
χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων
και οι προδιαγραφές αυτών, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων.
Με την απόφαση έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
κατανέμεται στον αρμόδιο φορέα ο προϋπολογισμός του οικείου προγράμματος και
ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες ανατίθεται η διαχείριση και ο έλεγχος των
αντίστοιχων πόρων.
Με απόφαση του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνει το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει:
α) τη διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των
έργων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και
αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των
έργων,
β) το σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων, και
γ) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών
και αποφάσεων για τα στάδια εφαρμογής των ανωτέρω.
Αναπτυξιακοί Στόχοι
Ο απώτερος στόχος οικονομικής πολιτικής είναι η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της
χώρας, με μέγιστη δυνατή σύγκλιση των περιφερειών, την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται αλλαγή του
παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας που να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της
ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις και απροσδόκητες
εξελίξεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΡΑ αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες:
Έξυπνη Ανάπτυξη, Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη υποδομών και
Εξωστρέφεια (Διάγραμμα 3.4.1). Οι πρώτοι δυο από αυτούς τους πυλώνες έχουν ευρύτερη
στόχευση που αφορά πρακτικά το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ οι
υπόλοιποι τρεις στοχεύουν στην ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η επίτευξη μιας
ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της οικονομίας της χώρας απαιτεί την
ισορροπημένη μεγέθυνση και στους πέντε πυλώνες. Επιπλέον, αναγκαίς είναι η εξειδίκευση,
η προτεραιοποίηση και η ιεράρχηση των επενδυτικών έργων εντός κάθε πυλώνα με βάση τη
δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται αναλυτικά οι αναπτυξιακοί στόχοι, με την εξειδίκευσή τους σε ειδικούς
στόχους και προτεραιότητες.
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Σχήμα 1. Αναπτυξιακοί Στόχοι ΕΠΑ 2021-2025.
Το ΠΠΑ είναι πλήρως συμβατό με το ΕΠΑ σε ότι αφορά τον Στόχο 2 της Πράσινης Ανάπτυξης,
καθώς περιλαμβάνει εν δυνάμει δράσεις σε όλες τις προτεραιότητες. Η ανάδειξη της
πράσινης ανάπτυξης ως βασικού αναπτυξιακού στόχου της ΠΔΜ πηγάζει κυρίως από την
ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο, η πράσινη ανάπτυξη συνάδει και με την προσπάθεια για πληρέστερη αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας στα πρώτα χρόνια της μετάβασης στη
μεταλιγνιτική εποχή.
Σε ότι αφορά στον Στόχο 1 της Έξυπνης Ανάπτυξης, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει επιλεκτικά
δράσεις σε 5 το πολύ από τις 11 προτεραιότητες του ΕΠΑ. Οι περιορισμένοι πόροι του ΠΠΑ
που θα κατευθυνθούν στον Στόχο αυτό θα εστιάσουν σε δράσεις υποστήριξης της
προετοιμασίας της περιοχής για τον οικονομικό μετασχηματισμό της μεταλιγνιτικής
περιόδου.
Σε ότι αφορά στον Στόχο 3 της Κοινωνικής Ανάπτυξης, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει επιλεκτικά
δράσεις σε 8 το πολύ από τις 15 προτεραιότητες του ΕΠΑ. Οι δράσεις θα αφορούν
αποκλειστικά αντικείμενα υποδομών και όχι σχετικές δράσεις που χρηματοδοτεί το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Σε ότι αφορά στον Στόχο 4 της Ανάπτυξης των Υποδομών, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει δράσεις
σε 6 το πολύ από τις 11 προτεραιότητες του ΕΠΑ, με προτεραιότητες στα δίκτυα.
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Τέλος, σε ότι αφορά στον Στόχο 5 της Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας, το ΠΠΑ θα
χρηματοδοτήσει δράσεις σε 8 το πολύ από τις 12 προτεραιότητες του ΕΠΑ, με έμφαση στον
πολιτισμό και τον τουρισμό.

3.4.3 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020
αποτελεί υποσύνολο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο 20142020 (νέο ΕΣΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Περιφερειών της χώρας και τα 7 τομεακά προγράμματα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014)10180 final/18-12-2014 απόφαση και
συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο
και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 80%.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:


Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση
στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην
καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό.



Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η
προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η
οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και
απασχόλησης.



Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη
σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.



H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία,
μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης
της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας, πρόνοιας.

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας
ως ακολούθως:
1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των

πληροφοριών και των επικοινωνιών
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα σε όλους τους τομείς
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
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6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των

πόρων
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές

υποδομές δικτύων
a. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ)
8. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

(ΕΤΠΑ)
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

(ΕΚΤ)
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
11. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Ειδικά για τη συμβατότητα, αλλά και για τη σύνδεση – συνέργεια της στρατηγικής του ΠΠΑ της
ΠΔΜ με το υπό εκπόνηση 4ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Ν.3852, όπως και του νέου ΠΕΠ 20212027, που θα ολοκληρωθούν αμφότερα στα μέσα του 2021, συμπληρώθηκαν οι ακόλουθοι
πίνακες, αφού έγιναν οι απαραίτητες συγκρίσεις με τα διαθέσιμα στοιχεία από τη ΔΙΑΠ της ΠΔΜ
και την ΕΥΔΕΠ του ΠΕΠ της ΠΔΜ (Νοέμβριος 2020):
Πίνακας 2. ΠΠΑ 2021-2025 και 4ετές ΕΣ Ν.3852
Ενότητες υπό εκπόνηση 4ετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ν. 3852
1.Εισαγωγή
Θεσμικό Πλαίσιο
Σκοπός και Στόχοι
Διαδικασία Κατάρτισης
Διάρθρωση - Περιεχόμενο
2.1 Περιγραφή – Αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης της ΠΔΜ
2.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΔΜ
2.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά ΠΔΜ ανά τομέα
ανάπτυξης
2.1.3 Βασικά οργανωτικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά της ΠΔΜ ως οργανισμού
2.2 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2.2.1 Δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και
απειλές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην
περίοδο 2015-2019
2.2.2 Αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας των
Υπηρεσιών της ΠΔΜ. Δυνατότητες και αδυναμίες
2.2.3 Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης ΠΔΜ
Καθορισμός της Στρατηγικής της ΠΔΜ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Στρατηγική
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Πίνακας 3: Συμβατότητα Στρατηγικής ΠΠΑ 2021– 2025 και ΠΕΠ ΠΔΜ 2021- 2027
Αποτύπωση παρούσας κατάστασης
Διάγνωση βασικών αναγκών
Ιεράρχηση κύριων στρατηγικών
επιλογών
Αποτύπωση οράματος
(5) Στόχοι πολιτικής ΠΕΠ –
(5) Αναπτυξιακοί Στόχοι ΠΠΑ

Βαρύτητα ανά στόχο πολιτικής &
αναπτυξιακό στόχο

Ταύτιση
Ταύτιση
Συμπληρωματικότητα
Ταύτιση
Ταύτιση σε επίπεδο στρατηγικής &
συμπληρωματικότητα σε επίπεδο δράσεων και έργων
με χρηματοδότηση από το ΠΠΑ
Συμπληρωματικότητα στον Στόχο Πολιτικής 5 για μια
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Διαφοροποίηση στους στόχους 1 & 5 – Το ΠΠΑ εστιάζει
σε δράσεις – έργα των στόχων 2 – 3 & 4.
Το ΠΠΑ δεν περιλαμβάνει ανάλογες δράσεις που
χρηματοδοτεί το ΕΚΤ

3.4.4 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Το περιεχόμενο του σχεδίου συνθέτουν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία
υπό το πρίσμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης 2020: έξυπνη, διατηρήσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στη Δυτική Μακεδονία βασικές παράμετροι που
λήφθηκαν υπόψη και την καθόρισαν, είναι οι ακόλουθες:
Οι διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο (ΕΥΣΣΑΠΠ), όσο και στο επίπεδο της κατάρτισης των
τομεακών Προγραμμάτων, όσο και ειδικά της συμμετοχής σε αυτά της ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η παρακολούθηση καταρχήν των διεργασιών των ΕΥΔ που διαχειρίζονται
διαρθρωτικά ταμεία και σχετίζονται με την έξυπνη εξειδίκευση (ενδεικτικά ΓΓΕΤ για το Εθνικό
Πρόγραμμα ΕΤΑΚ, ΕΥΔ Ψηφιακής Σύγκλισης & Υπουργείου Ανάπτυξης για την
Ανταγωνιστικότητα, ΕΥΣΕΚΤ για το ΕΚΤ).
Η έκδοση κανονιστικών κειμένων σε σχέση με το σχεδιασμό της 5ης Προγραμματικής
Περιόδου, όσο και των διαδικασιών διαβούλευσης, για να υπάρχει επίκαιρη ενημέρωση καθ’
όλη τη διάρκεια εκπόνησης του τελικού σχεδίου.
Η συστηματική οργάνωση των διαδικασιών διαβούλευσης στο περιφερειακό επίπεδο για την
επίτευξη των εξής πολλαπλών στόχων:


της ενημέρωσης των συμμέτοχων (stakeholders) ώστε να γίνει ευθύς εξαρχής αντιληπτό
ότι η 5η Προγραμματική περίοδος και ειδικότερα η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
δεν σχετίζεται πλήρως και δεν αποτελεί με απόλυτο τρόπο τη συνέχεια του ΕΣΠΑ 20072013, και ότι έχουν προκύψει βαθύτατες τομές και αλλαγές τόσο στο επίπεδο του
Ευρωπαϊκού, όσο και του Εθνικού Σχεδιασμού και θα πρέπει να υπάρξει ένας
διαφορετικός τρόπος αντίληψης για τη στρατηγική της ανάπτυξης



της κινητοποίησης των συμμετόχων, των φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας της
περιοχής για ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες προγραμματισμού της RIS3, με θετικές
εισροές στα προγραμματικά κείμενα και όχι με τοποθετήσεις που έχουν στόχο να
ασκήσουν κριτική σε χειρισμούς του παρελθόντος
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της συστηματοποίησης της καταγραφής των απόψεων των φορέων με δομημένο τρόπο,
και κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση του στα
Προγραμματικά Κείμενα και



της ευρείας δημοσιότητας όλων των διαδικασιών διαβούλευσης, στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών και
επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Η στρατηγική RIS3 που ακολουθηθείται την περίοδο 2014-2020:


Προσδιορίζεται σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας,



Προωθεί τη διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» για έξυπνη εξειδίκευση,



Εξασφαλίζει κρίσιμη μάζα στις δραστηριότητες παραγωγής και καινοτομίας,



Έχει εξωστρεφή / εξαγωγικό προσανατολισμό (outward- looking),



Συνεκτιμά τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον (future- oriented).

Ταυτόχρονα εκτιμάται στη φάση ολοκλήρωσης του στρατηγικού σχεδιασμού πως οι
ακόλουθες πέντε (5) κατευθύνσεις της για:
1. Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό προς δραστηριότητες
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και νέες market niches,
2. Εκσυγχρονισμό με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών,
3. Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία,
4. Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και
ανατρεπτικής καινοτομίας, και
5. Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από τους
χρήστες, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες,
μπορούν να εφαρμοστούν στην Περιφέρεια, προσαρμοσμένες πάντα στα ειδικά
χαρακτηριστικά της και πως σε αυτό βοήθησε η διαδικασία προετοιμασίας της στρατηγικής
που ακολουθήθηκε.
Κρίσιμη άποψη που εξαρχής προσδιορίζει τις στρατηγικές επιλογές, αλλά ταυτόχρονα και τις
επικοινωνιακές επιλογές προς τους φορείς, πολίτες και επιχειρηματίες είναι η εξής:
«Η επιχειρηματική γνώση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την επιστήμη και την
τεχνολογία (Ε&Τ). Μάλλον, συνδυάζει και συνδέει την Ε&Τ με τη γνώση: των δυνατοτήτων
ανάπτυξης της αγοράς, των πιθανών ανταγωνιστών του συνόλου των εισροών και των
υπηρεσιών που απαιτούνται για την έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η
σύνθεση και ολοκλήρωση αυτής της γνώσης που προηγουμένως ήταν διασκορπισμένη και
κατακερματισμένη θα συμβάλει στη δημιουργία ενός οράματος για να δημιουργηθούν
ευκαιρίες σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους. Είναι αυτός ο τύπος γνώσης που θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί, να κινητοποιηθεί και να υποστηριχτεί ως το κύριο συστατικό στη διαδικασία
της έξυπνης εξειδίκευσης».
Σύμφωνα και με τις επίσημες ενωσιακές προτάσεις των ειδικών, η όλη διαδικασία για τον
σχεδιασμό της RIS3 οριοθετήθηκε μεταξύ έξι (6) σταδίων:
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1. Ανάλυση του περιφερειακού πλαισίου και των δυνατοτήτων για καινοτομία (παρούσα
κατάσταση)
2. Δημιουργία (μίας άρτιας και περιεκτικής) δομής διακυβέρνησης
3. Δημιουργία κοινού οράματος για το μέλλον της περιφέρειας
4. Επιλογή περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη
5. Δημιουργία του κατάλληλου μείγματος πολιτικών
6. Ενσωμάτωση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης
Τα στάδια αυτά υλοποιούνται και καταλήγουν στον τελικό στρατηγικό σχεδιασμό όχι
ξεχωριστά και αυτόνομα, αλλά ως αλληλοεπιδρώντες συντελεστές ενός ολοκληρωμένου
συστήματος σχεδιασμού, του οποίου ο τρόπος εφαρμογής εξαρτήθηκε από την
ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας. Η Στρατηγική Έρευνας και
Καινοτομίας (RIS3) για τη Δυτική Μακεδονία βασίζεται στη ανάλυση της περιφερειακής
οικονομίας και της δομής της καινοτομίας, με σκοπό την εκτίμηση τόσο των υφιστάμενων
προσόντων, όσο και των προοπτικών για μελλοντική ανάπτυξη. Η κοινή αρχή, που είναι
κεντρική σε τέτοιες αναλύσεις είναι η υιοθέτηση μιας ευρείας προσέγγισης της καινοτομίας
που θα εκτείνεται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και θα εμπλέκει πολλούς τομείς
της επιχειρηματικότητας μέσω των ΕΤΑΚ. Η ανάλυση καλύπτει περιουσιακά στοιχεία της
περιφέρειας, τη θέση της περιφέρειας στην ελληνική και Ευρωπαϊκή κατάταξη, και τη
δυναμική του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της.
Η στρατηγική για τη Δυτική Μακεδονία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει την εξής απλή ιδέα
ότι:


η περιφέρεια δεν μπορεί να υλοποιήσει τα πάντα στους τομείς των επιστημών, της
τεχνολογίας και της καινοτομίας και σαφέστατα



πρέπει να προωθήσει τα στοιχεία αυτά που μπορούν να αναδείξουν – αξιοποιήσουν τα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, μέσω της υιοθέτησης τους από την πραγματική
επιχειρηματική οικονομία

Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι συμβατό με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θέτοντας προτεραιότητες όπως:
 Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς
αιχμής
 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα
 Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
 Συστάδες ανάπτυξης
 Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα
 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση
 Ηλεκτρονική υγεία (e-health)
 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης
 Εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος
 Έξυπνες πόλεις
 Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή ένταξη
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3.4.5 Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ)
Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της
Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) περιλαμβάνει μία συνεκτική και ολοκληρωμένη Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αφενός είναι μία από τις απαιτήσεις στο πλαίσιο
των αιρεσιμοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αφετέρου αποτελεί
δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική
προϋπόθεσηγια την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020.
Το όραμα της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία είναι:
«Η διαφύλαξη και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας με την εφαρμογή
βιώσιμων και αναπτυξιακών πολιτικών και μέτρων ενεργητικού χαρακτήρα, μέσα από μία
ισχυρή εταρική σχέση φορέων και πολιτών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα
διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης.»
Για την επίτευξη του οράματος της ΠεΣΚΕ διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε
Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ):
ΣΣ 1 Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας
ΣΣ 2 Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών
ΣΣ 3 Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων και διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασής τους στην Αγοράς Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα
ΣΣ 4 Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας που προάγουν και
διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές
αντιμετώπισης της Φτώχειας
ΣΣ 5 Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της ΠεΣΚΕ
Οι Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), που είναι οι εξής:
 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Κεντρικούς
Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, σε Επιδόματα και σε Υπηρεσίες
 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των (ανήλικων) Παιδιών σε Κεντρικούς
 Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, Επιδόματα, Μονάδες και Υπηρεσίες για την
άμβλυνση της παιδικής φτώχειας και της επανένταξής τους στην κοινότητα.
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 Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων σε
Περιφερειακό / Τοπικό Επίπεδο
 Βελτίωση της Ποιότητας και της Πρόσβασης σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής
Φροντίδας και Υγείας και στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες
 Βελτίωση των Ικανοτήτων των τοπικών Κοινωνικών Φορέων, Ενδυνάμωση των
Εξειδικευμένων Στελεχών τους. Εισαγωγή Συστημάτων και εφαρμογών Κοινωνικής
Καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης
 Ενδυνάμωση και βελτίωση των ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης των Ευπαθών
Πληθυσμιακών ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά
εργασίας ή/και στην επιχειρηματικότητα
 Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε υποβαθμισμένες περιοχές
της ΠΔΜ που χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών υποδομών, έλλειμμα ευκαιριών
ανάπτυξης και παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής
 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας,
Υγείας και Πρόνοιας
 Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης
Κάθε Στρατηγικός Στόχος αντιστοιχίζεται με τους Ειδικούς Στόχους, όπως φαίνεται στο
σχήμα2.
Από επιχειρησιακή άποψη, οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω πέντε
Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) σε αντιστοιχία με τους Στρατηγικούς Στόχους:
1.

Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας

2.

Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών

3.

Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων και διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασής τους στην Αγοράς Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα

4.

Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών και Υποδομών
Υγείας που προάγουν και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών
Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της Φτώχειας

5.

Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.
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Σχήμα 2: Πλέγμα αντιστοίχισης Στρατηγικών Στόχων με Ειδικούς Στόχους της Περιφερειακής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Αντιμετώπισης της Φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία.
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Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι συμβατό με τη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική
Ένταξη (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής
ανάπτυξης θέτει ως δυνατά σημεία και ευκαιρίες τα εξής:


Μη ύπαρξη σημαντικών θυλάκων Ρομά και άλλων ειδικών ομάδων στο χωρικό επίπεδο.



Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και προώθησή τους
στην απασχόληση (περιλαμβάνεται και η στήριξη Ρομά).



Ενίσχυση λειτουργίας 3 Συμβουλευτικών Κέντρων και 1 Δομής Φιλοξενίας γυναικών
θυμάτων βίας.



Λειτουργία 7 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και 2 Κέντρων
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ).



Υλοποίηση δράσεων εναρμόνισης του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.



Προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο,
καθώς και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο.



Ενίσχυση 4 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) και των δομών παροχής υπηρεσιών σε
άτομα με εξαρτήσεις.



Λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.



Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της εφαρμογής των ολοκληρωμένων
χωρικών παρεμβάσεων.

3.4.6 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ)
Το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΠΠΧΣΑΑ)
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -αναθεωρημένο το 2015- στοχεύει :


Στην εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ή υπό διαμόρφωση κείμενα του Γενικού και των Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την εξειδίκευση και
συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο επίπεδο της
Περιφέρειας.



Στην προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας
σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της.



Στην ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών ή
ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση
και την ανάπτυξη του χώρου της Περιφέρειας.



Στην εξασφάλιση της ικανότητάς του να αποτελέσει τη βάση αναφοράς για το συντονισμό
και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του
Κράτους, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη
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συνοχή και την ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου.


Στην εξασφάλιση της ικανότητάς του να λειτουργεί ως κατευθυντήριο πλαίσιο στα
κατώτερα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, και ΖΟΕ) εξασφαλίζοντας
την συνεκτική διαχείριση του χώρου.



Στην εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων - επιλογών των χωρικών
κατευθύνσεων αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιούνται τα εργαλεία και
οι μηχανισμοί του Ν. 2742/1999, ειδικότερα δε με τις Περιοχές Ειδικών Χωρικών
Παρεμβάσεων και τέλος με τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων.



Στον καθορισμό προγράμματος δράσης, με το οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες
ενέργειες για την εφαρμογή των προτάσεων του ΠΠΧΣΑΑ, οι ρυθμίσεις, τα μέτρα και τα
προγράμματα, το κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και
δράσεων.

Σχετικά με τους πόλους ανάπτυξης ορίζονται τα εξής:


Βασικός πόλος ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας ορίζεται η Κοζάνη, η οποία σύμφωνα με το
ΓΠΧΣΣΑ κατατάσσεται στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους. Για τους δευτερεύοντες
εθνικούς πόλους το ΓΠΧΣΑΑ προτείνει την προώθηση της αναβάθμισης των τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών και αστικών υπηρεσιών και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναμικού.



Πόλος ανάπτυξης με ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο ορίζεται η Καστοριά, λόγω του
ρόλου της ως κέντρου ενός από τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας
(γουνοποιία) τόσο της Περιφέρειας όσο και της Χώρας. Σε μελλοντική αναθεώρηση του
ΓΠΧΣΑΑ προτείνεται η αναβάθμιση της Καστοριάς σε λοιπό εθνικό πόλο.



Πόλοι ανάπτυξης περιφερειακής εμβέλειας με την ακόλουθη διάκριση:
o Πρωτεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται η Φλώρινα και τα Γρεβενά, ως έδρες
Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και η Πτολεμαΐδα, ο ρόλος της οποίας συνδέεται με
τις βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ.
o Δευτερεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται το Άργος Ορεστικό, η Σιάτιστα, το
Αμύνταιο, η Δεσκάτη και τα Σέρβια που αποτελούν τα δυναμικότερα ημιαστικά κέντρα
της Περιφέρειας με ειδικό ρόλο το καθένα.



Ορίζονται δύο πολυπολικά συμπλέγματα ανάπτυξης για ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας
μεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων:
o Το πρώτο πολυπολικό σύμπλεγμα διαμορφώνεται από τα αστικά κέντρα Κοζάνη,
Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο και Φλώρινα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της
παραγωγής ενέργειας, αρθρώνονται γύρω από τον Κάθετο Άξονα Κοζάνη – Φλώρινα Νίκη ή σε μεγάλη εγγύτητα με αυτόν και μπορούν να συνδεθούν λειτουργικά μεταξύ
τους.
o Το δεύτερο πολυπολικό σύμπλεγμα διαμορφώνεται από τα αστικά κέντρα Καστοριά,
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Άργος Ορεστικό, Σιάτιστα και Γρεβενά, τα τρία εκ των οποίων σχετίζονται άμεσα με τον
κλάδο της γουνοποιίας, ενώ όλα σχετίζονται επιπλέον με τον κλάδο του τουρισμού,
αρθρώνονται γύρω από την Εγνατία Οδό ή/και τον Κάθετο Άξονα Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή και μπορούν να συνδεθούν λειτουργικά μεταξύ τους.


Βασικοί άξονες ανάπτυξης – τμήματα αξόνων εθνικής εμβέλειας είναι οι ακόλουθοι:
o Βόρειος Άξονας – Τμήμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αναπτύσσεται κατά μήκος
της Εγνατίας Οδού και περιλαμβάνει σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο πόλους ανάπτυξης
(Κοζάνη, Καστοριά), σημαντικούς περιφερειακούς πόλους ανάπτυξης (Πτολεμαΐδα,
Φλώρινα, Γρεβενά, Σιάτιστα, Αργος Ορεστικό) καθώς και τις διεθνείς πύλες της Χώρας
προς τα Βαλκάνια (Κρυσταλλοπηγή, Νίκη).
o Άξονας κεντρικής ενδοχώρας - Τμήμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αναπτύσσεται
κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα-Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη και
περιλαμβάνει τον εθνικό πόλο ανάπτυξης της Κοζάνης, σημαντικούς περιφερειακούς
πόλους ανάπτυξης (Πτολεμαΐδα, Φλώρινα) καθώς και τη διεθνή πύλη της Χώρας προς
την ΠΓΔΜ (Νίκη).



Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός εγκάρσιου βασικού άξονα
ανάπτυξης περιφερειακής εμβέλειας, του Ενδοπεριφερειακού Άξονα ΚαστοριάςΦλώρινας. Προτείνεται να αναπτυχθεί κατά μήκος μελλοντικής σύνδεσης των πόλων
ανάπτυξης Καστοριάς και Φλώρινας, ενώ κρίνεται επιθυμητή και η λειτουργική του
σύνδεση με τον πόλο ανάπτυξης της Πτολεμαΐδας.

Το προτεινόμενο ΠΠΑ είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς συμβάλει στην
προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ με τις δράσεις - έργα που θα υλοποιηθούν,
καθώς θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, όπως και η πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων. Οι προτεινόμενες δράσεις για υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης
υποδομών αλλά και της πράσινης ανάπτυξης είναι συμβατές με τα παραπάνω, για
παράδειγμα η εκπόνηση – εφαρμογή ενός Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου που θα καθορίζει τις
χρήσεις στο σύνολο της έκτασης του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση
των αποκαταστημένων ορυχείων.

3.4.7 Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας) εγκρίθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 286/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Η
ισχύς της απόφασης αυτής κυρώθηκε με την ΚΥΑ 61489.5303/19.12.2016 και δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 4151/Β/22.12.2016). Το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ενσωματώνει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ
52267/1.11.2016 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ. Περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης για 12 ρεύματα (επικινδύνων και μη)
αποβλήτων.
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Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΠΕΣΔΑ, περιλαμβάνουν τα εξής:
 Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.
 Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή.
 Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020,
με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων.
 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που
διατίθενται για υγειονομική ταφή.
 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής Ανακυκλώσιμων υλικών.
 Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με
εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.
 Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
άλλου είδους ανάκτησης.
 Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης
των αποβλήτων.
 Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των
αποβλήτων.
 Ενσωμάτωση επικοινωνιακής στρατηγικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τα
απόβλητα.
 Ενσωμάτωση του κεντρικού εθνικού άξονα διαχείρισης των αποβλήτων, που προβλέπει
την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, αλλά και την
οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση,
σε άμεση συνεργασία με τους δημότες-ανακυκλωτές.
 Ενσωμάτωση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης από όλους τους Δήμους της ΠΔΜ.
Παράλληλα, βάση των απαιτήσεων της εγκεκριμένης ΣΜΠΕ του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ,
απαιτείται σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει χώρα:
 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων του ΠΕΣΔΑ σε
περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η βιοποικιλότητα και το τοπίο, η ποιότητα του αέρα και
κλιματική αλλαγή, το έδαφος, το υδατικό περιβάλλον, το κοινωνικοοικονομικό και
πολιτιστικό περιβάλλον.
 Έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και
των θεμελιωδών αρχών της αειφορίας (πρόληψης, «ο ρυπαίνων πληρώνει», εγγύτητας,
επανόρθωσης ζημιών).
 Συσχέτιση με άλλα σχέδια διαχείρισης (αποβλήτων, υδατικών πόρων, βιοποικιλότητας,
χωροταξικά) και χρηματοδοτικά προγράμματα (ΣΕΣ, τοπικά αναπτυξιακά).
Το εξεταζόμενο ΠΠΑ είναι συμβατό με τις παραπάνω κατευθύνσεις του αναθεωρημένου
ΠΕΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας καθώς ακολουθεί τις παρακάτω συστάσεις:
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 Η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
είναι ο κυριότερος τομέας στον οποίον απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις προκειμένου
να ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας με εκείνα της
υπόλοιπης ΕΕ. Οι επενδύσεις πρέπει να επιδιώκουν τον περιορισμό της υγειονομικής
ταφή και της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας και να ενισχύουν σύγχρονες τεχνικές.
Επιπλέον είναι αναγκαία η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων,
ενώ απαιτούνται επίσης επενδύσεις για τη βελτίωση της επεξεργασίας των υδάτων, την
καταπολέμηση της αλάτωσης των υπόγειων υδάτων, καθώς και μέτρα στήριξης για την
πρόληψη των πλημμυρών και την αποκατάσταση της φυσικής ροής των ποταμών.
Και θέτει ως προτεραιότητα τα παρακάτω:


Η διαχείριση των απορριμμάτων υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων με φορέα διαχείρισης τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.



Χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της επεξεργασίας λυμάτων και
επεξεργασίας / αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων.



Ένταξη οικισμών <2000 κατοίκων σε δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων –
ολοκλήρωση συναφών υποδομών προηγουμένων περιόδων.



Επενδύσεις σε ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ (landfills) με εξαίρεση τον παροπλισμό τους, την μετατροπή
τους και αύξηση της ασφάλειας των υφιστάμενων, με την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται
η δυναμικότητα τους.



Επενδύσεις για την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων εναπομεινάντων
αποβλήτων.



Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς μικρότερους της
Γ’ κατηγορίας

3.4.8 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Μακεδονίας (EL09)
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων) και την επίτευξη της «καλής» κατάστασης των υδάτων, έχουν
εκπονηθεί Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τα οποία αποτελούν
έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού ανά Υδατικό Διαμέρισμα και παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων
εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού.
Στα Σχέδια Διαχείρισης προτείνονται μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της πίεσης που
προκαλείται από τις απορροές ρυπαντικών φορτίων των σημειακών πηγών ρύπανσης και
στην βελτίωση του ελέγχου και της διαχείρισης της ρύπανσης αυτής. Τα προτεινόμενα μέτρα
αποσκοπούν στην ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος.
Για το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Δυτικής Μακεδονίας (EL09) το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης
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εγκρίθηκε το 2014 (ΦΕΚ 181/Β/29.01.2014) και αναθεωρήθηκε (1ηΑναθεώρηση) το 2017
(ΦΕΚ Β 4676/29.12.2017).
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 (παρ. 13) της Οδηγίας, ως Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ)
ορίζεται: «η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω
διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με
ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα».
Το υδατικό διαμέρισμα (Υ.Δ.) ή Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) 09 εντοπίζεται
στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Η έκτασή του είναι 13.624 km 2 και διοικητικά υπάγεται
στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (65,2%) και Κεντρικής Μακεδονίας (33,1%) εκ των
οποίων η πρώτη υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και
η δεύτερη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Μικρά επουσιώδη τμήματα
του ΥΔ, υπάγονται στις Περιφέρειες Ηπείρου (0,4%) και Θεσσαλίας (1,4%). Επιπλέον, το ΥΔ
καλύπτει το σύνολο των δώδεκα (12) δήμων της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας,
σημαντικά τμήματα από εννέα (9) δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και μικρά τμήματα από
ένα (1) δήμο της Ηπείρου και δύο (2) της Θεσσαλίας.
Το ανάγλυφο του ΥΔ είναι κυρίως ορεινό-ημιορεινό καθώς, μόνο το 30% της έκτασης του ΥΔ
βρίσκεται κάτω από τα 600m. Κύριο γνώρισμά του είναι η ύπαρξη εννέα κορυφών με
υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων με χαρακτηριστικότερη την κορυφή του Ολύμπου
(Μύτικας, 2.917μ.), την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Επίσης, το ΥΔ 09 χαρακτηρίζεται
και από την ύπαρξη δύο μεγάλων ορεινών συγκροτημάτων με διεύθυνση Β – Ν. Το πρώτο
αποτελείται από τα όρη Βέρνο (2.128 μ.), Άσκιο (2.111 μ.) και Βούρινο (1.688 μ.), ενώ το
δεύτερο από τα όρη Βόρρας (2.524 μ.), Βέρμιο (2.052 μ.) και Πιέρια (2.180 μ.). Ανάμεσα σε
αυτούς του ορεινούς όγκους διακρίνονται οι επίπεδες εκτάσεις της Καστοριάς, Φλώρινας,
Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Αντίθετα, στο ανατολικό τμήμα του ΥΔ το ανάγλυφο γίνεται
ομαλό και κυριαρχούν οι πεδινές εκτάσεις της Έδεσσας, Νάουσας, Βέροιας και Πιερίας. Η
ακτογραμμή του ΥΔ είναι σχεδόν ευθεία, με ήπιο ανάγλυφο και το συνολικό μήκος της
ανέρχεται στα 80 km. Χαρακτηριστικό της ακτογραμμής είναι η ύπαρξη της λιμνοθάλασσας
των αλυκών του Κίτρου και το δέλτα της εκβολής του Αλιάκμονα.
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 706/16.7.2010 (ΦΕΚ Β’/1383/2.9.2010) απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων, όπως διορθώθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/1572/28.9.2010, το Υ.Δ.
Δυτικής Μακεδονίας [ΥΔ09] αποτελείται από δύο (2) Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ).
Αυτές είναι:


Πρεσπών (EL0901), με έκταση 1.209,94 km2



Αλιάκμονα (EL0902), με έκταση 12.410 km2.
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Χάρτης 1: Όρια ΥΔ EL09 - Λεκάνες Απορροής και Επιφανειακά ΥΣ

ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901)
Η «Λεκάνη Απορροής Ποταμών» ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901) διοικητικά υπάγεται στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οφείλει το όνομά της στις δύο από τις σπουδαιότερες
λίμνες της Ελλάδας, της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Καλύπτει μικρό τμήμα του ΥΔ EL09 στο
ΒΔ άκρο του. Δυτικά και βόρεια οριοθετείται από τα σύνορα Αλβανίας και Βόρεια
Μακεδονία(πρώην ΠΓΔΜ), αντίστοιχα, προς νότο από τα όρη Τρικλάρι, Βαρνούντα και Βέρνο
και ανατολικά από το όρος Βόρα. Το ανάγλυφο της ΛΑΠ είναι ορεινό με το μέσο υψόμετρό
της να είναι 1.025 m περίπου. Οι κύριοι ορεινοί όγκοι που αναπτύσσονται στη ΛΑΠ, έχουν ως
αποτέλεσμα τη διάκριση δύο επιμέρους κύριων υδρολογικών υπολεκανών: της Κλειστής
Λεκάνης των Λιμνών Πρεσπών και της Λεκάνης Αξιού – Τμήμα Φλώρινας. Η δεύτερη στην
ουσία αφορά την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Λύγκου ή Σακουλέβα. Το χαρακτηριστικό
και των δύο αυτών υπολεκανών είναι ότι πρόκειται για τμήματα διασυνοριακών λεκανών εκ
των οποίων η μεν πρώτη είναι τριεθνής και μοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας, Αλβανίας και
πΓΔΜ, ενώ η δεύτερη μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ.
ΛΑΠ Αλιάκμονα (GR02)
Η ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902), μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις επιμέρους υδρολογικές
υπολεκάνες: του Αλιάκμονα, της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας, της Περιφερειακής Τάφρου
και της Πεδιάδας Κατερίνης. Η πρώτη, του Αλιάκμονα, και μεγαλύτερη ακολουθεί τα όρια της
φυσικής υδρολογικής λεκάνης του ομώνυμου ποταμού (όπου περιλαμβάνεται και η
υδρολογική λεκάνη της λίμνης Καστοριάς). Η κλειστή λεκάνη Πτολεμαΐδας οριοθετείται από
το ομώνυμο οροπέδιο, που αποστραγγίζεται επιφανειακά στο σύστημα φυσικών λιμνών
Βεγορίτιδας, Πετρών, Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω
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τεχνητών καναλιών. Η υπολεκάνη της Περιφερειακής Τάφρου αποστραγγίζει τα νερά των
ορεινών όγκων Βερμίου και Βόρα μέσω των κύριων ποταμών Αλμωπαίου, Εδεσσαίου,
Αράπιτσα και Τριπόταμου στην Περιφερειακή Τάφρο (Τ66) που αποτελεί και το όριο με το
Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ EL10). Τέλος, η Πεδιάδα Κατερίνης
αναπτύσσεται στο ΝΑ άκρο του Υδατικού Διαμερίσματος και αποτελείται από πολλές σχετικά
μικρές υδρολογικές λεκάνες με κυριότερη αυτή του ρέματος Μαυρονέρι, που απορρέουν στο
Θερμαϊκό Κόλπο.
Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των
επιφανειακών υδάτων στοχεύει αρχικά στην αναγνώριση των επιφανειακών υδατικών
συστημάτων και την κατάταξή της σε 4 κατηγορίες:


Ποταμοί: Συστήματα εσωτερικών υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστο στην
επιφάνεια του εδάφους αλλά μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής τους να ρέουν
υπογείως.



Λίμνες: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων



Μεταβατικά ύδατα: Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα
οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία
μπορεί να επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.



Παράκτια: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής
της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το
πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών
υδάτων και τα οποία κατά περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των
μεταβατικών υδάτων.

Το Σύστημα Επιφανειακών Υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1
Οδηγίας), ορίζεται ως: «διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων, όπως
π.χ. μια λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα ρεύμα, ένας ποταμός ή μια διώρυγα, ένα τμήμα
ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων».
Εκτός των παραπάνω κατηγοριών, τα Συστήματα Επιφανειακών Υδάτων διακρίνονται ως
προς το βαθμό επέμβασης των ανθρώπων σε αυτά, σε:


Φυσικά υδατικά συστήματα.



Τεχνητά υδατικά συστήματα (ΤΥΣ): «ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων που
δημιουργείται με δραστηριότητα του ανθρώπου» (Ορισμός σύμφωνα με Άρθρο 2, παρ.
8 Οδηγίας).



Ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ): «ένα σύστημα επιφανειακών
υδάτων του οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών
αλλοιώσεων από τις δραστηριότητες του ανθρώπου και το οποίο ορίζεται από το κράτος
μέλος» (Ορισμός σύμφωνα με Άρθρο 2, παρ. 9 Οδηγίας).

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) διατηρήθηκαν τα εκατό
εξήντα οκτώ (168) επιφανειακά υδατικά συστήματα όπως αυτά προσδιορίστηκαν κατά το 1ο
Σχέδιο Διαχείρισης, η κατανομή των οποίων στο ΥΔ αλλά και ανά ΛΑΠ παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 4: Αριθμός Επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) ανά ΛΑΠ

Η Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης (Mediterranean Intercalibration
Group), στην οποία ανήκει η Ελλάδα, καθόρισε αρχικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Απόφαση 2008/915/ΕΚ, 5 τύπους για τα ποτάμια (βλ. ακόλουθο πίνακα) ενώ πρόσθεσε και
το «καθεστώς ροής ποταμού» σαν μία ιδιαίτερης σημασίας παράμετρο για τη Μεσόγειο. Στη
συνέχεια, λόγω των προβλημάτων των Κρατών Mελών της Μεσογείου να εντάξουν τους
ποταμούς τους στους παραπάνω τύπους, οι περιγραφείς που κατηγοριοποιούν τους τύπους
τους μειώθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΚ, η οποία καταργεί
την Απόφαση 2008/915/ΕΚ, οι περιγραφές που παρέμειναν είναι: η Λεκάνη Απορροής (με
λιγότερες κλάσεις μεγέθους), η γεωλογία και το καθεστώς ροής.
Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση
2013/480/ΕΚ και την MEDGIG

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων φυτοπλαγκτού για την εφαρμογή της Μεσογειακής
μεθόδου ταξινόμησης με βάση το φυτοπλαγκτόν στις τεχνητές λίμνες, οι ταμιευτήρες
κατατάχθηκαν σε τύπους L-M5/7 και L-M8, με βάση το γεωλογικό υπόβαθρο και την
τυπολογία που προτάθηκε από τον πρώτο κύκλο των σχεδίων διαχείρισης λεκανών
απορροής, εξαιρουμένων εκείνων που είχαν μέσο βάθος κατώτερο των 15 m.
Πίνακας 6: Τύποι τεχνητών λιμνών (ταμιευτήρες)
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Κατά την επεξεργασία των δεδομένων με βάση το φυτοπλαγκτόν και τα υδρόβια μακρόφυτα
στις φυσικές λίμνες, αυτές κατατάχτηκαν σε τρεις τύπους (GR-DNL, GR-SNL, GR-VSNL). Για
τους δύο τύπους (GR-DNL, GR-SNL) αναπτύχθηκαν εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης για το
φυτοπλαγκτόν και τα υδρόβια μακρόφυτα . Για τον τρίτο προαναφερόμενο τύπο απαιτούνται
περισσότερα δεδομένα τα οποία θα επιτρέψουν τον υπολογισμό τους.
Πίνακας 7: Τύποι φυσικών λιμνών

Τα μεταβατικά ύδατα χαρακτηρίζονται από ευρείες διακυμάνσεις των φυσικών και χημικών
παραμέτρων που καθορίζουν την κατανομή και τη δομή των βιοκοινωνιών. Ο χαρακτηρισμός
των τύπων στα μεταβατικά ύδατα αποτελεί πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα,
εξαιτίας του μωσαϊκού τύπου των ενδιαιτημάτων τους και της ιδιαίτερα υψηλής στο χώρο
και στο χρόνο φυσικής τους μεταβλητότητας. Τα συστήματα τυπολογίας βασίζονται στη
γεωλογία, ενώ από ένα μεγάλο μέρος εξετάζει την αλατότητα σαν θεμελιώδη παράμετρο
κατάταξης. Από γεωλογική άποψη έχουν προταθεί οι παρακάτω φυσιογραφικοί τύποι:
στόμια ποταμών (π.χ. δέλτα, εκβολές), λιμνοθάλασσες, αλμυρά έλη, παράκτιοι νερόλακκοι.
η διάκριση των μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε δύο τύπους: α)Λιμνοθάλασσες και
β)Εκβολές ποταμών ή Δέλτα.
Πίνακας 8: Τύποι μεταβατικών ΥΣ (ΕΛΚΕΘΕ/ΕΚΒΥ, 2008)

Η μέχρι σήμερα ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αλλοιώσει τα αρχικά χαρακτηριστικά
ορισμένων υδατικών συστημάτων. Οι μεταβολές αυτές, ανεξάρτητα από τους λόγους για
τους οποίους έγιναν και από το μέγεθος της αλλαγής που έχουν επιφέρει στα υδατικά
συστήματα, τα καθιστούν κατά μια έννοια ιδιαίτερα. Επομένως, τα συστήματα αυτά
αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα,
και ονομάζονται Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ).
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Χάρτης 2:Επιφανειακά ΥΣ και τυπολογία στο ΥΔ EL09

Αντίστοιχα, σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευάζονται με ανθρώπινη πρωτοβουλία έργα
που δημιουργούν υδατικά συστήματα σε σημεία όπου προηγουμένως δεν υπήρχαν. Αυτά τα
συστήματα ονομάζονται Τεχνητά Υδατικά Συστήματα (ΤΥΣ).
Στη ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901) έχουν καταγραφεί ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα ποτάμια δύο
(2) ΥΣ:


το τμήμα του π. Φλωρίνης (Σακουλέβας) που διέρχεται μέσα από την πόλη της Φλώρινας
καθώς επίσης και



ο ταμιευτήρας (που θεωρείται ποτάμιο ΙΤΥΣ) της ΤΛ Παπαδιάς με έκταση 0,58 km 2.

Στη ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902) έχουν προσδιοριστεί :


είκοσι ένα (21) Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα ποτάμια ΥΣ. Από αυτά τα οκτώ (8) αποτελούν
διευθετήσεις ρεμάτων, κυρίως στα πεδινά τμήματα, για την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων, επτά (7) αφορούν στην εκτροπή ρεμάτων, με σκοπό είτε την εκμετάλλευση
των ορυχείων της Πτολεμαΐδας, είτε τη βελτίωση υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ
υδατικών συστημάτων με στόχο την καλύτερη αποστράγγιση και τέλος, έξι (6) υπόκεινται
στην επίδραση της σειράς των μεγάλων φραγμάτων του ποταμού Αλιάκμονα και έχουν
διευθετηθεί,



έξι (6) ταμιευτήρες (ποτάμια ΙΤΥΣ), που έχουν προέλθει από τη δημιουργία φραγμάτων,



δέκα (10) Τεχνητά ποτάμια ΥΣ, εκ των οποίων δύο (2) εξασφαλίζουν την υδραυλική
επικοινωνία μεταξύ των λιμνών της κλειστής λεκάνης της Βεγορίτιδας διευκολύνοντας
την αποστράγγιση παλαιότερων ελωδών περιοχών, ένα (1), αφορά την αποστράγγιση
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του παλιού έλους «Σαριγκιόλ» (κίτρινο έλος) και επτά (7) αποτελούν τμήματα της
Περιφερειακής τάφρου -Τ66.

Χάρτης 3: ΙΤΥΣ και ΤΥΣ, στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09)

Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ)
Στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Μακεδονίας (EL09) επανεξετάσθηκαν τα οριοθετημένα ΥΥΣ και διακρίνονται πενήντα δύο
(52) Υπόγεια υδατικά συστήματα, τριάντα τρία (33) κύρια συστήματα και δεκαεννέα (19)
υποσυστήματα, εκ των οποίων τρία (3) ΥΥΣ είναι κακής ποιοτικής κατάστασης και δώδεκα
(12) ΥΥΣ είναι κακής ποσοτικής κατάστασης.
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Χάρτης 4: ΥΥΣ του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών
Το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του
ΠΔ51/2007, όλους τους ακόλουθους τύπους περιοχών:
α) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση,
σύμφωνα με τοΆρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ),(52περιοχές)
β) Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία (δεν
προσδιορίστηκαν),
γ) Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης (157ΠΝΚ),
δ) Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες, (2 περιοχές),
ε) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η
βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
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Πιέσεις
Αναγνωρίσθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες πιέσεων στα υδατικά
συστήματα και διαμορφώθηκαν οι ακόλουθοι χάρτες απεικόνισης σημειακών και διάχυτων
πηγών ρύπανσης.

Χάρτης 5: Σημειακές πηγές ρύπανσης στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09)
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Χάρτης 6: Διάχυτες πηγές ρύπανσης στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09)
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Οικονομική ανάλυση Χρήσεων Ύδατος
Ύδρευση/Αποχέτευση
Στο ΥΔ EL09 λειτουργούν 13 ΔΕΥΑ, ενώ σε 8 Καλλικρατικούς Δήμους, δεν υπάρχουν ΔΕΥΑ, και
οι υπόψη δήμοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης / Αποχέτευσης στην
περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Από το σύνολο των ΔΕΥΑ, οι ΔΕΥΑ Σκύδρας και Αλεξάνδρειας υπάγονται διοικητικά και στο
ΥΔ EL10, ΛΑΠ Αξιού. Ως εκ τούτου μέρος των εκτιμήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από την
οικονομική ανάλυση, αποδίδονται στο ΥΔ EL10 και στη ΛΑΠ Αξιού, βάση του πληθυσμού που
αυτές εξυπηρετούν και δε λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις για το ΥΔ EL09.
Οι συνολικές απολήψεις νερού για ύδρευση στο ΥΔ ανέρχονται σε 74,6 εκ. m3. Στις συνολικές
απολήψεις περιλαμβάνονται και 1,16 εκ. m3 που προέρχονται από τη ΛΑΠ Αξιού. Το 62% των
συνολικών απολήψεων αφορούν απολήψεις από υπόγεια ύδατα και το 38% από
επιφανειακά. Σε επίπεδο ΛΑΠ 72,9 εκ. m3, 99,2%, αφορούν απολήψεις που προέρχονται από
τη ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902) και 576 χιλ. m3, 0,8%% απολήψεις που προέρχονται από τη ΛΑΠ
Πρεσπών (EL0901).
Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος παροχής νερού ύδρευσης / αποχέτευσης στο ΥΔ
EL09 ανέρχεται σε 74.834.995 €.
Η ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους ύδρευσης/αποχέτευσης σε επίπεδο ΥΔ
ανέρχεται σε 75,6%, έσοδα 56,5 εκ € έναντι 74,83 εκ € των εξόδων.

Σχήμα 3: Ανάκτηση χρηματοοικονομικού κόστους ύδρευσης από παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης /
αποχέτευσης (ΔΕΥΑ & Δήμοι) ανά ΛΑΠ του ΥΔ EL09.
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Αγροτική Χρήση
Στο ΥΔ EL09 παρέχουν υπηρεσίες νερού για αγροτική χρήση 63 ΤΟΕΒ, καθώς επίσης και ΓΟΕΒ
Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά σε ένα μέρος του ΥΔ. Οι ΟΕΒ (ΓΕΟΒ, ΤΟΕΒ) αποτελούν τα κατά νόμο
υπεύθυνα όργανα που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και
συντήρηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων.
Οι συνολικές απολήψεις νερού για αγροτική χρήση (άρδευση-κτηνοτροφία) στο σύνολο του
ΥΔ ανέρχονται σε 644,3 εκ. m3. Ποσοστό 12%, 77,7 εκ. m3, αφορούν απολήψεις από ΤΟΕΒ.
Από το σύνολο των απολήψεων των συλλογικών δικτύων (ΤΟΕΒ), 11 εκ. m3, αποτελούν
απολήψεις από τη ΛΑΠ Πρεσπών, με ποσοστό απολήψεων από επιφανειακά υδατικά
σώματα 92% και 8% από υπόγεια. Οι απολήψεις των συλλογικών δικτύων στην ΛΑΠ
Αλιάκμονα ανέρχονται σε 66,7 εκ. m3, με ποσοστό απολήψεων από επιφανειακά υδατικά
σώματα 78% και 22% από υπόγεια.
Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος παροχής νερού για αγροτική χρήση στο σύνολο του
ΥΔ EL09 εκτιμήθηκε σε 11.357.360€.
Η ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους παροχής νερού για αγροτική χρήση στο
σύνολο του ΥΔ ανέρχεται σε 56,36%, (έσοδα 6,4 εκ €, έναντι 11,34 εκ € των εξόδων).

Σχήμα 4: Ανάκτηση χρηματοοικονομικού κόστους παροχής νερού για αγροτική χρήση στις ΛΑΠ του ΥΔ
EL09
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Περιβαλλοντικό Κόστος και Κόστος Πόρου
Το περιβαλλοντικό κόστος σε επίπεδο ΥΔ ανέρχεται σε 1,17 εκ € (Πίνακας 4-39). Το 10,2%
αποδίδεται στην ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901) και το 89,8% στη ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902). Το
μοναδιαίο περιβαλλοντικό κόστος σε επίπεδο ΥΔ εκτιμάται σε 0,00037 €/m3. Η κατανομή του
περιβαλλοντικού κόστους ανά χρήση στο σύνολο στις ΛΑΠ του ΥΔ EL09 παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 9: Κατανομή περιβαλλοντικού Κόστους ανά χρήση ύδατος στις ΛΑΠ του ΥΔ EL09

Στη ΛΑΠ Πρεσπών το 93,7% του συνολικού περιβαλλοντικού κόστους αφορά στην άρδευση
και το 4,65% στην Ύδρευση. Στη ΛΑΠ Αλιάκμονα το 80,54% του συνολικού περιβαλλοντικού
κόστους αφορά στην άρδευση και το 17,34% στην Ύδρευση.
Το Κόστος Πόρου σε επίπεδο ΥΔ ανέρχεται σε 350 χιλ. €. Το σύνολο του Κόστους Πόρου
αποδίδεται στη ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902). Το μοναδιαίο κόστος Πόρου σε επίπεδο ΥΔ
εκτιμάται σε 0,00015 €/m3. Το 100% του συνολικού Κόστους Πόρου αποδίδεται στην
άρδευση. Για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν υφίσταται κόστος Πόρου.

Περιβαλλοντικοί Στόχοι –Εξαιρέσεις
Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα 168 επιφανειακά ΥΣ του ΥΔ EL09 ως το 2021 είναι οι εξής:


Για 95 ΥΣ, ο στόχος είναι η διατήρησης της Καλής οικολογικής κατάστασης /δυναμικού.



Για 137 ΥΣ, ο στόχος είναι η διατήρησης της Καλής χημικής κατάστασης.



Για 15 ΥΣ, στόχος είναι η επίτευξη της Καλής οικολογικής κατάστασης/δυναμικού. Ο
στόχος αυτός αφορά 9 ΙΤΥΣ όπου αναμένεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα που
περιλαμβάνονται για αυτά στο πρόγραμμα μέτρων θα υλοποιηθούν και έτσι θα
επιτευχθεί το καλό οικολογικό δυναμικό θα επιτευχθεί. Επίσης λαμβάνονται και Φυσικά
ΥΣ με ΦΧ κατάσταση καλή, ΒΠΣ κατώτερη της καλής, Ειδικοί Ρύποι άγνωστη ή καλή και
μικρά φορτία BOD, N και P.
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Για 13 ΥΣ, στόχος είναι η βελτίωση της οικολογικής κατάστασης/δυναμικού. Ο στόχος
αυτός αφορά ποτάμια, λιμναία και μεταβατικά ΥΣ που ταξινομούνται σε κατάσταση
ελλιπή/κακή και αναμένεται με το πρόγραμμα μέτρων η κατάστασή τους να βελτιωθεί
τουλάχιστον κατά μια κλάση.



Για 4 ΥΣ, στόχος είναι ο προσδιορισμός της οικολογικής κατάστασης /δυναμικού. Ο
στόχος αυτός αφορά σε 4 ταμιευτήρες για τους οποίους η κατάσταση δεν ήταν δυνατό
να αξιολογηθεί στο παρόντα διαχειριστικό κύκλο.



Για 27 ΥΣ, στόχος είναι ο προσδιορισμός της χημικής κατάστασής τους. Ο στόχος αυτό
αφορά σε ποτάμια ΥΣ και ταμιευτήρες όπου η κατάσταση δεν ήταν δυνατό να
αξιολογηθεί στο παρόντα διαχειριστικό κύκλο.



28 επιφανειακά ΥΣ, υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4.4 και ο στόχος που τίθενται
για αυτά είναι η επίτευξη της Καλής κατάστασης ως το 2027.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα 52 ΥΥΣ και Υποσυστήματα του ΥΔ EL09 ως το 2021 είναι οι
εξής:


Για 40 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η διατήρηση της Καλής ποσοτικής κατάστασης.



Για 12 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η επίτευξη της Καλής ποσοτικής κατάστασης όποτε το
επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027. (Υπαγωγή στο Άρθρο 4.4)



Για 49 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η διατήρηση της Καλής χημικής κατάστασης.



Για 3 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η επίτευξη της Καλής χημικής κατάστασης όποτε το επιτρέψουν
οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027.

Οι κατηγορίες εξαιρέσεων που τίθενται στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται
στον ακόλουθο Πίνακα.
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Πίνακας 10: Εξαιρέσεις ΥΣ ως το 2021

Πρόγραμμα Μέτρων
Για την προστασία και αποκατάσταση των ΥΣ το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει μια σειρά
μέτρων βασικών και συμπληρωματικών.
Τα Βασικά Μέτρα, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του Άρθρου 11 της Οδηγίας, αποτελούν τις
στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και περιλαμβάνουν:
I.

Μέτρα για εφαρμογή Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων
(Ομάδα I). Τα Μέτρα της κατηγορίας αυτής ουσιαστικά αναφέρονται στην τήρηση των
προβλέψεων των σχετικών με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος Κοινοτικών
Οδηγιών, η τήρηση των οποίων αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ
δημιουργώντας ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και συνεπώς και
των υδατικών πόρων. Η ενσωμάτωση των προβλέψεων των Οδηγιών αυτών στο
Διαχειριστικό Σχέδιο των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος αποτελεί αυτονόητη αρχή
και προϋπόθεση για την επιτυχία του Σχεδίου.

II.

Άλλα Βασικά Μέτρα (Ομάδα II). Τα βασικά αυτά μέτρα σχετίζονται με τις βασικές αρχές
της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των νερών και σχετίζονται με
την οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε ομάδες, συνήθως, υδατικών συστημάτων με σκοπό
την επίτευξη ή την διατήρηση της καλής κατάστασης σε αυτά. Προτάθηκαν συνολικά 35
Βασικά Μέτρα της Κατηγορίας αυτής. Τα Συμπληρωματικά μέτρα είναι τα μέτρα που
καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των Βασικών Μέτρων, με σκοπό την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρωσυμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την
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πρόσθετη προστασία ή βελτίωση των υδάτων που καλύπτονται από την Οδηγία.
Προτάθηκαν συνολικά 18 Μέτρα της Κατηγορίας αυτής.

Το προτεινόμενο ΠΠΑ λαμβάνει υπόψιν τους στόχους που θέτει η 1η Αναθεώρηση του
ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και στοχεύει στη διατήρηση της καλής ποιοτικής και
ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων της Δυτικής Μακεδονίας.

3.4.9 Σχέδιο Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας Και Ξηρασίας Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)
Η διαχείριση της ξηρασίας και η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με έμφαση στην περιοχή της
Μεσογείου, είναι αντικείμενα που έχουν μελετηθεί από ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE) και μεμονωμένους ερευνητές. Σε αναφορές της EE παρουσιάζονται οι
οργανωτικές, μεθοδολογικές και επιχειρησιακές συνιστώσες της διαχείρισης, ο σχεδιασμός
και η υλοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης, καθώς και η συμβατότητα των μέτρων με τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά. Ειδικότερα, για την επιλογή
των μέτρων εξετάζονται παράγοντες, όπως το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, η εκτίμηση του
ρίσκου και της τρωτότητας, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων (stakeholders) στη διαχείριση,
καθώς και η ετοιμότητα της κοινωνίας μέσω του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Τέλος, έχουν
καταγραφεί και αξιολογηθεί συγκεκριμένες πρακτικές και μέτρα που εφάρμοσαν χώρες της
Μεσογείου, όπως η Ισπανία, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Τυνησία και η Παλαιστίνη.
Από τον πρώτο κιόλας κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
της Χώρας (2009-2015), έχουν εκπονηθεί Σχέδια αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και
ξηρασίας με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Στα Σχέδια αυτά
καθορίζονται οι κατάλληλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη διάγνωση της
ξηρασίας ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις.
Η ξηρασία και η λειψυδρία είναι δύο θεμελιώδεις έννοιες στη διαχείριση των υδατικών
πόρων, που ορίζονται ως εξής:


Ο όρος ξηρασία (drought) περιγράφει μια μακρά χρονική περίοδο, κατά την οποία η
παρουσία του γλυκού νερού σε μια γεωγραφική περιοχή είναι σημαντικά μικρότερη από
την αναμενόμενη.



Ο όρος λειψυδρία (water scarcity) περιγράφει την αδυναμία πλήρους κάλυψης των
υδατικών αναγκών σε νερό που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το περιβάλλον.

Αν και θεωρητικά η ξηρασία προηγείται της λειψυδρίας, η τελευταία μπορεί να μετριαστεί
με τη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης του νερού. Επισημαίνεται ότι η κακή
διαχείριση του νερού μπορεί να οδηγήσει σε λειψυδρία χωρίς να έχει εκδηλωθεί ξηρασία.
Σύμφωνα με το Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας με βάση τις
αρχές του προληπτικού σχεδιασμού ΥΔ EL09, εκτιμήθηκε η συνολική τρωτότητα του ΥΔ
Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο υπολεκάνης και ΛΑΠ ως προς τις μετεωρολογικές ξηρασίες,
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τον κίνδυνο λειψυδρίας, τους κοινωνικούς παράγοντες, το περιβάλλον, και την χρήση νερού
για παραγωγή ενέργειας.
Τη μεγαλύτερη τρωτότητα ως προς την ξηρασία-λειψυδρία, παρουσιάζει η υπολεκάνη
Πτολεμαϊδας εξαιτίας, των πολύ υψηλών τιμών των δεικτών μετεωρολογικής ξηρασίας και
λειψυδρίας, καθώς και των υψηλών δεικτών κοινωνικής και περιβαλλοντικής τρωτότητας.
Υψηλούς δείκτες τρωτότητας παρουσιάζουν και οι υπολεκάνες Αλιάκμονα, κυρίως λόγω
πολύ υψηλού δείκτη παραγωγής ενέργειας από ΑΗΣ και ΥΗΣ3 και Κατερίνης, κυρίως λόγω
αυξημένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής τρωτότητας.
Συγκριτικά με τις ως άνω υπολεκάνες, αυτές των Πρεσπών, Περιφερειακής Τάφρου και Αξιού
(Φλώρινα) παρουσιάζουν χαμηλότερη τρωτότητα (Μέτρια).
Σε επίπεδο ΥΔ 09, ο δείκτης τρωτότητας είναι υψηλός καθώς κυριαρχείται από τη ΛΑΠ
EL0902.
Είναι προφανές ότι τα ΕΥΣ που βρίσκονται σε ζώνη υψηλής τρωτότητας και ικανοποιούν
διάφορες χρήσεις μέσω άμεσων ή έμμεσων απολήψεων εμφανίζουν και τα ίδια υψηλότερη
τρωτότητα σε περίοδο ξηρασίας και είναι πιθανό να οδηγήσουν, αφενός σε ενεργοποίηση
της περίπτωσης της εξαίρεσης (άρθρου 4/παράταση προθεσμίας) αφετέρου δε και σε
εμφάνιση φαινομένου λειψυδρίας.

Χάρτης 7: Δείκτης τρωτότητας έναντι λειψυδρίας και Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα που
επηρεάζονται από απολήψεις στις υπολεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας

Στην παρακάτω εικόνα δίνονται τα ΥΥΣ τα οποία εκτιμάται ότι, λόγω της υφιστάμενης
ποσοτικής τους υποβάθμισης ή της ποσοτικής υποβάθμισης που θα παρουσιάσουν στο
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μέλλον ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν θα πετύχουν τους στόχους του
άρθρου 4 και έχουν συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις. Τα ΥΥΣ αυτά αναγνωρίζονται επιπλέον
ως υψηλής τρωτότητας σε ξηρασία.

Χάρτης 8: Υπόγεια υδατικά συστήματα υψηλής τρωτότητας σε ξηρασία
Η παραδοσιακή αντιμετώπιση των φαινομένων ξηρασίας στηρίζεται στην εφαρμογή διορθωτικών,
βραχυπρόθεσμων μέτρων, στα πλαίσια δηλαδή μιας διορθωτικής προσέγγισης. Τα βραχυπρόθεσμα
μέτρα λαμβάνονται μετά την έναρξη του φαινομένου ξηρασίας και στόχος τους είναι ο περιορισμός
των επιπτώσεών της μέσα στο ήδη υπάρχον πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια στροφή
από τις παραδοσιακές διορθωτικές μεθόδους προς μια προληπτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει
τον κατάλληλο συνδυασμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων ανάλογα με την εκάστοτε
περιοχή και υδατικό σύστημα, που μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση, αλλά
και στην πρόληψη των φαινομένων. Σε αντίθεση με τα βραχυπρόθεσμα, τα μακροπρόθεσμα μέτρα
εφαρμόζονται πριν από την εμφάνιση των σχετικών φαινομένων και στοχεύουν στην αύξηση της
αξιοπιστίας των υδατικών συστημάτων και την μείωση της τρωτότητας τους. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή τεχνική έκθεση κατά την ανάπτυξη σχεδίων για τη διαχείριση της ξηρασίας θα πρέπει να
ακολουθείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση (multilevel approach) σε:
α) εθνικό επίπεδο,
β) επίπεδο λεκάνης απορροής και
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γ) τοπικό επίπεδο.
Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η σύνδεση με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών, καθώς και η συμβατότητα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60
για τα νερά.

Το προτεινόμενο ΠΠΑ λαμβάνει υπόψιν τους στόχους που θέτει το Σχέδιο Αντιμετώπισης
Φαινομένων Λειψυδρίας Και Ξηρασίας Δυτικής Μακεδονίας (El09) και στοχεύει στην
πρόληψη αυτών των φαινομένων με σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνολικού
επιχειρησιακού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών (πολιτικής
προστασίας) κινδύνων και με ενίσχυση των επενδύσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

3.4.10 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Μακεδονίας (EL09)
Με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ θεσπίστηκε το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία,
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Οδηγία
έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’
1108/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 177772/924 (ΦΕΚ
Β΄2140/22.06.2017).
Η γεωγραφική μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό
Διαμέρισμα), δηλαδή η ίδια με αυτή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Τα Σχέδια
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιοχών που καλύπτουν και περιλαμβάνουν μέτρα και δράσεις για τη μείωση των
αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες, προωθώντας παράλληλα την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπιστεί στην κοινοτική νομοθεσία. Οι Χάρτες
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας επικαιροποιούνται ανά εξαετία. Σύμφωνα με το
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) το οποίο έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ Β’
2689/06.07.2018, ορίζονται δεκατρείς (13) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
(ΖΔΥΚΠ). Στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας
του 2019 παραμένουν οι ίδιες ζώνες, ωστόσο διευρύνεται η έκταση τους.
Σημειώνεται ότι η 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων
Πλημμύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνει:


Την καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών από το 2012 και μετά με τα κύρια
χαρακτηριστικά τους και εντοπισμό των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών με βάση τις
συνέπειές τους



Τον εντοπισμό περιοχών όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολόγηση
των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών, λαμβανομένων
υπόψη ιστορικών στοιχείων πλημμυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των
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πλημμυρικών πεδίων


Την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL09 «Δυτική Μακεδονία» όπως
προκύπτουν κατά την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας είναι οι ακόλουθες:
1. EL09APSFR001 Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών,
πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου
2. EL09APSFR002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)
3. EL09APSFR003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου
4. EL09APSFR004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή ζώνη
Φτελιάς
5. EL09APSFR005 Πεδιάδα Κοζάνης
6. EL09APSFR006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης
7. EL09APSFR007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς
8. EL09APSFR008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις
λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας
9. EL09APSFR009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της λίμνης
Βεγορίτιδας
10. EL09APSFR010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών
11. EL09APSFR011 Άνω ρους περιφερειακής τάφρου Τ66
12. EL09APSFR012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
13. EL09APSFR013

Χαμηλή
συμβαλλόντων ποταμών

ζώνη
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Χάρτης 9: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (EL09) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας (Οκτώβριος 2019)

Το προτεινόμενο ΠΠΑ λαμβάνει υπόψιν τις κατευθύνσεις που θέτει το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (EL 09) καθώς
περιλαμβάνει την Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (διευθέτηση ρεμάτων,
αντιμετώπιση κατολισθήσεων, διαμορφώσεις περιοχών, κ.α.). με συνέπεια την αύξηση της
ανθεκτικότητας περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της προστασίας της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας έναντι των πλημμυρικών φαινομένων.
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3.4.11 Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών
Μεταλιγνιτική Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία

περιοχών

-

Πλαίσιο Απολιγνιτοποίησης
Η απόφαση της «απολιγνιτοποίησης» και η συνεχιζόμενη, μείωση της λιγνιτικής παραγωγής,
δημιουργεί νέα δεδομένα στη Δυτική Μακεδονία, η οικονομία της οποίας περιστρέφεται
γύρω από τον λιγνίτη εδώ και πολλές δεκαετίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, από το βήμα της
74ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, το κλείσιμο
των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ορίζοντα μέχρι το 2028
και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας στο 35% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το
2030. Το πλαίσιο εξειδικεύτηκε περαιτέρω, με την ανακοίνωση του κλεισίματος όλων των
υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων έως το 2023, με εξαίρεση την υπό κατασκευή νέα λιγνιτική
μονάδα Πτολεμαΐδα V, που προβλέπεται να παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το 2028. Ποιοι
είναι όμως οι βασικοί λόγοι που το μείζον αυτό θέμα εξελίσσεται, ως έχει:
1. Η Συμφωνία των Παρισίων το 2015 η οποία επιτεύχθηκε κατά την 21η Σύνοδο των
Ηνωμένων Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή (UNFCCC – COP21) αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σειράς προσπαθειών για
ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μετά από μια περιορισμένη
συμμετοχή κάτω από το Πρωτόκολλο του Κιότο (2002) και την αποτυχία επίτευξης
συμφωνίας στην Κοπεγχάγη το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιούργησε ένα ευρύ
συνασπισμό Κρατών που φιλοδοξούσαν να πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα στη
Διάσκεψη του Παρισιού. Επομένως, πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, που στοχεύει
στον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και στην αποσύνδεση των
εθνικών οικονομιών από τον ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα κύρωσε τη Συμφωνία των
Παρισίων με το ν. 4426/2016 ΦΕΚ 187/Α/6-10-2016.
2. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM, 2019) 640/11.12.2019) αποτέλεσε τη νέα
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τον μετασχηματισμό της σε
μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη,
ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία ως το 2050 θα
έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στην οποία θα
προστατεύονται το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών, η δε οικονομική ανάπτυξη θα
έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.
3. Επενδυτικός πυλώνας της «Πράσινης Συμφωνίας» είναι το «Σχέδιο Βιώσιμη Ευρώπη»
(COM, 2020) 21/14.1.2020) μέσω του οποίου ο αυτοτελής «Μηχανισμός Δίκαιης
Μετάβασης» θα παρέχει στήριξη σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
ορυκτά καύσιμα ή από βιομηχανίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με
στόχο την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασής τους στην
κλιματική ουδετερότητα.
4. To «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ» (ΦΕΚ Β’ 4893 /31.12.2019) στο
οποίο προβλέπονται οι βασικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των ενεργειακών και
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κλιματικών στόχων της Ελλάδας, ως εξής:
• Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 κατά τουλάχιστον 42% σε
σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών το 1990 (και 56% έναντι του 2005).
• Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ τουλάχιστον σε 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
μέχρι το 2030 και μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 61%-64% έως το 2030.
• Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 38% μέχρι το 2030 σε σχέση
με προβλέψεις του 2007.
• Μηδενικό μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028
Ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης εξυπηρετεί τις ακόλουθες προτεραιότητες:
• Προστασία του περιβάλλοντος: Τα επίπεδα βασικών ρύπων των λιγνιτικών μονάδων στην
Ελλάδα υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια που θέτει η Ε.Ε., γεγονός που επιβαρύνει την
ατμόσφαιρα και συνεπάγεται άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την
κοινωνία.
• Προώθηση ανταγωνιστικών μεθόδων ηλεκτρικής παραγωγής: Το μέσο μεταβλητό κόστος
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη κυμαίνεται στα ~€ 80/MWh (Σεπτέμβριος
2020), όταν η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ανήλθε στα ~ €45/MWh (μέσος όρος 2020).
• Διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου των λιγνιτικών περιοχών: Η προώθηση του
στόχου της απολιγνιτοποίησης μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την επανεκκίνηση των
τοπικών οικονομιών με βάση επιμέρους οικοσυστήματα παραγωγικών κλάδων της
οικονομίας με ισχυρή δυναμική, όπως: η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και το
εμπόριο, η έξυπνη αγροτική παραγωγή, ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολογία και η
εκπαίδευση (ΣΔΑΜ, 2020).
5. Η στροφή της Ε.Ε προς τη «πράσινη ενέργεια» προ 25 περίπου ετών, με την ανακοίνωση
της Πράσινης Βίβλου «Ενέργεια για το μέλλον: ΑΠΕ» και τη θέσπιση της πρώτης δέσμης
Οδηγιών για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, ικανής να αντιμετωπίζει την
κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ και την δημιουργία ενός μηχανισμού
«εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου» δημιούργησε ένα πλαίσιο
στο οποίο η τιμολόγηση του άνθρακα και η προώθηση των ΑΠΕ και της Ενεργειακής
αποδοτικότητας, διαδραματίζουν πλέον πολύ σημαντικό ρόλο.
Η στροφή αυτή της ΕΕ, επηρέασε καταλυτικά τη λιγνιτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 οι λιγνιτικές μονάδες λειτουργούσαν
ως μονάδες βάσης με συντελεστή εκμετάλλευσης άνω του 90%, με την είσοδο των
μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, από τo 2000 και μετά, η αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε να λειτουργεί με κριτήρια ένταξης των λιγνιτικών μονάδων
στο μεταβλητό κόστος. Ακολούθως το 2013, η κατάργηση των δωρεάν «δικαιωμάτων
εκπομπής» κατέστησε την εξόρυξη του λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
έντονα ζημιογόνο, καθώς οι τιμές χονδρεμπορικής, κατά μέσο όρο, δεν κάλυπταν το
πάγιο κόστος λειτουργίας των μονάδων, ενώ η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων
εκπομπής, από 5 €/tn το 2018, στα 30€/tn και πλέον σήμερα, εκτίναξε το κόστος
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παραγωγής ενέργειας στα 90€/MWh από 50€/MWh. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με
τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και της ζήτησης ενέργειας λόγω της οικονομικής
κρίσης, συρρίκνωσε την λιγνιτική παραγωγή, με συνέπειες την αύξηση της ανεργίας
αλλά και την αδυναμία αδιάλειπτης τροφοδοσίας των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης
Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου στη ΔΜ.
Η μείωση επίσης της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας από τις 27.400 GWh το 2011 σε
10.417 GWh το 2019, ήτοι κατά 62%, δημιούργησε νέα δεδομένα και σε συνδυασμό με
τα στοιχεία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά κλάδο, την πολύχρονη και
μονόπλευρη εστίαση στη λιγνιτική δραστηριότητα, είχαν ως αποτέλεσμα την εξασθένηση
ή /και την εγκατάλειψη των λοιπών παραγωγικών κλάδων, στις τοπικές οικονομίες.
6. Το Σχέδιο Κλιματικών Στόχων για το 2030 προτείνει τον ίδιο στόχο δηλ. την επίτευξη
τουλάχιστον 55% μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιαζει στη δέσμη μέτρων για
την ενέργεια και το κλίμα “Fit for 55”, για την ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με
τον στόχο της μείωσης του καθαρού ισοζυγίου εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το
2030 σε σχέση με το 1990 (COM(2020) 562 final). Πρόκειται για έναν πολύ πιο φιλόδοξο
κλιματικό στόχο της ΕΕ-27 για μείωση των εκπομπών, σε σχέση με τον στόχο του 40 %,
που ίσχυε όταν εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στη ΔΜ
Η «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» στη Δ.Μ είναι ένα μήνυμα αφύπνισης και προετοιμασίας
της Περιφέρειας μέσω ενός «στρατηγικού σχεδίου» με στόχο την αναδιάρθρωση του
παραγωγικού προτύπου, έτσι ώστε να «απεγκλωβιστούν» οι λιγνιτικές περιοχές της Δ.Μ από
τη φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα και να οδηγηθούν σταδιακά σε μια «δίκαιη
μετάβαση». Η «μετάβαση» οφείλει να καλύψει τα ελλείμματα, μέσα από τη δημιουργία
αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με
τα οποία οι περιοχές της Δ.Μ είναι προικισμένες, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.
Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου την υπ’ αρ. 52/23.12.2019 (Α΄213/24.12.2019) η οποία
εκδόθηκε μετά την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προσδιορίστηκε η
σύσταση, η συγκρότηση και η λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προσδιορίστηκε επίσης και το
περιεχόμενο του «Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΣΔΑΜ), μέσω ενός
πλέγματος μέτρων και προβλέψεων, όπως επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, υποδομές,
νέες τεχνολογίες, αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, εκπαίδευση και κατάρτιση, στήριξη
της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής
οικονομίας, την εξασφάλιση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσα από την
ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής,
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό
Από τον Φεβρουάριο του 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε ένα
σχέδιο δώδεκα (12) σημείων για την ομαλή και δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή για
τη Δυτική Μακεδονία, το οποίο μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών, συμπεριλαμβάνει: τη
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σύσταση του «Παρατηρητηρίου Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης» και
Μετάβασης» για τις λιγνιτικές περιοχές.

τη «Ρήτρα Δίκαιης

Επισημαίνεται ότι: Το Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προέβη τον 6/2021 στην ανάθεση
της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το
Πρόγραμμα «ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 2021-2027» σε εταιρεία Συμβούλων,
κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνεται και η
εκπόνηση ξεχωριστής «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (Σ.Μ.Π.Ε.)
αποκλειστικά εστιασμένης στο θέμα της «μεταλιγνιτικής μετάβασης».
Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕμεΠΔΑΜ) 2020-2023
Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
2021-2027 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου 2021-2015, η Τεχνική
Γραμματεία ΣΔΑΜ υλοποιεί ένα «Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα» (ΕμεΠΔΑΜ) αξιοποιώντας
ορισμένες από τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Πράσινου Ταμείου καθώς και
άλλων χρηματοδοτικών πηγών όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ειδικό Μεταβατικό
Πρόγραμμα, διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας με τίτλο:
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
1. Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα
2. Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
3. Πιλοτικό Πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Π.Ε. ΚοζάνηςΦλώρινας
4. Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων
5. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επηρεαζόμενων Επιχειρήσεων μέσω Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ).
6. Ζώνη Καινοτομίας
Τηλεθερμάνσεις πόλεων στη Δ.Μ
Για την τηλεθέρμανση των πόλεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας
καταρτίστηκε ένα σχέδιο διασύνδεσης που προβλέπει την ένταξη των υφιστάμενων δικτύων
τηλεθέρμανσης και των εγκαταστάσεων κάτω από μία νέα οντότητα (Διαδημοτική
Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας), την ανάπτυξη δικτύου διασυνδέσεων
των τριών πόλεων και τη διαμόρφωση ενός θερμικού κόμβου, ο οποίος θα απαρτίζεται από
τη νεα μονάδα Πτολεμαΐδα V (ισχύος 140 MWth με εκτιμώμενη παραγωγή 300-400k
MWh/χρόνο), μια νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (ισχύος 60 MWth, με εκτιμώμενη παραγωγή 270-350k MWh/χρόνο),
ηλεκτρικούς λέβητες (ισχύος 80 MWth, με εκτιμώμενη παραγωγή 0-125k MWh/χρόνο),
καθώς και λέβητα φυσικού αερίου (ισχύος 100 MWth, με απόδοση 10-125k MWh/χρόνο).
Για την πόλη της Φλώρινας, η οποία δεν διαθέτει σε λειτουργία πλήρες ή μερικό δίκτυο
τηλεθέρμανσης, οι θερμικές ανάγκες θα καλυφθούν με την ανάπτυξη δικτύου διανομής
φυσικού αερίου, με χρονοδιάγραμμα κατασκευής μέχρι το τέλος του 2023.
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Βασικοί πυλώνες για τη μεταλιγνιτική εποχή και επενδύσεις στη Δ.Μ
Οι (5) βασικοί πυλώνες ανάπτυξης είναι εναρμονισμένοι με τις «ομάδες στόχων πολιτικής»
της Ε.Ε. για μία εξυπνότερη, πιο πράσινη, πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, πιο κοντά στον πολίτη,
αυτοί είναι:
 Καθαρή ενέργεια
 Βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο,
 Έξυπνη αγροτική παραγωγή,
 Βιώσιμος τουρισμός,
 Τεχνολογία και εκπαίδευση.
Στον αναπτυξιακό πυλώνα της καθαρής ενέργειας κατασκευάζονται ήδη φωτοβολταϊκοί
σταθμοί από τη ΔΕΗ Α.Ε (230 MW, προϋπολογισμού επένδυσης (133) εκατ. ευρώ) και από
την ΕΛΠΕ Α.Ε. (204 MW, προϋπολογισμού επένδυσης (130) εκατ. ευρώ), ενώ η ΔΕΗ προωθεί
νέα επένδυση επιπλέον 1.9 GW. Οι επενδύσεις αυτές θα συνεισφέρουν στη μερική
αντικατάσταση λιγνιτικής ισχύος, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους στόχους του ΕΣΕΚ, ενώ,
εκτός από την εισροή κεφαλαίων και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, αναμένεται
να συμβάλουν στην προσέλκυση συναφών επενδύσεων. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών
σταθμών, παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον κλάδο των
ανταλλακτικών αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης μονάδων Υδρογόνου που θα μπορούν
να συνδέονται με ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον για μια επένδυση ύψους περίπου ενός
(1) δισεκ. ευρώ που θα αφορά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής «πράσινου υδρογόνου»
από ΑΠΕ, ενώ μέσω του έργου «White Dragon» σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους περίπου
δυόμιση (2,5) δισεκ. ευρώ σε ηλεκτρολύτες 1.5GW με εκτιμώμενες 5.000 άμεσες θέσεις
εργασίας.
Ο όμιλος «Eunice» σχεδιάζει επένδυση διακοσίων ογδόντα (280) εκατ. ευρώ για την
κατασκευή μονάδας αποθήκευσης ενέργειας 250MW.
Το «Πεδίο Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΠΕΝΕΤ), αποτελεί έναν χώρο συνεργασίας
και διασύνδεσης των ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμιο ΔΜ και ΕΚΕΤΑ) με ερευνητικές
ομάδες μεγάλων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ένα χώρο
που προσφέρεται για επενδύσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, το
Υδρογόνο, οι τεχνολογίες αποθήκευσης.
Στον αναπτυξιακό πυλώνα της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και του εμπορίου σχεδιάζεται η
δημιουργία «βιομηχανικού πάρκου ηλεκτροκίνησης», ως ενός κεντρικού πυλώνα για την
βιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνή όμιλο για την
κατασκευή εργοστασίου μπαταριών συνολικής επένδυσης περίπου διακοσίων (200) εκατ.
ευρώ που θα μπορούσε να δημιουργήσει έως εξακόσιες (600) συνολικές μόνιμες θέσεις
εργασίας. Παράλληλα, το βιομηχανικό πάρκο αναμένεται να προσελκύσει μονάδες
κατασκευής πρώτων υλών ή φορτιστών. Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει για ανάλογες
επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η επένδυση άνω των (5) πέντε εκατ. ευρώ από εταιρεία
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που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή ενός
εργοστασίου παραγωγής τμημάτων ή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Στον αναπτυξιακό πυλώνα της «έξυπνης αγροτικής παραγωγής» εκδηλώνεται επενδυτικό
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη έξυπνων μονάδων παραγωγής με έμφαση σε εναλλακτικές
μορφές καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνή εταιρία που
δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, για την κατασκευή μεγάλης μονάδας
υδροπονίας με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης τα εκατό (100) εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται
να δημιουργήσει έως τετρακόσιες (400) άμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.
Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον για την κατασκευή μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης τα 44 εκατ. ευρώ, η
οποία αναμένεται να δημιουργήσει έως εκατό (100) άμεσες θέσεις εργασίας κατά τη
λειτουργία της, καθώς και μιας επένδυσης για την κατασκευή μονάδας συσκευασίας και
μεταποίησης φρούτων και λαχανικών με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης τα 13 εκατ. ευρώ, η
οποία αναμένεται να δημιουργήσει έως 75 άμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.
Στον αναπτυξιακό πυλώνα του «βιώσιμου τουρισμού» προωθείται η δημιουργία ενός
οικοσυστήματος οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας, αξιοποιώντας τις
μεγάλες δυνατότητες των οινοποιητικών επιχειρήσεων ιδίως της περιοχής του Αμυνταίου,
με θετικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, την μεταποίηση, το εμπόριο και ταυτόχρονα τον
τουρισμό, δεδομένου ότι οι περισσότερες μονάδες είναι επισκέψιμες.
Επίσης, σε άλλους τομείς, προωθείται η δημιουργία υπερσύγχρονης κλινικής φυσικής
αποκατάστασης και δίνεται σημασία στη διατήρηση και προώθηση της βιομηχανικής
κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του τουριστικού της
προφίλ.
Χρηματοδότηση των έργων
Το σχέδιο χρηματοδότησης της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λαμβάνει υπόψη
συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης καθώς και τα
σχέδια των εμβληματικών και λοιπών επενδύσεων, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.
Ειδικότερα, οι υπό σχεδιασμό επενδύσεις δίδουν τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των
πόρων των τριών (3) πυλώνων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ήτοι:
 Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,
 Ειδικό καθεστώς InvestEU,
 Δανειακή Διευκόλυνση Δημοσίου Τομέα,
ενώ συγχρόνως προωθείται η χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω και των υπολοίπων πηγών,
κινητοποιώντας σημαντικό ύψος ιδιωτικών κεφαλαίων (μόχλευση). Παράλληλα,
σχεδιάζονται πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων.
Σημειώνεται ότι, οι εργασίες αποκατάστασης των εδαφών θα ασκήσουν άμεση επίδραση
στο χρονισμό των επενδύσεων.
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Χωρικός σχεδιασμός
Η ένταξη της διάστασης του «χώρου» αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις
για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής ενός «Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
ΣΔΑΜ». Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται πλήθος στοιχείων που σχετίζονται με τις υφιστάμενες
και θεσμοθετημένες χρήσεις γης, με γεωλογικά, υδρολογικά, εδαφολογικά στοιχεία, με τη
συγκέντρωση εγκαταστάσεων και υποδομών κ.λπ. καθώς και με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο και τις πολιτικές χωρικής ανάπτυξης, αλλά και με τις δυνατότητες ενεργοποίησης
χωρικών μηχανισμών και εργαλείων.
Αναλυτικότερα, οι χωρικές ενότητες που προσδιορίζονται κατά μήκος και εκατέρωθεν του
άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου – Φλώρινας, που περιλαμβάνουν τις γαίες των
ευρέων ζωνών εξόρυξης λιγνίτη και λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε.
καθορίστηκαν ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (ΖΑΠ). Με γνώμονα την επίτευξη
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας στις περιοχές μετάβασης
αποφασίστηκε η χρήση του θεσμικού εργαλείο των «Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΠΣ).
Επίσης έχει ολοκληρωθεί ψηφιακός χάρτης των (ΖΑΠ) επί του οποίου αποτυπώθηκε
αναλυτικά η χωροθέτηση χρήσεων ύστερα από καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των
υφιστάμενων χρήσεων γης, των δεσμευμένων περιοχών Στο πλαίσιο αυτό, με νομοθετική
ρύθμιση, οι Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας χαρακτηρίστηκαν ως ΖΑΠ και τα λιγνιτικά πεδία και οι
λιγνιτικές μονάδες, χαρακτηρίστηκαν ως «Πυρήνες» των ΖΑΠ.
Επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
Βασική προτεραιότητα της «μετάβασης» πρέπει να είναι η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Κατά την μετάβαση προς μια νέα διαφοροποιημένη οικονομία σύμφωνα με
εκτίμηση του (ΣΔΑΜ, 2020) δημιουργούνται περί τις 6.000 θέσεις εργασίας στη Δ.
Μακεδονία. Οι θέσεις αυτές αφορούν στις αποκαταστάσεις των εδαφών καθώς και στην
υλοποίηση των εμβληματικών και λοιπών σχεδιαζόμενων επενδύσεων. Στη φάση αυτή
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιας μορφής επανακατάρτιση ιδιαίτερα σε επαγγέλματα
χαμηλότερης εξειδίκευσης.
Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος «δίκαιης μετάβασης»
Το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ, 2020) δεν απορρέει από το υπό διαμόρφωση
κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αναφορικά με τη δίκαιη
μετάβαση των εξαρτημένων από τον άνθρακα Περιφερειών και περιοχών της Ε.Ε., αφετηρία
του οποίου είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το επενδυτικό σχέδιο Βιώσιμη
Ευρώπη.
Ειδικότερα, αναφορικά με τη Δίκαιη Μετάβαση, το Παράρτημα Δ’ της έκθεσης για την
Ελλάδα «παρέχει τη βάση διαλόγου μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής καθώς και την
καθοδήγηση για τον προγραμματισμό του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης». Στο Παράρτημα
αναφέρεται ότι οι πόροι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να διατεθούν στις δύο
περιοχές εξόρυξης λιγνίτη (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και περιοχή Μεγαλόπολης)
καθώς και στα νησιά (όπου περίπου το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από βαρύ
πετρέλαιο ή ντίζελ).
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Σήμερα επιβάλλεται συγκεκριμένα να αξιοποιηθούν:
(α) Η Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) αναφορικά με τη θέσπιση των πέντε
στόχων πολιτικής για μια Ευρώπη: 1) εξυπνότερη, 2) πιο «πράσινη» 3) πιο διασυνδεδεμένη,
4) πιο κοινωνική και 5) πιο κοντά στους πολίτες, καθώς και των όρων και των ειδικών
κανόνων για την υλοποίηση των στόχων αυτών με πόρους από τα επιμέρους Ταμεία της Ε.Ε.
και
(β) Η επακόλουθη τροποποίηση 12 της «Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων» ώστε να
εισαχθεί η «Δίκαιη Μετάβαση» ως νέος Ειδικός Στόχος Πολιτικής και να ενσωματωθεί το
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στον Κανονισμό, ως νέο Ταμείο, μαζί με το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΚΤ+. Ο νέος Ειδικός Στόχος αποβλέπει «στην αναδιάρθρωση της ενεργειακής
ταυτότητας των περιοχών σε μετάβαση, με την ταυτόχρονη αποκατάσταση των εδαφών και
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης νέων
δραστηριοτήτων και της στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού για την ομαλή προσαρμογή
του στις νέες συνθήκες»
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Το «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» επικεντρώνεται στην οικονομική διαφοροποίηση των
εδαφών που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας
και τον μετασχηματισμό των παραγωγικών διεργασιών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων
με την υψηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην απόκτηση
νέων δεξιοτήτων και την ενεργό ένταξη των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν
εργασία στα εν λόγω εδάφη, υποστηρίζοντας αποκλειστικά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) παραγωγικές επενδύσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
νεοφυών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·
(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω εκκολαπτηρίων
επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών·
(γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της μεταφοράς
προηγμένων τεχνολογιών·
(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή
ενέργεια, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή απόδοση
και στις ΑΠΕ·
(ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα·
(στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης
του εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης·
(ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης
και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης·
(η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους·
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(θ) συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·
(ι) ενεργητική συμπερίληψη των αναζητούντων εργασία·
(ια) τεχνική βοήθεια.
Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δ.Μ (ΕΣΔΙΜ)
Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η δραστική και οριστική μείωση του μεριδίου λιγνίτη στην
ηλεκτροπαραγωγή με εμπροσθοβαρές χρονικό πρόσημο έως το 2028, η πλήρης απένταξή
του από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, με σταδιακή αντικατάσταση των
ρυπογόνων και μη βιώσιμων μονάδων παραγωγής ενέργειας από την καύση λιγνίτη με
πράσινες υποδομές παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας. Στο
πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα οργανωμένο σχέδιο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της
Δυτικής Μακεδονίας.
Πίνακας 11: Έτος απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων στην Δ.Μακεδονία
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H μετάβαση σε μια «οικονομία μηδενικών ρύπων» είναι ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και
επηρεάζει άμεσα τις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη, λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας στα
λιγνιτωρυχεία, στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και εν γένει, στην αλυσίδα αξίας του λιγνίτη
Κοινωνία και ανθρώπινο δυναμικό
Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί την πλέον αραιοκατοικημένη περιφέρεια
της χώρας, με πληθυσμό που ανέρχεται (2020) σε 266,16 χιλιάδες κατοίκους. Η πλειοψηφία
του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται διαχρονικά στην περιφερειακή
ενότητα Κοζάνης, ενώ ακολουθούν η Φλώρινα, η Καστοριά και τα Γρεβενά. Στις δύο
πολυπληθέστερες περιφερειακές ενότητες (Κοζάνη και Φλώρινα) συγκεντρώνεται το 71 %
του πληθυσμού της περιφέρειας (Πίνακας 1.4).
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει διαχρονικά πληθυσμιακή μείωση στο
σύνολο των επιμέρους περιφερειακών της ενοτήτων. Η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται
κυρίως στη μετανάστευση νεότερων ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να είναι αυτοί με
παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών και οδηγεί σε γήρανση του πληθυσμού της περιφέρειας, ο
οποίος ήταν ήδη από τους πλέον γερασμένους σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας -οι
ηλικιωμένοι (65+) αντιπροσώπευαν το 21,5 % του πληθυσμού της περιφέρειας το 2008, σε
σύγκριση με το 23,6 % το 2018 (εθνικός μέσος όρος: 21,8 %).
Εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού και της μετανάστευσης των νεότερων ηλικιών, τα
ποσοστά εξάρτησης γήρατος βρίσκονται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο του 37 %. Για κάθε
δέκα ενήλικες σε ηλικία εργασίας (ηλικίας 15-64 ετών) υπάρχουν τέσσερις συνταξιούχοι (άνω
των 65 ετών). Οι αριθμοί αυτοί είναι υψηλότεροι από ό,τι πριν από 10 χρόνια και υψηλότεροι
από τον εθνικό μέσο όρο και τον μέσο όρο της ΕΕ-28 (34 και 30 %, αντίστοιχα).
Κατά την τελευταία δεκαετία, το συνολικό επίπεδο άμεσης απασχόλησης στα ορυχεία και
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει κυμανθεί γύρω στις 7.500 θέσεις εργασίας, με
αποκορύφωμα 9.567 εργαζόμενους το 2016, αύξηση που συνδέεται με την κατασκευή της
Πτολεμαΐδας V. Σε αντίθεση με το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, σήμερα περισσότεροι
εργαζόμενοι απασχολούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ό,τι στα ορυχεία
(World Bank Group, 2020). Βάσει στοιχείων του ΙΟΒΕ, από την απολιγνιτοποίηση
επηρεάζονται συνολικά (άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα) περίπου 11.000 εργαζόμενοι στις
περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και περίπου 12.000 εργαζόμενοι σε όλη την
περιφέρεια (2019).
Η ανεργία στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ήδη (2017) σημειώνει το μεγαλύτερο
μέγεθος (29,1 %) μεταξύ των υπολοίπων περιφερειών της ελληνικής επικράτειας και μεταξύ
των περιφερειών (NUTS-2) της Πρωτοβουλίας Coal Regions in Transition. Μάλιστα, το
ποσοστό ανεργίας παραμένει διαχρονικά υψηλότερο από αυτό της χώρας (World Bank
Group, 2020). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη των διαρθρωτικών αδυναμιών της
οικονομίας της περιοχής.
Εκτίμηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης
Η διαδικασία «μετάβασης» έχει ξεκινήσει ουσιαστικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
εδώ και αρκετά χρόνια, αν αναλογιστεί κανείς ότι η κορύφωση της λιγνιτικής παραγωγής
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έλαβε χώρα το 2004 και ότι η πρώτη λιγνιτική μονάδα (Πτολεμαΐδα Ι) αποσύρθηκε το 2011.
Η ύφεση που έπληξε την προηγούμενη δεκαετία το σύνολο της ελληνικής επικράτειας
δυσχέρανε την κατάσταση. Η επιτάχυνση της διαδικασίας μετάβασης συνεπάγεται ότι οι
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που παρατηρήθηκαν την
προηγούμενη περίοδο, θα ενταθούν.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία
Οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στο περιβάλλον και την υγεία αφορούν κυρίως στις
περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας, όπου βρίσκονται τα ορυχεία και οι λιγνιτικές
μονάδες. Η απολιγνιτοποίηση αναμένεται να έχει προοπτικά θετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, κυρίως λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από
τη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και την εξόρυξη και τη μεταφορά του
λιγνίτη από τα ορυχεία στις μονάδες. Ωστόσο, για να υπάρξουν μακροχρόνιες θετικές
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα των επηρεαζόμενων περιοχών, την ατμόσφαιρα και τα
ύδατα, όπου υπήρξε ταπείνωση του υπόγειου υδροφορέα, καθώς και προστασία των
εδαφών από τη διάβρωση και τις κατολισθήσεις, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα απαραίτητα
έργα αποκατάστασης. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν και στην ελκυστικότητα των περιοχών ως
τόπων κατοικίας, εργασίας και επενδύσεων.
Αντίστοιχα, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων
και των πολιτών. Οι συνθήκες εργασίας στα λιγνιτωρυχεία είναι δύσκολες και ανθυγιεινές.
Στο παρελθόν υπήρξαν φαινόμενα διάβρωσης και καθίζησης του εδάφους που οδήγησαν στη
μετακίνηση και μετεγκατάσταση ολόκληρων οικισμών. Επίσης, ασθενειες που σχετίζονται με
την ατμοσφαιρική ρύπανση αναμένεται να μειωθούν. Ωστόσο, για να είναι οι επιπτώσεις
στην υγεία και την ασφάλεια μακροχρόνιες θα πρέπει να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα
αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εκτάσεων και εγκαταστάσεων.
Ουσιώδη παράγοντα για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την
υγεία και την ασφάλεια από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από την καύση λιγνίτη
και παράλληλα, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και την αναδιάρθρωση της
οικονομίας της αποτελεί η αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν υποβαθμιστεί και
ρυπανθεί από τη λειτουργία των ορυχείων και των λιγνιτικών μονάδων. Για την έκταση που
έχει χαρακτηριστεί ως πυρήνας των «Ζωνών Απολιγνιτοποίησης» (Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ
245/Α/9-12-2020) και τη ρυπασμένη έκταση περιμετρικά του πυρήνα, επίκειται ο
καθορισμός των χρήσεων γης που θα ισχύσουν μετά την απορρύπανση. Με βάση τον έως
τώρα σχεδιασμό, τμήμα της περιοχής θα επαναχρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
οργανωμένων χωρικών υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ζώνης
καινοτομίας, τμήμα για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής «πράσινου Υδρογόνου», τμήμα
θα αποδοθεί σε αγροτική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας ενεργειακών
φυτών για την αξιοποίηση βιομάζας), ενώ τμήμα της έκτασης θα χρησιμεύσει για την
αποκατάσταση και προστασία της βιοποικιλότητας και του πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής.
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Συμπληρωματικά, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων για την παρακολούθηση του
περιβάλλοντος, ιδίως της εξέλιξης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή αυτή και τους
οικισμούς που την περιβάλλουν.
Τέλος, η στροφή προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο δεν πρέπει να δημιουργήσει νέα
προβλήματα στο περιβάλλον και γι’ αυτό προωθείται η ανακύκλωση των παραπροϊόντων
των ανανεώσιμων πηγών και της αποθήκευσης ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ, μπαταρίες)
και η αποδοτική διαχείριση των πόρων και ειδικότερα του νερού.
Συνέργεια Τ.Δ.Μ με Ταμείο Ανάκαμψης
Η αποκατάσταση και επανάχρηση των εδαφών που έχουν επηρεαστεί/αλλοιωθεί από τη
μακροχρόνια μεταλλευτική δραστηριότητα εξόρυξης του λιγνίτη αποτελεί κυρίαρχη
πρόκληση της δίκαιης μετάβασης, τόσο σε σχέση με την περιβαλλοντική διάσταση του
σχεδιασμού (εξυγίανση, ανάπλαση και υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης του
τοπίου και του περιβάλλοντος) όσο και σε σχέση με την αναπτυξιακή του διάσταση, με
αναπροσαρμογή των χρήσεων γης και τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων
δραστηριοτήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν ισχυρές συνέργειες και συμπληρωματικότητα των πόρων του
ΤΔΜ με τους αντίστοιχους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και ως βασικός
«κανόνας / κριτήριο διαχωρισμού» προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
(α) μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά εργασίες που
συνδέονται με “την αποκατάσταση των εδαφών” / “land restoration” (δηλ. την κατάλληλη
προετοιμασία των εδαφών ως υπόβαθρο για να υποδεχθούν τις νέες χρήσεις γης και τις
συνακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες)
(β) μέσω του ΤΔΜ θα χρηματοδοτηθεί κατά κανόνα η εκτέλεση των έργων που είναι
αναγκαία για την “αναπροσαρμογή της χρήσης” / “repurposing” αυτών των εδαφών ως
υποδοχείς νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, με βάση το τελικό Εθνικό Σχέδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες εργασιών/έργων
αποκατάστασης:


Εργασίες σταθεροποίησης και διαμόρφωσης του εδάφους



Διαμόρφωση νέων (τεχνητών) λιμνών



Γεωτεχνικές παρεμβάσεις, χαρτογράφηση, επιθεωρήσεις, συντήρηση, απολύμανση
εδάφους, κ.ο.κ.



Διαχείριση αποβλήτων, που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη



Κατεδαφίσεις υφιστάμενων υποδομών



Εξειδικευμένη αποξήλωση / απομάκρυνση εξοπλισμού



Κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργασιών / έργων αποκατάστασης
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Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΑΜ, προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν
από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έργα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αναπτυξιακή
αξιοποίηση των αποκατεστημένων εδαφών όπως: δίκτυα και υποδομές δημόσιου
χαρακτήρα που θα κριθούν αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών
πάρκων και των λοιπών ιδιωτικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων εντός της περιμέτρου
των πρώην λιγνιτικών ορυχείων, δίκτυα και υποδομές εντός των επιχειρηματικών πάρκων
που θα κριθούν αναγκαία για την οργανωμένη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.
Από τον προαναφερόμενο «κανόνα» χρειάζεται να εξαιρεθούν οι εργασίες αποκατάστασης
του χώρου λειτουργίας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V καθώς το κλείσιμό του (βάσει του εθνικού
χρονοπρογραμματισμού /ΕΣΕΚ για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής)
προγραμματίζεται για αργότερα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εν λόγω εργασίες
που προγραμματίζεται να καλυφθούν από το ΤΔΜ είναι περιορισμένης χρηματοδοτικής
βαρύτητας και με σαφώς προσδιορισμένη χωρική αναφορά.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ στο στόχο 2 της «πράσινης ανάπτυξης» για την κυκλική οικονομία,
την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή ενσωματώνει τις
κατευθύνσεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.

3.4.12 Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της
Βιομάζας
Όπως προαναφέρθηκε, το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας περιλαμβάνει 13 άξονες προτεραιότητας και 21 ενδεικτικές δράσεις. Η
ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και η αξιοποίηση της βιομάζας εντάσσονται στον «Άξονα
Προτεραιότητας 4» (ΑΠ-4), με το γενικό τίτλο «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
Οι ειδικοί στόχοι του ΑΠ-4 είναι:




Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης
ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και του
τομέα της στέγασης.
Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του
άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους εθνικούς
στόχους και με γνώμονα τη σταδιακή μείωση της εξόρυξης λιγνίτη, τη μείωση των εκπομπών
CO2 και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, θα
προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα έχουν ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε δημόσιες υποδομές – κτίρια, όπως και την προώθηση της καθαρής παραγωγής
ενέργειας μέσω της ανάπτυξης/αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης.
Στο σχέδιο εξετάστηκαν ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας για
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παραγωγή θέρμανσης/ή και ηλεκτρισμού. Οι δράσεις εστίασαν στην υλοποίηση μικρών
τηλεθερμάνσεων με χρήση: α) λέβητα παραγωγής μόνο θερμότητας, β) μονάδας
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και γ) μονάδας παραγωγής βιοαερίου.
Το δυναμικό δασικών υπολειμμάτων στην ΠΔΜ είναι μικρό σε σχέση με τις απαιτούμενες
ποσότητες βιομάζας για μονάδα τηλεθέρμανση. Σημαντικές δυσκολίες εμφανίζει η
αξιοποίησή τους, που οφείλονται τόσο στη μορφολογία του εδάφους (απότομες πλαγιές)
που δυσχεραίνουν την μηχανοποιημένη συλλογή τους όσο και στο θεσμικό πλαίσιο συλλογής
τους.
Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία διαθέτει αξιόλογο δυναμικό βιομάζας με τη μορφή αγροτικών
υπολειμμάτων, ωστόσο η έλλειψη εμπειρίας και η απουσία επιτυχημένων εφαρμογών
τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας αποτελεί τροχοπέδη. Οι εναλλακτικές του
χρήσεις (ζωοτροφή και υλικό στρωμνής) ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τη
διαθεσιμότητά του αγροτικού υπολείμματος ή να ανεβάσουν το κόστος του.
Για τις προτεινόμενες δράσεις στο σχέδιο, λήφθηκε υπόψη η βιομάζα (αγροτική και ζωική)
που μπορεί να συλλεχθεί σε κάθε μια εκ των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής
Μακεδονίας και σε απόσταση όχι μεγαλύτερης της ακτίνας των 10 km.
Οι περιοχές στις οποίες μπορεί να συλλεχθεί το μεγαλύτερο δυναμικό βιομάζας είναι:
1. ΠΕ Γρεβενών



Ζωική Βιομάζα: α) Δ. Δεσκάτης, β) Δ. Γρεβενών
Αγροτική Βιομάζα: Δ. Γρεβενών

2. ΠΕ Καστοριάς



Ζωική Βιομάζα: α) Δ. Ορεστίδος, β) Δ. Βιτσίου
Αγροτική Βιομάζα: Δ. Αγίας Τριάδος

3. ΠΕ Κοζάνης



Ζωική Βιομάζα: α) Δ. Σερβίων, β) Δ. Ελλησπόντου
Αγροτική Βιομάζα: Δ. Πτολεμαΐδας

4. ΠΕ Φλώρινας



Ζωική Βιομάζα: α) Δ. Φλώρινας, β) Δ. Περάσματος
Αγροτική Βιομάζα: Δ. Αμυνταίου

Βάσει του εκτιμώμενου δυναμικού βιομάζας προτάθηκαν τεχνολογικές επιλογές για την
αξιοποίησή του. Όπως προκύπτει, στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει διαθέσιμο δυναμικό
βιομάζας σε διάφορες περιοχές σύμφωνα με το οποίο δύναται να εγκατασταθούν λέβητες
μόνο για παροχή θερμότητας (2,5-16,5 MWth), μονάδες συμπαραγωγής (0,8-6 MWe) ή
παραγωγής βιοαερίου ισχύος έως και 1,2 ΜWe. Το κόστος των μονάδων εξαρτάται από τη
δυναμικότητα, με τις μικρότερες επενδύσεις να περιλαμβάνουν μικρές μονάδες βιοαερίου ή
λέβητες μόνο για θερμότητα. Σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδων μεγαλύτερης
εγκατεστημένης ισχύος θα πρέπει να εξεταστεί μίγμα καυσίμου (π.χ βιομάζα και λιγνίτης)
ώστε η τιμή του καυσίμου να είναι ανταγωνιστική και να οδηγεί σε χαμηλό λειτουργικό
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κόστος για τη μονάδα. Ωστόσο μια τέτοια επένδυση έχει δυσκολίες λόγω έντασης κεφαλαίου
και προτείνεται να υλοποιηθεί σταδιακά.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ λαμβάνει υπόψιν τις δράσεις που προτείνει το Σχέδιο Δράσης
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας καθώς θέτει ως
προτεραιότητα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αγροτικής και δασικής υπολειμματικής
βιομάζας και την προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών, και συγκεκριμένα της τοπικά
παραγόμενης βιομάζας για την τροφοδοσία εναλλακτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης.

3.4.13 Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της
Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων
Βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
αποτελεί η Oδηγία 2002/91/EK για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία
εφαρμόζεται ήδη στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγκαίων
νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων. Κύριος στόχος αυτής της οδηγίας είναι η
προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εξασφαλίζοντας –κατά το
δυνατόν– ότι τα λαμβανόμενα μέτρα θα είναι τα περισσότερο αποδοτικά από την άποψη του
κόστους της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητάς τους.
H ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή οδηγία με το νέο νόμο 3661/08
«Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», που τέθηκε σε ισχύ στις
9 Μαΐου 2008. O νόμος αυτός ενσωμάτωσε όλες τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/91/EK και
αφενός με την έκδοση του “Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (K.Eν.A.K.) και
αφετέρου με τον καθορισμό της διαδικασίας εκπόνησης των ενεργειακών μελετών
συμπληρώθηκε ο κορμός και το θεσμικό πλαίσιο για μια ορθολογική χρήση της ενέργειας
στον κτιριακό τομέα. Για την επιτυχία του εγχειρήματος όμως είναι απαραίτητη η
ενεργοποίηση του δημόσιου τομέα, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ετοιμότητα της
αγοράς, η θέσπιση κινήτρων και, βεβαίως, η πολιτική βούληση από μέρους της πολιτείας για
την ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.
Ο νέος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με την
απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017. Από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης καταργείται
η Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 απόφαση των υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρείται σε ισχύ έως
και την ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περί εγκρίσεως των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ). Η ισχύς
της νέας απόφασης αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ της νέας απόφασης.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αφορούν τόσο στο σύνολο του
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όσο και στα επί μέρους δομικά στοιχεία του κελύφους και
τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στην ενεργειακή απόδοση, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.
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Κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υφιστάμενη κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται ριζικά ικανοποιεί
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά,
λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τη μόνη περιοχή της Ελλάδας όπου η απαίτηση
θέρμανσης βάσει βαθμοημερών (άνω τω 18°C) ξεπερνά τις 2,000 και ανέρχεται σε 2,430, με
33% μεγαλύτερη απαίτηση από τη 2η της Κεντρικής Μακεδονίας και 85% από αυτή της
Ελλάδος (Τιμές από 62 Σταθμούς). Κύριες πόλεις όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και το
Αμύνταιο διαθέτουν συστήματα τηλεθέρμανσης που τροφοδοτούνται από σταθμούς της
ΔΕΗ ΑΕ.
Η μετάβαση προς μια πράσινη, «καθαρή» οικονομία αποτελεί έναν εκ των δυο πυλώνων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προς την επίτευξη της Διατηρήσιμης Ανάπτυξης και προωθείται
με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
τους πόρους» με στόχο να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, να
περιοριστεί η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, και να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση σε μεταφορές και κτίρια.
Στόχος είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Περιφέρειας ως ενεργειακού Κέντρου με
παράλληλη όμως έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση και την αποτελεσματικότερη χρήση
των πόρων της. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, κλπ) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (Δημόσια Διοίκηση, επιχειρήσεις,
πολίτες).
Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ,
η επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2050,
καθώς και η προστασία του τελικού καταναλωτή αποτελούν τους βασικούς άξονες του
περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού.
Οι βασικές αρχές της Περιφέρειας συνοψίζονται ιεραρχικά στα παρακάτω:


Βελτίωση της απαίτησης σε ενέργεια των κτιρίων μέσω της θωράκισης τους από τις
επιρροές που αυτά δέχονται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
νευραλγική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας,
 Βελτίωση της απόδοσης της παρεχόμενης θερμικής ενέργειας και λήψη μέτρων
αποφυγής απωλειών της διάθεσης της εντός των κτιρίων, για τον εξορθολογισμό της
συμπεριφοράς των κτιρίων απέναντι στην παραγόμενη ενέργεια από οποιοδήποτε
μέθοδο αυτή παράγεται,
 Μείωση του κόστους παραγωγής της παραγόμενης θερμικής ενέργειας των κτιρίων μέσω
της προώθηση των ΑΠΕ.
Το προτεινόμενο ΠΠΑ λαμβάνει υπόψιν τους στόχους που θέτει το Σχέδιο Δράσης
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των
Δημοσίων Κτιρίων καθώς επισημαίνει τις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες ενεργειακών
αναβαθμίσεων κάθε είδους και θέτει ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση
συμβάλλοντας στην Ενεργειακή ανακαίνιση του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης
των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με ενδεικτικά έργα όπως την Ενεργειακή
αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών.
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέσα σε ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές συνθήκες, πολύ έντονα
επηρεασμένες από την πανδημία του κορωνοϊού Covid–19, από τη μεταλιγνιτική μετάβαση
καθώς και τις γενικές εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνθήκες, η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΔΜ) προετοιμάζεται να υλοποιήσει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(ΠΠΑ) που αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021-2025, σύμφωνα με το
νέο θεσμικό πλαίσιο {θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον
N.4635/2019 (Α' 167)}.
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Δυτικής Μακεδονίας, όπως και το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εισάγει τη μεθοδολογία της μεσοπρόθεσμης στοχοθεσίας και
προσδιορίζει την υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και στο
μέτρο του εφικτού στις ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες που θέτει η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Το ΠΠΑ περιλαμβάνει τους στόχους του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου
αναπτυξιακού προγραμματισμού, στους τομείς ευθύνης και στις αρμοδιότητες της ΠΔΜ, με
βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ σε εθνικό επίπεδο και κυρίως την κατανομή των πόρων
από το ΕΠΑ που αναλογεί στη Δυτική Μακεδονία για τα έτη 2021 - 2025.
Στον προϋπολογισμό (π/υ) του ΠΠΑ έχουν μεταφερθεί όλα τα εν εξελίξει έργα και οι δράσεις
προηγουμένων ετών (συνεχιζόμενα, συμβασιοποιημένα ή μη) τα οποία βαρύνουν τον
συνολικό π/υ με το εκάστοτε ποσό που αποτελεί αδιάθετο υπόλοιπο έως την περίοδο
κατάρτισης του Προγράμματος.
Οι προγραμματικές περίοδοι του ΠΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης
προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιουλίου 2021. Το ΠΠΑ καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των περιφερειακών (και συχνά και των
εθνικών) αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις για τη Δυτική
Μακεδονία, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται
με την εφαρμογή του σε συνέργεια με όλα τα εν δυνάμει χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ειδικότερα:
Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025»
(Β'3961) της παρ. 5 του άρθρου 123 του Ν.4635/2019(Α' 167), η ΠΔΜ προετοίμασε και
κατάρτισε το ΠΠΑ της, εξειδικεύοντας τους στόχους του βραχυπρόθεσμου και
μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης της, κατένειμε τους
πόρους του ΕΠΑ που της αναλογούν σε δράσεις και έργα με υψηλή προτεραιότητα
προβλέποντας μέτρα για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του
πλαισίου του ΕΠΑ 2021-2025. Το ΠΠΑ τέθηκε σε διαβούλευση σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες.
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Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού «ΔΙΑΠ» της ΠΔΜ κατάρτισε το ΠΠΑ σύμφωνα με το
σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη
περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή συνεκτιμώντας τις προτάσεις των
αρμόδιων φορέων ή/και των εν δυνάμει δικαιούχων.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών της ΠΔΜ,
β) την εξειδίκευση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων για τους τομείς πολιτικής
αρμοδιότητας της ΠΔΜ, με τους οποίους προβλέπεται να αντιμετωπισθούν εν μέρει οι
διαπιστωμένες ανάγκες, η αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων με προτεραιότητες και
συγκεκριμένες προτεινόμενες κατηγορίες έργων ή/και συγκεκριμένα έργα, καθώς και την
τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αναπτυξιακής επίδρασης και συμβολής τους στην επίτευξη των
τιθέμενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων,
στ) την προτεινόμενη Υπηρεσία και τις γενικές γραμμές του Συστήματος Διαχείρισης του
Προγράμματος,
ζ) την τεκμηρίωση της συμβατότητας με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας με
άλλες πολιτικές.
Το Πρόγραμμα δεν διαρθρώνεται σε υποπρογράμματα, αλλά στους 5 Στόχους οι οποίοι
περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες προτεραιότητες για την ΠΔΜ. Έργα και δράσεις που δεν είναι
συμβατά με τα κριτήρια του άρθρου 127 του Ν.4635/2019 δεν περιλαμβάνονται στο ΠΠΑ.
Ένας 6ος Στόχος, αποκλειστικά για την Υποστήριξη του Προγράμματος έχει συμπεριληφθεί.
Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή του Προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του, β) στο περιεχόμενό του και γ) στα έργα ή δραστηριότητες
που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του.
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΠΔΜ είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και περιλαμβάνει την Περιφερειακή
Ενότητα (Π.Ε) Κοζάνης, την Π.Ε Γρεβενών, την Π.Ε Φλώρινας και την Π.Ε Καστοριάς.
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Χάρτης 10: Γεωγραφικά όρια εφαρμογής του ΠΠΑ Δ.Μ.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, όπως και τα έργα και οι δραστηριότητες που
ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή του περιλαμβάνονται αναλυτικά στο
«Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025», το
κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας ΣΜΠΕ.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πληροφορίες του περιεχομένου του Προγράμματος και των
Έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται από αυτό, οι οποίες ευλόγως απαιτούνται για
την εκτίμηση στην παρούσα ΣΜΠΕ των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει
στο περιβάλλον η εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6,
παράγραφο 1 και 2 της ΚΥΑ 107017/2006 καθώς και στο παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

95

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Το σχέδιο του κειμένου του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025 που επισυνάπτεται στο
παράρτημα Ι, της παρούσας, περιλαμβάνει τα εξής κύρια κεφάλαια:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ.Μ.
I.1.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
I.2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ - ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT
ANALYSIS)
I.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ (ΕΘΝΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
II.Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - 2025
ΙΙ.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΑ
ΙΙ.2. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΚΡΟΩΝ – ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΙΙ.3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΑ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ)
ΙΙ.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ
III.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙΙΙ.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
IV.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
IV.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
V.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
V.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΠΑ ΜΕ ΕΠΑ
V.2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΤΕΤΡΑΕΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ 3852/10, ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΚΛΠ.)
V.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
V.4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΝ
VI.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
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VI.1. ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΠΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
VI.2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
VI.3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
VI.4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
VII.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
VIII.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
IX.ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
X.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, (ΠΠΑ ΔΜ)
Στη συνέχεια παρατίθενται τα κύρια σημεία του κειμένου του ΠΠΑ, της ΠΔΜ τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκτίμηση στην παρούσα ΣΜΠΕ των ενδεχομένων σημαντικών
επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η υλοποίηση του προγράμματος. Για τυχόν
λεπτομέρειες του ΠΠΑ ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει στο Παράρτημα Ι, της
παρούσας ΣΜΠΕ.
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4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ.Μ
4.1.1 Θεσμικό πλαίσιο φορέα άσκησης πολιτικής- κανονιστική αρμοδιότητα
Η ΠΔΜ αποτελεί αυτοτελή ενιαία διοικητική μονάδα αποκέντρωσης της κρατικής διοίκησης
με αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των
πολιτικών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.
Οι 13 Περιφέρειες της χώρας συγκροτήθηκαν αρχικά με το Ν.1622/1986 «Τοπική
Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρατικός Προγραμματισμός» (Α’ 92). Με το
Ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις» (Α'107) δόθηκε στην Περιφέρεια ο χαρακτήρας
ενιαίας αποκεντρωμένης μονάδας διοίκησης του κράτους. Η περιφέρεια συμβάλλει στον
εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτού σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει τις
πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η Περιφέρεια ως
ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες
της στη συνολική χωρική έκτασή της, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της
περιφέρειας στο νομό καθώς και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραμματέα της
περιφέρειας. Η Περιφέρεια ως διοικητική μονάδα έχει δικό της προσωπικό, δικό της
προϋπολογισμό, καθώς και δικούς της μηχανισμούς διαχείρισης των πιστώσεων έργων
περιφερειακού χαρακτήρα ΣΑΕΠ. Παράλληλα η περιφέρεια διατηρεί και το χαρακτήρα της
ως μονάδα περιφερειακής ανάπτυξης.
Με το Ν.2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες» μεταβιβάζονται στις
Περιφέρειες διάφορες αρμοδιότητες που ασκούνται από Υπουργούς.
Με το άρθρο 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ.
74754/30.12.2010 υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ, καθώς και σχετικών εγκυκλίων που
ακολούθησαν διαχρονικά ορίζονται οι θεσμικές αρμοδιότητες και οι κανονιστικές
αρμοδιότητες των δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ασκείται διοικητική μεταρρύθμιση ευρύτερα
στον χώρο της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασική της στόχευση ήταν
η οργανωτική και επιχειρησιακή ενίσχυση των δήμων, μέσα από τη συνένωσή τους, ούτως
ώστε η παροχή υπηρεσιών τους προς τους πολίτες στα ζητήματα που αφορούν κυρίως την
αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων να είναι πιο άμεση και αποτελεσματική. Τούτο
φαίνεται και από τη σημαντική μεταφορά επί πλέον αρμοδιοτήτων στους δήμους, ούτως
ώστε ένας μεγάλος όγκος δημοσίων υποθέσεων κοινωνικού - προνοιακού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα να διεξάγεται σήμερα από αυτούς, ενώ παράλληλα η κρατική διοίκηση, στην
αποκεντρωμένη της μορφή, να περιορίζεται κυρίως σε εποπτικό και επιτελικό έργο.
Επιπλέον με το Ν.3852/2010 πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση της περιφέρειας ως Β ' βαθμός
αυτοδιοίκησης. Με το Ν.3852/2010 οι οργανισμοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης,
στους οποίους περιλαμβάνονταν 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 3 διευρυμένες
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 19 επαρχίες (σύνολο 76 διοικητικές ενότητες), συνενώθηκαν
δημιουργώντας τις 13 αιρετές περιφέρειες που υφίστανται μέχρι σήμερα.
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Ο Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, »] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αποτελεί την τελευταία σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρείται διάδοχος του σχεδίου
Καλλικράτης με βασική φιλοσοφία την μείωση της θητείας των δημοτικών αρχών από
πενταετία σε τετραετία και την υιοθέτηση της απλής αναλογικής.

4.1.2 Τομείς παρέμβασης
Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, ως έχουν καθοριστεί με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και έχουν τροποποιηθεί στην διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, αφορούν
στους ακόλουθους εννέα τομείς:
Α. Προγραμματισμού - Ανάπτυξης,
Β. Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται:
α. Υποτομέας Προγραμματισμού
β. Υποτομέας Γεωργίας
γ. Υποτομέας Κτηνοτροφίας
δ. Υποτομέας Αλιείας
Γ. Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας, στους οποίους περιλαμβάνονται:
α. Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων
β. Υποτομέας ορυκτού πλούτου
γ. Υποτομέας Ενέργειας
δ. Υποτομέας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας
Δ. Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού,
Ε. Μεταφορών-Επικοινωνιών
ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος
Ζ. Υγείας
Η. Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Θ. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας
Οι τομείς παρέμβασης όπως προσαρμόζονται στις ανάγκες του ΠΠΑ 2021-2025 ταυτίζονται
με τους 5 αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι καλύπτουν τους ειδικούς στόχους που αφορούν
στις παρεμβάσεις των έργων και δράσεων του ΠΠΑ, αυτοί είναι:
1.Έξυπνη ανάπτυξη
•Έρευνα και ανάπτυξη
•Ψηφιακός μετασχηματισμός
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•Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
2.Πράσινη ανάπτυξη
•Κυκλική οικονομία
•Προστασία του περιβάλλοντος
•Κλιματική αλλαγή
3.Κοινωνική ανάπτυξη
•Υγεία
•Απασχόληση
•Παιδεία/Αθλητισμός
•Κοινωνική συνοχή
4.Ανάπτυξη υποδομών
•Δίκτυα
•Μεταφορές
•Εφοδιαστική αλυσίδα
5.Ενίσχυση εξωστρέφειας
•Πολιτισμός
•Τουρισμός
•Αγροδιατροφικός τομέας
•Βιομηχανία

4.1.3 Εθνικά Στρατηγικά κείμενα - Kανονιστικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των επιμέρους προγραμμάτων του, που χρηματοδοτούνται από τους
εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θεσπίστηκαν με την
ψήφιση του Ν.4635/19.
Τα κανονιστικά κείμενα που καθορίζουν μεταξύ άλλων και τις λοιπές υποχρεώσεις και
αποτυπώνουν το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΠΑ της ΠΔΜ είναι:
•Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
•Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
•Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΠΔΜ του άρθρου 268 του N.3852/2010
•Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
•Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025
•Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2015-2025
•Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
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•Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη
•Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
•Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης»
•Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας
•Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 (Υπουργείο Ενέργειας)
•Πράσινη Βίβλος Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό
ορίζοντα το έτος 2030
•Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας
•Έκθεση για την Ελλάδα για το 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου,
συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Δ που αναφέρεται στη χρηματοδότηση της
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027
•Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (masterplan) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης
•Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
•Σχεδιασμός νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2021-2027
Περιγραφή των κυριότερων από τα παραπάνω στρατηγικά-νομοθετικά κείμενα έχει ήδη γίνει
στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας ΣΜΠΕ, ενώ λαμβάνονται υπόψη και στην περιβαλλοντική
αξιολόγηση που θα ακολουθήσει.

4.1.4 Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης
Σε συνθήκες «μετάβασης» λόγω ταχείας απολιγνιτοποίησης της ΠΔΜ και αναζήτησης οδών
«δίκαιης μετάβασης» "just transition pathways”, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων για
καθαρότερη ενέργεια, η ΠΔΜ χαράσσει συνδυασμένες στρατηγικές ανάπτυξης με στόχο την
κατά το δυνατό προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον. Η ΠΔΜ εργάζεται μεθοδικά για τη
διαμόρφωση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης τόσο για τη
«δίκαιη μετάβαση», όσο και για τις υπόλοιπες συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και
την ποιότητα ζωής των πολιτών της, με στόχο ένα βιώσιμο περιφερειακό οικοσύστημα για
τις επόμενες γενιές.
Η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη ελληνική περίκλειστη περιφέρεια που συνορεύει με δύο
βαλκανικές χώρες και η μοναδική Περιφέρεια που δε βρέχεται από θάλασσα. Την καθορίζουν
μεγάλες οροσειρές και τη διασχίζει ο μεγαλύτερος Ελληνικός ποταμός της χώρας
(Αλιάκμονας). Το ανάγλυφο είναι κατεξοχήν ορεινό ενώ περιλαμβάνει σημαντικό μέρος των
επιφανειακών υδάτων της χώρας. Η ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σπάνιων
οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα αγροτικά προϊόντα, πληθώρα πολιτιστικών μνημείων, πλούσια
ιστορία και βιομηχανική κληρονομιά και ιδιαίτερη ενασχόληση με τη μεταποίηση.
Τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια έχει μικτό βιομηχανικό και αγροτικό χαρακτήρα λόγω της
εκμετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Π.Ε
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Κοζάνης και Φλώρινας. Στην Π.Ε Καστοριάς και στο Δήμο Βοίου σημαντική μεταποιητική
δραστηριότητα αποτελεί η γουνοποιία (μοναδική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) με
σημαντικό εξωστρεφή χαρακτήρα, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυρίως τα
τελευταία 3 χρόνια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η γουνοποιία χαρακτηρίζουν το
οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας μέχρι και το 2020. Με την λειτουργία της Εγνατίας οδού
και των κάθετων αξόνων της τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε σημαντικά η
προσπελασιμότητα και ακυρώθηκε η προϋπάρχουσα δυσκολία οδικής πρόσβασης στην
περιφέρεια.
Με μόνιμο πληθυσμό 283.689 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 2011 και έκταση 9.451
km2, (ΕΛΣΤΑΤ) είναι αραιοκατοικημένη (μεικτή πυκνότητα περίπου 30 κατ./Km2 με μέση
πυκνότητα χώρας 81,75 κατ./km2). Από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες, η πιο πολυπληθής
είναι η Π.Ε. Κοζάνης με πληθυσμό 150.196 κατοίκους και ακολουθούν η Φλώρινα με 51.414
κατοίκους, η Καστοριά με 50.322 και τέλος τα Γρεβενά με 31.757 κατοίκους. Σύμφωνα με
νεότερα στοιχεία (Eurostat) ωστόσο, ο πληθυσμός της περιφέρειας το 2018 ανήρθε στους
269.222 κατοίκους μειωμένος κατά 5% σχεδόν μέσα σε διάστημα 7 ετών περίπου. Η μείωση
αυτή φαίνεται ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μετανάστευση εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται το “Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης
των λιγνιτικών περιοχών” ο πληθυσμός ηλικίας 65+ ετών αυξήθηκε κατά 2 μονάδες, ενώ η
ομάδα 25 - 44 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες. Σε εθνικό επίπεδο είναι η δεύτερη μικρότερη
πληθυσμιακά Περιφέρεια της χώρας, αμέσως μετά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η
τελευταία μεταξύ των περιφερειών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Πίνακας 12: Ηλικιακή Κατανομή ΠΔΜ, 2018

Ηλικιακή κατηγορία

Ελλάδα %

Δυτική Μακεδονία %
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Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή - Η περίπτωση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2020)
Με τα δεδομένα αυτά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται 10 θέσεις πριν το τέλος
στην κατάταξη των περιφερειών της Ευρώπης με βάση τον πληθυσμό τους (322η στις 332
Περιφέρειες). Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων αναδεικνύει της τάση της
πληθυσμιακής συρρίκνωσης και γήρανσης του πληθυσμού με υψηλότερη τάση γήρανσης
στις Π.Ε. Γρεβενών και Κοζάνης (βλ. Πιν. 4.1).
Όσο αφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης αυτό βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και
ανέρχεται στα 81,8 έτη (103η μεταξύ 282 περιφερειών της ΕΕ). Σύμφωνα με μελέτη του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη «μεταλιγνιτική περίοδο», η Δυτική Μακεδονία
υπολείπεται της Ελλάδας σε αρκετούς δείκτες για το επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ο
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ερευνητής αναφέρει ότι σε σχέση με τα εθνικά ποσοστά στην περιφέρεια είναι μικρότερα τα
ποσοστά φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μεγαλύτερα τα ποσοστά αυτών που
δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο ή το εγκατέλειψαν κατά τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι αθροίζοντας τις τέσσερις ανώτερες εκπαιδευτικές κλάσεις
(Μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
και μεταπτυχιακό τίτλο) το ποσοστό για τη Δυτική Μακεδονία είναι 65,14% και για το σύνολο
της χώρας 83,1%. Σύμφωνα δε με τη Eurostat το μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (% ατόμων ηλικίας 30-34 ετών) το 2017 ανήλθε στο 36,3% και η Δυτική
Μακεδονία βρίσκεται στη 10η θέση από τις 13 ελληνικές περιφέρειες, και στη θέση 174 από
τις 325 ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας
παρουσίασε μείωση από το 80% του Μ.Ο. της ΕΕ-27 (2010), σε ποσοστό μικρότερο του 70%
(στο 59%) του Μ.Ο. της ΕΕ-27 (2017), γεγονός που κατατάσσει τη Δυτική Μακεδονία μαζί με
άλλες 10 Περιφέρειες στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες. Κατά τη διετία 2016 - 2017
(ΕΛΣΤΑΤ) υπήρξε βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας κατά 2,1% η οποία ώθησε
την περιφέρεια στην 5η θέση σε επίπεδο περιφερειών.
Το ΑΕΠ της Περιφέρειας ΔΜ σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε σημαντική μείωση το 2016 και
στη συνέχεια ανέκαμψε οριακά στα 3,964 εκ. ευρώ (2017). Σε επίπεδο Περιφερειακών
Ενοτήτων η Π.Ε. Κοζάνης απέχει σημαντικά από τις υπόλοιπες με 2,269 εκ. ευρώ
ακολουθούμενη από την Π.Ε. Φλώρινας με 890 εκ. ευρώ. Συνολικά η περιφέρεια
τοποθετείται τρεις θέσεις πριν το τέλος σε εθνικό επίπεδο. Η περιφέρεια συμμετέχει στο
εθνικό ΑΕΠ σε ποσοστό 2,2% (ΕΛΣΤΑΤ), που προέρχεται κατά 6,8% από την Γεωργία, 38,5%
από τη Βιομηχανία - Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των μεταλλείων
- ορυχείων με 9,8% και της Ενέργειας με 18,6%) και 54,7% από τις Υπηρεσίες. Έχει ισχυρά
χαρακτηριστικά «μονοδραστηριότητας», ως η κυριότερη ηλεκτροπαραγωγός περιφέρεια της
χώρας τα τελευταία 50 - 60 χρόνια.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στη 257η θέση ανάμεσα σε 323
ευρωπαϊκές περιφέρειες με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να αγγίζει μόλις το 59% του μέσου όρου
της ΕΕ-28 (στοιχεία 2017 - Eurostat).
Η μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στη διετία 2016 - 2017 ήταν μόλις
1,4% και ανήλθε στα 3,465 εκ. ευρώ το 2017 ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
συμμετέχει στην εθνική ΑΠΑ με ποσοστό 2,2%. Πιο συγκεκριμένα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ο τομέας
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ηλεκτρισμού συμμετείχε στην
ΑΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας το 2017 με ποσοστό 23,48%. Το μεγαλύτερο μέρος των
εργαζομένων απασχολείται στον τριτογενή τομέα (55,8% - 2019) και ακολουθούν ο
δευτερογενής τομέας (24,0% - 2019) και ο πρωτογενής τομέας (20,21% - 2019). Από το 2015
έως το 2019 παρατηρήθηκε βελτίωση της απασχόλησης σε ποσοστό 7,27%. Η βελτίωση της
απασχόλησης παρατηρείται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ενώ στον τριτογενή
εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο το ποσοστό επί του συνόλου της απασχόλησης (βλ. Έρευνα
εργατικού δυναμικού - απασχολούμενοι 1981 - 2019, ΕΛΣΤΑΤ).
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Η είσοδος της περιφέρειας στην εποχή χωρίς λιγνίτη αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα την
απασχόληση. Συγκεκριμένα περίπου 5.000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα
από τη ΔΕΗ στη λιγνιτική δραστηριότητα (Πηγή: Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
των λιγνιτικών περιοχών). Πλέον των 3.100 είναι τακτικό προσωπικό ενώ οι υπόλοιποι είναι
συνεργαζόμενοι εργολάβοι και έκτακτο προσωπικό. Η πλειονότητα αυτών είναι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα τροφοδοτήσουν επιπλέον την
ανεργία της Περιφέρειας. Το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως χαμηλής
εξειδίκευσης (σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού δε διαθέτει επιστημονική
κατάρτιση, στοιχεία 2018), ωστόσο το 50% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας έως 44
ετών, άρα έχει προοπτική επανακατάρτισης.
Η ύφεση στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη ΠΔΜ καταγράφει απώλειες επιχειρήσεων
και σημαντική μείωση της επιχειρηματικότητας, οι οποία ωστόσο καταγράφεται και σε
εθνικό επίπεδο. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανήκει στις Περιφέρειες Μέτριας
Καινοτομίας (Moderate Innovators) σύμφωνα με το «Regional Innovation Scoreboard, 2019».
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή καταδεικνύεται σαφή ύφεση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΠΔΜ με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις. Η πορεία στην εποχή «χωρίς ορυκτά καύσιμα» υποδαυλίζει περαιτέρω το μέλλον
της ΠΔΜ. Η ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικής κουλτούρας, της αξιοποίησης των ΤΠΕ, και
της στροφής σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο κρίνεται απαραίτητη για την αειφορία
της περιοχής.
Αναφέρονται τα κύρια σημεία της ανάλυσης SWOT του κειμένου του σχεδίου του ΠΠΑ, με τα
δυνατά και αδύναμα σημεία ανά αναπτυξιακό στόχο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές.

4.1.5 Ανάλυση SWOT ανά τομέα
H ανάλυση δυνατών σημείων, αδυναμιών, προοπτικών και απειλών (SWOT ANALYSIS) ανά
τομέα παρέμβασης, σύμφωνα και με τα ευρήματα της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης
που προηγήθηκε, έχεις ως εξής:
4.1.5.1 (Α). Έξυπνη ανάπτυξη
Περιλαμβάνει: α) Έρευνα και ανάπτυξη, β) τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γ) την
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Επιτελικά, η ΠΔΜ:
Βρίσκεται σε κομβικό γεωγραφικό σημείο, με εξειδίκευση στις ενεργειακές δραστηριότητες
και με εν δυνάμει ισχυρό Πανεπιστήμιο.
Διαθέτει περιορισμένη κλαδική εξειδίκευση, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και χαμηλές
επιδόσεις σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) κυρίως στην ένταση
καινοτομίας, ουσιαστικά ανενεργοί υποδοχείς.
Βρίσκεται μπροστά σε πλήθος ευκαιριών και χρηματοδοτήσεων για διάφορες επενδύσεις και
αξιοποίησης κυρίως της ενεργειακής τεχνογνωσίας, όπως και αξιοποίησης μιας ζώνης
ειδικών κινήτρων.
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Αντιμετωπίζει ένα πλήθος οικονομικών και άλλων παραγόντων που πιέζουν αρνητικά την
προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγικής ανάπτυξης, έχοντας ταυτόχρονα μεγάλη
ανεργία και μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πίνακας 13: Ανάλυση SWOT «Έξυπνη Ανάπτυξη»
1

Ανάπτ.
στόχοι

Δυνατά σημεία (S)

Αδύναμα σημεία (W)

Εξ.
Αναπτ.

Δ1. Γεωγραφική θέση περιφέρειας - κομβικό
σημείο (εγγύτητα σε Θεσσαλονίκη, Ήπειρο
και Δυτικά Βαλκάνια) και σημαντικά έργα
υποδομής (Εγνατία Οδός - Κάθετοι άξονες
κ.α.) που υπό συνθήκες θα μπορούσαν να την
αναδείξουν ως Κέντρο Επιχειρηματικότητας /
Καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.
Δ2. Ενεργειακό κέντρο της χώρας και ισχυρή
μακροχρόνια εξειδίκευση στην τεχνογνωσία
των ενεργειακών δραστηριοτήτων.
Δ3.
Μοναδικότητα
στην
εκτροφή
γουνοφόρων
ζώων.
Εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της
γουνοποιίας.
Δ4. Πρωτογενής τομέας με παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων Προστατευόμενης
Ονομασίας
Προέλευσης
ΠΟΠ
και
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΓΕ
που μπορεί να τροφοδοτεί αντίστοιχους
κλάδους του δευτερογενούς σε μεγέθυνση.
Σημαντική παραγωγή προϊόντων με θετικό
εμπορικό
ισοζύγιο
(οίνων,
οσπρίων,
φρούτων).
Δ5. Ιστορική παράδοση στην εμπορική κυρίως
δραστηριότητα,
ιδίως
στο
γειτονικό
βαλκανικό χώρο.
Δ6. Λειτουργία του Πανεπιστημίου και του
Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) με ερευνητική
τεχνογνωσία σε ενεργειακά αντικείμενα.
Δ7.
Υλοποίηση
δράσεων
ανάπτυξης
ερευνητικών υποδομών (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και
Πανεπιστήμιο) στους τομείς RIS3.
Δ8. Λειτουργία Δομής Στήριξης RIS3 και
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
Δ9. Ανεπτυγμένο δίκτυο ευρυζωνικών
υποδομών (μητροπολιτικά δίκτυα ΜΑΝε).
Δ10. Λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών και
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Δ.11 Εμπειρία από τη συμμετοχή φορέων της
περιφέρειας σε προγράμματα με έμφαση
στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Α1. Γεωγραφική θέση σε γειτνίαση με χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων πολύ χαμηλών επιδόσεων σε ΕΤΑΚ,
χωρίς ισχυρές διασυνοριακές διασυνδέσεις, ενώ η
Θεσσαλονίκη λειτουργεί συχνά ως ανταγωνιστικός
πόλος σε δράσεις ΕΤΑΚ.
Α2. Πολυπλοκότητα - γραφειοκρατία του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας (ίδρυση επιχειρήσεων, χρηματοδοτικά
προγράμματα, τραπεζικά δάνεια κ.λπ.). Χαμηλός
βαθμός διείσδυσης των ΤΠΕ στις υπηρεσίες
εξυπηρέτησης του επιχειρηματία και του πολίτη.
Α3. Καθυστερήσεις ή αγκυλώσεις στις διαδικασίες
χρηματοδότησης των δράσεων Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές
κεφαλαίων.
Α4. Χαμηλή διαδραστικότητα των δομών στήριξης της
επιχειρηματικότητας.
Α5. Περιορισμένη χωρική κλίμακα ανάπτυξης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Προβλήματα στη
χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων - Ανάγκη
για εκπόνηση ειδικών χωροταξικών - διαχειριστικών
σχεδίων για
την ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
ως
αποτέλεσμα
και
της
απολιγνιτοποίησης.
Α6. Μηδενική προσέλκυση επενδύσεων (κυρίως ξένων
αλλά και εγχώριων - εκτός περιφέρειας). Έλλειψη
επενδύσεων ιδίως σε ΕΤΑΚ και διαχρονική απουσία
διασύνδεσης
ΕΤΑΚ
με
την
επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Α7. Περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και
μικρό μερίδιο προϊόντων τεχνολογικής έντασης ή
έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Μικρή διαφοροποίηση της μεταποίησης και σημαντική
εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους (ενέργεια, γούνα).
Α8. Χαμηλό ενδιαφέρον για ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας
ιδίως των νέων. Πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων με
σαφή έλλειψη σύγχρονης αντίληψης σε ζητήματα
διαχείρισης, ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών
και
απουσία
εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού.
Α9. Απουσία οικονομικών δραστηριοτήτων που να
συνδέονται με τη νέα ενεργειακή κατεύθυνση της
περιφέρειας και δη των ΑΠΕ.
Α10. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα.
Α11. Χαμηλή πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Α12. Χαμηλή παραγωγικότητα γεωργικού τομέα.
Α13. Χαμηλή εξειδίκευση και διασύνδεση με
ακαδημαϊκά - ερευνητικά ιδρύματα που οδηγούν σε
χαμηλά
ποσοστά
ενσωμάτωσης
τεχνολογικής
καινοτομίας και αλλαγής των παραδοσιακών τρόπων
παραγωγής.
A14. Έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας των
επιχειρήσεων.
Α15. Πολύ χαμηλή ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης
ΤΠΕ και καινοτομικών εφαρμογών και χαμηλός βαθμός
διείσδυσης στην παραγωγική διαδικασία.
Α16. Μικρός αριθμός επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί
λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικού
εμπορίου.
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1

Ανάπτ.
στόχοι

Ευκαιρίες (Ο)

Απειλές (Τ)

Εξ.
Αναπτ.

Ε1. Έμφαση στην υποστήριξη της καινοτομίας
στις στρατηγικές κατευθύνσεις της περιόδου
2021-2027.
Ε2.
Υφιστάμενα
δίκτυα
συνεργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων με άλλες περιοχές - φορείς
χωρών της Ε.Ε. που μπορεί να συμβάλλουν
στην εισαγωγή και υιοθέτηση καλών
πρακτικών ΕΤΑΚ.
Ε3. Λειτουργία των κάθετων αξόνων της
Εγνατίας οδού.
Ε4. Διασυνοριακή - στρατηγική θέση για
ευρωπαϊκή
διείσδυση
των
τοπικών
προϊόντων.
Ε5. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο των
υπηρεσιών της ΠΔΜ, ενσωμάτωση τους σε
εκπαιδευτικές διαδικασίες, στο φάσμα του
τομέα της Υγείας και αξιοποίηση εφαρμογών
ΤΠΕ με στόχο την εξυπηρέτηση του
επιχειρηματία και του πολίτη.
Ε6.
Προώθηση
της
υλοποίησης
ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και
της απασχόλησης.
Ε7. Ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ από τις
επιχειρήσεις, προσαρμοσμένη στις νέες
απαιτήσεις και συνθήκες των αγορών και της
μεταλιγνιτικής περιόδου.
Ε8. Σχεδιασμός με τη συμμετοχή της
επιχειρηματικής κοινότητας και πιο ώριμη
εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την
έξυπνη εξειδίκευση.
Ε9. Ενίσχυση πολιτικών ένταξης στην
παραγωγική διαδικασία νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων (πράσινη οικονομία με
έμφαση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, κυκλική
οικονομία, κοινωνική οικονομία, αγροτική
οικονομία υψηλής παραγωγικότητας και
ποιότητας κ.λπ.) στο πλαίσιο μετάβασης της
περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή.
Ε10. Δημιουργία ευνοϊκών κινήτρων για
ιδιωτικές επενδύσεις μέσω και των
διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων της νέας
προγραμματικής περιόδου σε συνδυασμό με
την δυνατότητα εφαρμογής χρηματοδοτικών
μηχανισμών - εργαλείων.
Κ2. Μη επαρκής ανταπόκριση των θεσμικά
εμπλεκομένων
στον
συντονισμό
καθοδήγηση δράσεων ΕΤΑΚ και πραγματικής
διασύνδεσης.
Ε11. Ανάδειξη και υποστήριξη των κλάδων με
δυναμισμό και με συγκεκριμένα σχέδια
ανάπτυξης δράσεων.
Ε12. Δημιουργία δομής πιστοποίησης
αγροτικών
προϊόντων
σε
επίπεδο
περιφέρειας.
Ε13.
Ανάπτυξη
Επιχειρηματικών
Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters).
Ε14.
Δυνατότητες
για
επενδύσεις
αξιοποίησης ενεργειακής τεχνογνωσίας.
Ε15. Υλοποίηση Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος Μετάβασης στη μεταλιγνιτική
εποχή.
Ε16. Θέσπιση Ειδικής Ζώνης Κινήτρων για
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ε17. Νέοι χρηματοδοτικοί πόροι από τα
ειδικά ταμεία για τη μετάβαση.
Ε18. Ένταξη του φυσικού αερίου σε
παραγωγικές και αστικές χρήσεις.

Κ1. Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που σε συνδυασμό
με τις επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να
οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας.
Κ2. Το ΑΕΠ κατέρρευσε από το 86% στο 59% του μέσου
όρου της ΕΕ μεταξύ 2009 και 2017. της
επιχειρηματικότητας με την καινοτομία και την
πανεπιστημιακή κοινότητα.
Κ3. Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού από τα
πλησιέστερα μεγάλα αστικά κέντρα για το σύνολο της
οικονομικής δραστηριότητας καθώς και αύξηση του
ανταγωνισμού στον τουρισμό από τις γειτονικές
περιφέρειες.
Κ4. Αδυναμία βελτίωσης των επιχειρηματικών
διαδικασιών, λόγω της περιορισμένης δυναμικής για
εισαγωγή και εφαρμογή ΕΤΑΚ και ΤΠΕ στην παραγωγή.
Κ5. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, σε σχέση με το
σύνολο της χώρας και συνεχιζόμενη αδυναμία
καθετοποίησης παραγωγής και αποτελεσματικής
προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Κ6. Συνεχιζόμενη αδυναμία του τραπεζικού τομέα να
χρηματοδοτήσει παραγωγικές επενδύσεις και έλλειψη
επαρκούς ρευστότητας στην αγορά.
Κ7. Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και συνεχείς
αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης επιχειρήσεων και
ακινήτων οδηγούν δυνητικά σε φυγή κάποιων
επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες με ευνοϊκότερα
καθεστώτα φορολόγησης.
Κ8. Συνέχιση της πολυνομίας και γραφειοκρατίας στην
ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Κ9. Διατήρηση της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας
των επιστημόνων, που εξακολουθεί να επιτείνει τις
τάσεις φυγής από την περιοχή.
Κ10.
Φθίνουσα
πορεία
των
βιομηχανικών
δραστηριοτήτων στις οποίες προστίθεται σταδιακά και
η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη.
Κ11. Εντεινόμενος ανταγωνισμός λόγω της συνεχούς
άρσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο.
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4.1.5.2 (Β). Πράσινη ανάπτυξη
Περιλαμβάνει: α) Κυκλική οικονομία, β) την Προστασία του περιβάλλοντος και γ) την
Κλιματική αλλαγή Επιτελικά, η ΠΔΜ:
Διαθέτει εγκατεστημένη τεχνογνωσία σε ενεργειακά θέματα, στις τηλεθερμάνσεις, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση απορριμμάτων - λυμάτων, ενώ διαθέτει
μοναδική βιοποικιλότητα.
Δεν διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης στη «μεταλιγνιτική
εποχή» και στην αποκατάσταση εδαφών, όπως και σχέδιο πρόληψης - αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών (βρίσκονται σε εξέλιξη). Έχει καθυστερήσει στην ολοκλήρωση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) όλων των οικισμών, όπως και των αναγκών
ύδρευσης, ενώ υστερεί σε δράσεις κυκλικής οικονομίας.
Μπορεί να αξιοποιήσει χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένης και της δίκαιης
μετάβασης) για να διαφοροποιήσει το οικονομικό της μοντέλο βασισμένη σε έργα με αιχμή
τις ΑΠΕ και σε ειδικές δράσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στον πρωτογενή
τομέα. Ταυτόχρονα, το ίδιο ισχύει και για δράσεις διαχείρισης λυμάτων, βιοποικιλότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Έχει προς το παρόν ένα σχετικά ασαφές σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης και ένα όχι
ενιαίο μέτωπο ως προς τον προσανατολισμό των σχετικών διεκδικήσεων. Επίσης
καταγράφεται πλήθος άλλων αδυναμιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που την
επηρεάζουν άμεσα (ΔΕΗ σε δυσπραγία, τηλεθερμάνσεις σε κίνδυνο, έλλειψη τόσο στην
τεχνογνωσία δράσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όσο και επιστημονικού
προσωπικού κ.ά.).
Πίνακας 14: Ανάλυση SWOT «Πράσινη Ανάπτυξη»
2

Ανάπτ.
στόχοι
Πράσινη
Αναπτ.

Δυνατά σημεία (S)

Αδύναμα σημεία (W)

Ενέργεια
Δ1. Εγκατεστημένη τεχνογνωσία από την ΔΕΗ
ΑΕ και μελετητικές - κατασκευαστικές
επιχειρήσεις.
Δ2. Εγκατεστημένη γνώση στο Πανεπιστήμιο
καθώς και σε επιστημονικό προσωπικό σε
ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ύπαρξη
εξειδικευμένων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο
της ΠΔΜ με πράσινη κατεύθυνση και ενεργή
παρουσία του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.
Δ3. Υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης σε
κύριες πόλεις που γειτνιάζουν με ΑΗΣ με
συμβολή στη μείωση εκπομπών CO2.
Δ4. Υφιστάμενα κομβικά δίκτυα διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος.
Δ5. Αριθμός πιλοτικών μονάδων παραγωγής
ενέργειας με χρήση βιομάζας.
Δ6. Υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων σε
ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσια κτίρια
και υποδομές.
Δ7. Αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση λόγω
της μακρόχρονης εξόρυξης λιγνίτη.
Κλιματική αλλαγή
Δ8. Εφαρμογή ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών και
Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή.

Ενέργεια
Α1. Απουσία ολοκληρωμένου Σχεδίου Μετάβασης στη
μεταλιγνιτική εποχή ως σύνθεση όλων των επί μέρους
στρατηγικών και χρηματοδοτικών εργαλείων ανάπτυξης.
Α2. Απουσία στρατηγικής για τον προσδιορισμό και
σχεδιασμό χρήσης των αποκατεστημένων εδαφών από
την εξόρυξη λιγνίτη, αλλά και λοιπών εκσκαφών σε
μεταλλευτικές περιοχές.
Κλιματική αλλαγή
Α3. ‘Έλλειψη συνολικού σχεδίου πρόληψης και
αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
Α4. Έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού των αρμοδίων
υπηρεσιών για την παρακολούθηση των έργων /
δράσεων με σκοπό την τήρηση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.
Διαχείριση απορριμμάτων - Διαχείριση λυμάτων
Α5. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες με δυσμενείς
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (έδαφος, αέρας και
νερά). Ρύπανση υγροτόπων και υδροφόρου ορίζοντα
από γεωργικές δραστηριότητες και βιομηχανικά
απόβλητα εγκαταστάσεων. Μερικώς ελεγχόμενη
διάθεση αδρανών αποβλήτων, και σε ορισμένες
περιπτώσεις και επικίνδυνων.
Α6. Απουσία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
(ΕΕΛ) σε οικισμούς που βρίσκονται πλησίον ευαίσθητων
αποδεκτών (λιμνών και ποταμών) της ΠΔΜ.
Α7. Απουσία σχεδίου επαναχρησιμοποίησης και
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2

Ανάπτ.
στόχοι
Πράσινη
Αναπτ.

Δ9. Θεσμοθετημένο εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) με εξειδίκευση και
προσαρμογές στην ΠΔΜ.
Διαχείριση απορριμμάτων - Διαχείριση
λυμάτων
Δ10. Παρεμβάσεις διαχείρισης των αστικών
αποβλήτων και λειτουργία των υποδομών του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της ΠΔΜ.
Δ11. Εγκατεστημένη γνώση στη ΔΙΑΔΥΜΑ και
στη μονάδα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων,
καθώς και σε επιστημονικό προσωπικό σε
συναφή ζητήματα.
Διαχείριση υδάτων
Δ12. Αντικατάσταση, επέκταση και κατασκευή
νέων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης.
Δ13. Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Δυτικής Μακεδονίας.
Δ14. Πολυεπίπεδη διασύνδεση των λιμνών της
ΠΔΜ με το νέο αναπτυξιακό της
προσανατολισμό και μοντέλο.
Διαχείριση βιοποικιλότητας
Δ15. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει μοναδική
βιοποικιλότητα και τεράστιο δασικό πλούτο με
εξαίσια, πλούσια οικοσυστήματα, με μεγάλο
βαθμό ενδημισμού και με σημαντική αξία για
τις τοπικές κοινωνίες.
Δ16. Εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδίου
Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και του
Θεσμικού Πλαισίου για τη συγκρότηση των
Φορέων Διαχείρισης.
Δ17.
Παραγωγή
μεγάλων
ποσοτήτων
αγροτικής και δασικής υπολειμματικής
βιομάζας.
Κυκλική οικονομία
Δ18. Καλά ανεπτυγμένο δίκτυο συγκέντρωσης
διαμοιρασμένων αστικών ανακυκλούμενων
υλικών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.
Διαχείριση υδάτων
Α8. Καθυστερημένη ολοκλήρωση έργων διαχείρισης
υδάτινων πόρων.
Α9. Μη κάλυψη του συνόλου των αναγκών των οικισμών
για ύδρευση.
Α10. Ανεπαρκείς δράσεις τηλεμετρίας για τον έλεγχο
διαρροών και την παρακολούθηση εγκαταστάσεων
ύδρευσης στην ΠΔΜ.
Α11. Μακροχρόνιες καθυστερήσεις σε παρεμβάσεις
συνδεόμενες με τις
λίμνες της ΠΔΜ
Διαχείριση βιοποικιλότητας
Α12. Ανεπαρκής δράση φορέων διαχείρισης (κυρίως
λόγω μη χρηματοδότησης) και υποστήριξη λοιπών
εμπλεκόμενων φορέων στην
ολοκλήρωση ειδικών διαχειριστικών μελετών.
Α13. Παγκοσμίου φήμης οικοσυστήματα της ΠΔΜ,
ζωτικής σημασίας για
τη ζωή και την οικονομία ολόκληρης της χώρας καθώς
και άλλα περιφερειακής εμβέλειας, είναι ασύνδετα με
την δυνητική ταυτότητα για τη
διεθνή προβολή της περιφέρειας.
Α14. Έλλειψη αξιόλογου αριθμού επενδύσεων σε έργα
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, πέραν των όποιων
θεσμικών εμποδίων
παρουσιάζονται, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και
στην μη ύπαρξη μοντέλου διαχείρισης της αγροτικής
ή/και δασικής βιομάζας.
Κυκλική οικονομία
Α15. Απουσία κουλτούρας κυκλικής οικονομίας στις
επιχειρήσεις.
Αστική αναγέννηση
Α16. Καθυστέρηση στην εφαρμογή των ΕΣΣΒΑΑ και ΣΒΑΚ
των αστικών κέντρων καθώς εξακολουθούν να
υπάρχουν ανάγκες για τη βελτίωση των κοινόχρηστων
χώρων, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, τη μείωση
της ρύπανσης και του θορύβου, καθώς επίσης και τη
συστηματική παρακολούθηση τους.

Ευκαιρίες (Ο)

Απειλές (Τ)

Ενέργεια
Ε1. Σύσταση Εθνικού Ειδικού Λογαριασμού για
τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
Ε2. Πόροι από το Περιβαλλοντικό Οικιακό
Τιμολόγιο και το ειδικό τέλος δικαιωμάτων
λιγνίτη (υφιστάμενα αντισταθμιστικά μέτρα)
Ε3. Σταδιακή διαφοροποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές,
δημιουργώντας μακροπρόθεσμες θέσεις
εργασίας
Ε4. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών
απεξάρτησης από τον άνθρακα με έμφαση στη
χρήση του H2 κα μορφών με στόχο την
ενεργοποίηση του Κέντρου Ενεργειακών
Εξελίξεων, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
Ε5. Μελέτη για την ανάπτυξη δράσεων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και καθαρών
μορφών ενέργειας με την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών.
E6. Εκπόνηση - εφαρμογή ενός Ειδικού
Χωροταξικού Σχεδίου που θα καθορίζει τις
χρήσεις στο σύνολο της έκτασης του λιγνιτικού
κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση
των αποκαταστημένων ορυχείων.
Ε7. Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
γύρω από την ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ και
με τη συνεργασία ΔΕΗ - ερευνητικών και
ακαδημαϊκών δομών.
Ε8. Ενίσχυση δράσεων ανάπτυξης έξυπνων

Ενέργεια
Κ1. Ασαφές, πολύ-συμμετοχικό και πολύ-επίπεδο
σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης, όπως και
έλλειψη συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας που μπορεί
να οδηγήσει στη μη διατήρηση της ενεργειακής
ταυτότητας της περιφέρειας.
Κ2. Έλλειψη συμμαχιών στην ενιαία διαχείριση των
διεκδικήσεων - διαβουλεύσεων μεταξύ των κοινωνικών
και οικονομικών εταίρων έναντι της βίαιης
απολιγνιτοποίησης.
Κ3. Περικοπή επενδυτικών προγραμμάτων της ΔΕΗ που
δυσχεραίνουν την υλοποίηση - ολοκλήρωση δράσεων
αναφορικά με την εκπομπή χαμηλών ρύπων, όπως και
των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
Κ4. Επιβάρυνση (αν και βαίνουσα μειούμενη) της υγείας
των πολιτών εξαιτίας των σχετικά υψηλών
συγκεντρώσεων
αιωρούμενων
σωματιδίων
εμφανίζοντας χρόνια προβλήματα.
Κ5. Ασαφής προγραμματισμός της ομαλής λειτουργίας
και της βιωσιμότητας των τηλεθερμάνσεων στη
μεταλιγνιτική εποχή.
Κ6. Έλλειψη τεχνογνωσίας στην υλοποίηση έργων με τη
χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και δανείων.
Κ7. Έλλειψη νέου επιστημονικού δυναμικού που θα
συμμετάσχει στις δράσεις της μεταλιγνιτικής, λόγω brain
drain.
στο
φυσικό
περιβάλλον
και
στο
κοινωνικοοικονομικό σύστημα της ΠΔΜ (αύξηση
θερμοκρασίας, ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα,
υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και
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ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και
εξοπλισμού αποθήκευσης.
Ε9. Αεριοδότηση όλων των περιοχών της
Δυτικής Μακεδονίας Ε10. Προώθηση της
χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, στις
κατοικίες και στις επιχειρήσεις και μέσω
ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή
φορέων δημόσιου χαρακτήρα.
Ε11. Χρηματοδότηση μελετών βιωσιμότητας
και τεχνικής ωρίμανσης έργων ΑΠΕ,
εξηλεκτρισμού
των
μεταφορών
και
εξοικονόμησης ενέργειας από Ενεργειακές
Κοινότητες, αλλά για όλο το ευρύτερο φάσμα
των
δυνητικών
δραστηριοτήτων
των
ενεργειακών κοινοτήτων, με βάση τα κριτήρια
που θα ισχύουν σε λοιπά χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Ε12. Στήριξη του πρωτογενούς τομέα:
Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών, και
συγκεκριμένα της τοπικά παραγόμενης
βιομάζας για την τροφοδοσία εναλλακτικών
συστημάτων τηλεθέρμανσης, καθώς και
ενίσχυση τοπικών καλλιεργειών υψηλής
προστιθέμενης αξίας όπως και νέων
καινοτόμων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.
Ε13. Πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές
με
δυνατότητα
χρηματοδότησης
και
συμπράξεων με ερευνητικά κέντρα /
πανεπιστήμια στους τομείς των ΑΠΕ, έξυπνων
ενεργειακών συστημάτων, εναλλακτικών
καυσίμων,
τεχνολογιών
αποθήκευσης
ενέργειας.
Ε14.
Προώθηση
της
ενεργειακής
επιχειρηματικότητας καθαρών λύσεων.
Ε15.
Ανάπτυξη
χρηματοοικονομικών
εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας (ΧΑΤ) με
τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων με τη
χρήση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ε16. Ενίσχυση του προγράμματος «Εξοικονομώ
κατ’ οίκον».
Ε17. Καθιέρωση ετήσιου πανελλήνιου
επιστημονικού συνεδρίου για τις ενεργειακές,
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.
Κλιματική αλλαγή
Κ18. Αύξηση των δυσμενών επιπτώσεων,
εξαιτίας
της
κλιματικής
αλλαγήςΕ18.
Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συνολικού
επιχειρησιακού σχεδίου πρόληψης και
αντιμετώπισης των φυσικών (πολιτικής
προστασίας) και τεχνολογικών κινδύνων.
Ε19. Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας
(διευθέτηση
ρεμάτων,
αντιμετώπιση κατολισθήσεων, διαμορφώσεις
περιοχών, κ.α.).
Ε20. Εφαρμογή μέτρων δασοπροστασίας.
Δασώσεις - αποκαταστάσεις δασοκομικού
δυναμικούΕ21. Ενίσχυση των επενδύσεων
(δημόσιων και ιδιωτικών) για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Ε22. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα σε
συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής
απόδοσης
κτιρίων
και
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Ε23. Μετριασμός των κλιματικών αλλαγών με
περιορισμό
της
αέριας
ρύπανσης
(αναβάθμιση, επέκταση και βελτιστοποίηση
του περιφερειακού δικτύου μέτρησης αέριας
ρύπανσης).
Διαχείριση απορριμμάτων - Διαχείριση
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των νερών).
Κ9. Κίνδυνοι για το δομημένο περιβάλλον, κυρίως, λόγω
αύξησης των θερμοκρασιών.
Κ10. Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση της
λαθροϋλοτομίας και λαθροθηρίας στις ορεινές περιοχές
λόγω και της ενεργειακής φτώχειας.
Διαχείριση απορριμμάτων - Διαχείριση λυμάτων
Κ11. Υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών και
υπογείων υδάτων λόγω της νιτρορρύπανσης
(ανορθολογική χρήση λιπασμάτων) και της απουσίας
ΕΕΛ σε μικρούς οικισμούς.
Διαχείριση υδάτων
Κ12. Η περαιτέρω εξάντληση των υπόγειων
υδροφορέων.
Διαχείριση βιοποικιλότητας
Κ13. Μειωμένη εστίαση σε δράσεις βιοποικιλότητας
λόγω εστίασης σε άλλες που αφορούν στις επιπτώσεις
της μετάβασης.
Κ14. Παράνομες υλοτομίες και αμμοληψίες από ξένους
και εγχώριους συλλέκτες - εμπόρους της σπάνιας
χλωρίδας των ορεινών όγκων της ΠΔΜ είναι συνήθη και
ανεξέλεγκτα φαινόμενα
Αστική αναγέννηση
K15. Καθυστέρηση στην εφαρμογή των ΕΣΣΒΑΑ και ΣΒΑΚ
των αστικών κέντρων.
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λυμάτων
Ε24. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης εφαρμογής
του Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων με παράλληλη υιοθέτηση
καινοτόμων
τεχνολογιών
επεξεργασίας,
αξιοποίησης και επανάχρησης (ανακύκλωση)
στερεών αποβλήτων.
Ε25.
Χρηματοδότηση
και
υλοποίηση
επενδύσεων στους τομείς της επεξεργασίας
λυμάτων και επεξεργασίας / αξιοποίησης
κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Ε26. Ένταξη οικισμών <2000 κατοίκων σε
δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων - ολοκλήρωση συναφών υποδομών
προηγουμένων περιόδων
Ε27. Επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης
από μονάδες επεξεργασίας αστικών/οικιακών
λυμάτων της περιφέρειας καθώς και από
σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται
λύματα των οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια
με την σύνθεση των οικιακών ή αστικών
λυμάτων, για τη μετατροπή της σε ωφέλιμο
δευτερογενές υλικό.
Διαχείριση υδάτων
Ε28. Κάλυψη του 100% του πληθυσμού της
ΠΔΜ με
δίκτυα και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας πόσιμου νερού.
Ε29. Δράσεις προστασίας πηγών υδροληψίας
και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού των μεγάλων
αστικών οικισμών.
Ε30. Εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης υδάτινων
πόρων και λεκανών απορροής υδάτων του
διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.
Ε31. Προώθηση της αειφόρου γεωργίας και
κτηνοτροφίας (έλεγχος της κατανάλωσης
νερού, μείωση νιτρορρύπανσης και προώθηση
βιολογικής γεωργίας, γεωργίας ακριβείας και
κτηνοτροφίας)
Διαχείριση βιοποικιλότητας
Ε32. Ανάπτυξη και διαχείριση περιφερειακού
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με
την αξιοποίηση των εφαρμογών των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(συστήματα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού,
ανάπτυξη
αυτοματοποιημένου
δικτύου
μέτρησης της ποιότητας εδαφών και υδάτων
καθώς και ορεινών δασικών συμπλεγμάτων) σε
συναρμογή με την προστασία και την
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (ειδικά
στις
προστατευόμενες
περιοχές)
και
υλοποίηση
των
απαραίτητων
έργων
υποδομών.
Ε33. Χρηματοδότηση σύνταξης διαχειριστικών
μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.
Ε34. Εστίαση στην οικονομική διάσταση της
βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας την ιατρική,
φαρμακευτική και γαστρονομική διάσταση
της.
Ε35. Οργάνωση περιφερειακού δικτύου
προστατευόμενων περιοχών.
Ε36. Αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού
και ερευνητικού υλικού για την επίλυση
σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων της
ΠΔΜ.
Ε37. Αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα
στο ΑΕΠ της περιφέρειας.
Κυκλική οικονομία
Ε38.
Εφαρμογή
προγραμμάτων
ολοκληρωμένης παρέμβασης στον τομέα της
εργασίας (π.χ. νέες μορφές ενέργειας,
αγροδιατροφικός κλάδος, τουριστικός κλάδος,
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επιδότηση νέων θέσεων εργασίας σε
επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο
συστήματα ή τεχνικές διαχείρισης και
εξοικονόμησης ενέργειας, ή την ενεργειακή
αναβάθμιση, κ.λπ.), καθώς και προγράμματα
κατάρτισης / επιμόρφωσης στους παραπάνω
τομείς.
Ε39. Παρεμβάσεις στον τομέα της κυκλικής
οικονομίας / αξιοποίησης δευτερογενών
υλικών: Επεξεργασία λυματολάσπης και
διάθεσης των προϊόντων ως εδαφοβελτιωτικών, αξιοποίηση τέφρας, κ.λπ. με
έμφαση στις αντίστοιχες δράσεις / έργα /
προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την
Κυκλική Οικονομία.
Αστική αναγέννηση
Ε40. Εγκεκριμένα ΕΣΣΒΑΑ και υπό εκπόνηση ολοκλήρωση ΣΒΑΚ των αστικών κέντρων

4.1.5.3 (Γ). Κοινωνική ανάπτυξη
Περιλαμβάνει: α) Υγεία β)Απασχόληση, γ)Παιδεία/Αθλητισμό και δ)Κοινωνική συνοχή.
Επιτελικά, η ΠΔΜ:


Διαθέτει επάρκεια υποδομών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα
νέο Πανεπιστήμιο, βελτιωμένες δομές - υποδομές υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης. Διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της ενέργειας, της
γουνοποιίας και της διαχείρισης απορριμμάτων.



Καθυστερεί στην ολοκλήρωση μερικών από τις υποδομές των βαθμίδων εκπαίδευσης,
ενώ δεν διαθέτει αποτελεσματικό περιφερειακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και
πρόνοιας με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Καταγράφει σταθερά υψηλή ανεργία (ειδικά
στους νέους), απουσία περιφερειακού μηχανισμού αγοράς εργασίας και ολιγο-κλαδική
διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.



Έχει έργα σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση των υποδομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών δημόσιας υγείας λόγω της απολιγνιτοποίησης
(δομή τριτοβάθμιας υγείας). Έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προσέγγισης της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, σε συναρμογή με τις νέες τάσεις και τις σύγχρονες
ανάγκες της απολιγνιτοποίησης και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης



Διακρίνεται από σαφή δυσλειτουργία των υφιστάμενων υποδομών υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα. Βρίσκεται
μπροστά στη συνέχιση και την κορύφωση του δυσμενούς οικονομικού κλίματος
(συνέπειες απολιγνιτοποίησης - πανδημίας) με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.
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Πίνακας 15: Ανάλυση SWOT «Κοινωνική Ανάπτυξη»
3

3

Ανάπτ.
στόχοι
Κοινωνική
Αναπτ.

Δυνατά σημεία (S)

Αδύναμα σημεία (W)

Υποδομές εκπαίδευσης
Δ1. Επάρκεια υποδομών στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Δ2. Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Δ3. Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και ΤΠΕ
στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
Δ4. Αναβάθμιση Νοσοκομείων Φλώρινας,
Καστοριάς και επέκταση Μποδοσάκειου με
ταυτόχρονη
προμήθεια
σύγχρονου
εξοπλισμού σε όλες τις μονάδες υγείας.
Δ5. Ολοκλήρωση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας.
Δ6. Ενίσχυση των υποδομών πρόνοιας στη
Δυτική Μακεδονία κυρίως μέσω του ΠΕΠ
2014-2020.
Δ7. Βελτίωση δομών στήριξης ΑΜΕΑ.
Δ8. Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας
ευάλωτων ομάδων κυρίως στα αστικά κέντρα.
Δ9. Λειτουργία ΤΕΒΑ για την καταπολέμηση
της φτώχειας.
Απασχόληση
Δ10. Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον
τομέα της ενέργειας.
Δ11. Ισχυρή εξειδίκευση σε κλάδους
(γουνοποιία, διαχείριση απορριμμάτων,
τηλεθέρμανση, κ.α.).
Δ12.
Κίνητρα
χρηματοδότησης
νέων
επιχειρήσεων και ενίσχυσης των θέσεων
εργασίας από το ΕΣΠΑ κ.α. ειδικά
προγράμματα.
Κοινωνική ένταξη
Δ13. Μη ύπαρξη σημαντικών θυλάκων Ρομά
και άλλων ειδικών ομάδων στο χωρικό
επίπεδο.
Δ14. Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας για τη
στήριξη ευάλωτων ομάδων και προώθησή
τους στην απασχόληση (περιλαμβάνεται και η
στήριξη Ρομά).
Δ15. Ενίσχυση λειτουργίας 3 Συμβουλευτικών
Κέντρων και 1 Δομής Φιλοξενίας γυναικών
θυμάτων βίας.
Δ16. Λειτουργία 7 Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και 2
Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ).
Δ17. Υλοποίηση δράσεων εναρμόνισης του
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Ανάπτ.
στόχοι
Κοινωνική
Αναπτ

Ευκαιρίες (Ο)

Υποδομές εκπαίδευσης
Α1. Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των υποδομών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Α2. Ελλιπής χρηματοδότηση ποιοτικής λειτουργίας των
εκπαιδευτικών
δομών όλων των βαθμίδων.
Α3. Ελλείψεις σύγχρονων εγκαταστάσεων στις σχολικές
μονάδες τεχνικής εκπαίδευσης και στα δημόσια
ιδιόκτητα νηπιαγωγεία.
Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
Α5. Απουσία αποτελεσματικού περιφερειακού
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας
και ελλιπής παροχή ολοκληρωμένων νοσοκομειακών
υπηρεσιών περιφερειακού χαρακτήρα.
Α6. Χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στα 5
νοσοκομεία.
Α7. Ανεπαρκής παρακολούθηση της δημόσιας υγείας
και του ελέγχου των επιπτώσεων από την εξορυκτική
δραστηριότητα.
Α8. Χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών και
υπηρεσιών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
Α9. Προβλήματα στην χρηματοδότηση της λειτουργίας
των προνοιακών υποδομών και δομών.
Α10. Παραμένουσες ελλείψεις σε δομές - υποδομές
κοινωνικής φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
Α11. Ανέγερση νέων και επαρκής συντήρηση των
υπαρχόντων αθλητικών υποδομών της ΠΔΜ.
Απασχόληση
Α12. Υψηλή, συνολική και μακροχρόνια ανεργία η
οποία αναμένεται να εκτοξευτεί λόγω της
απολιγνιτοποίησης και της διακοπής λειτουργίας
μονάδων της ΔΕΗ ειδικά στους νέους.
Α13. Χαμηλή ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα
λόγω της παρατηρούμενης έλλειψης επιχειρηματικής
κουλτούρας, αλλά και άλλων παραγόντων οικονομικής
φύσης (παραμένουσα οικονομική κρίση και πανδημία),
με αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης του
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.
Α14. Απουσία περιφερειακού συστήματος καταγραφής
αναγκών δια βίου μάθησης του ενεργού πληθυσμού.
Α15. Απουσία περιφερειακού μηχανισμού αγοράς
εργασίας.
Α16. Χαμηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναμικού με εξαίρεση στον τομέα της
ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων, όπως και
στον κλάδο της γουνοποιίας.
Α17. Χαμηλή γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού.
Α18. Ολιγοκλαδική διάσταση της οικονομικής
δραστηριότητας και απασχόλησης.
Α19. Κατάρτιση που δεν έχει ποτέ συνδεθεί
αποτελεσματικά με τους δημιουργικούς κλάδους της
περιφερειακής οικονομίας.
Κοινωνική ένταξη
Α20. Διαμόρφωση διαρκώς εντεινόμενων συνθηκών
κοινωνικού αποκλεισμού σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες (όπως άνεργοι).
Α21. Περιορισμός των χρηματοδοτικών διαθεσίμων.
Απειλές (Τ)

Υποδομές εκπαίδευσης
Ε1. Ολοκλήρωση των υποδομών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και
επαρκής χρηματοδότηση της ποιοτικής
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
όλων των βαθμίδων.

Υποδομές εκπαίδευσης
Κ1. Έλλειψη κονδυλίων για την υποστήριξη των
λειτουργικών δαπανών όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων.
Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
Κ2. Συνέχιση της λειτουργίας αναποτελεσματικών
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Ε2. Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικού Πάρκου
Όρλιακα στα Γρεβενά.
Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
Ε1.
Προώθηση
της
θεσμοθετημένης
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων.
Ε2. Ανάπτυξη, λειτουργία και δικτύωση
υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης
ειδικών ομάδων.
Ε3. Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των
αστικών κέντρων και των περιοχών της
υπαίθρου, αναφορικά με τις βασικές
κοινωνικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις
υγείας και πρόνοιας.
Ε4. Βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας
λόγω της απολιγνιτοποίησης.
Ε5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας σε περιφερειακό επίπεδο με
αντιμετώπιση των σημαντικών ελλείψεων σε
ανθρώπινο δυναμικό και της δυσλειτουργίας
κρίσιμων
νοσοκομειακών
κλινικών,
παράλληλα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ε9. Αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων της
δίκαιης μετάβασης.
Απασχόληση
Ε10. Εφαρμογή πολιτικών για στήριξη της
επαγγελματικής κατάρτισης και της ενίσχυσης
της απασχόλησης με την προώθηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης με
έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις
νέεςδεξιότητες. Εντατική δια βίου μάθηση σε
νέους τομείς (και εκτός της ενέργειας,
γουνοποιίας και αγροτικού τομέα).
Ε11. Δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού
για τις δράσεις της δια βίου μάθησης.
Ε12. Πιστοποίηση των επαγγελματικών
προσόντων και των δεξιοτήτων των
εργαζομένων.
Ε13.
Ολοκληρωμένη
προσέγγιση
της
ανάπτυξης και της απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε συγκεκριμένης περιοχής, σε συναρμογή
με τις νέες τάσεις και τις σύγχρονες ανάγκες
της απολιγνιτοποίησης και της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης.
Ε14. Αναβάθμιση και αξιοποίηση του
αποθέματος του εργατικού δυναμικού, που
μέσω της βελτίωσης των γνώσεων και
δεξιοτήτων του, μπορεί να συμβάλει στην
επιτάχυνση της οικονομικής ανόδου και τον
εκσυγχρονισμό
των
παραγωγικών
διαδικασιών σε βιώσιμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες.
Ε15. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πολύαπασχόληση (με στόχο την τόνωση του
εισοδήματος) και στην υιοθέτηση των
ευέλικτων μορφών εργασίας.
Ε16. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη σύζευξη της
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης με την
αγορά εργασίας και τον παραγωγικό ιστό της
περιφέρειας.
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δομών και δικτύων
κοινωνικής φροντίδας.
Κ3. Χαμηλή ανταπόκριση σε σχέση με τις δράσεις
κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού.
Κ4. Επιβάρυνση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού
από περιβαλλοντικούς παράγοντες και την πανδημία
και στροφή των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας
με αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους
στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας.
Κ5. Δυσλειτουργία των υφιστάμενων υποδομών υγείας
και κοινωνικής
πρόνοιας λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα.
Κ6. Μη ολοκλήρωση του προγράμματος ψυχικής
υγείας.
Κ7. Μη μετάβαση από τις δομές κλειστής φροντίδας
στις δομές ανοικτής φροντίδας.
Απασχόληση
Κ8. Μη στοχευμένες παρεμβάσεις ή / και ελλιπής
σχεδιασμός - συντονισμός στην αξιοποίηση δράσεων
από πλευράς ανέργων που
προκύπτουν από τη απολιγνιτοποίηση.
Κ9. Συνέχιση και κορύφωση του δυσμενούς
οικονομικού κλίματος (συνέπειες απολιγνιτοποίησης πανδημίας) με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.
Κ10. Περαιτέρω άνοδος του δείκτη ανεργίας λόγω
συνεχιζόμενων
απωλειών θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, στην
παραγωγή ενέργειας, στον ιδιωτικό τομέα, στις ΔΕΚΟ
και στις τράπεζες.
Κ11. Συνέχιση της μετανάστευσης του υψηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στο
εσωτερικό και εξωτερικό.
Κ12. Έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και εξειδίκευσης
ανωτέρου επιπέδου εντός του δυναμικού της ΠΔΜ.
Κ13. Επίδραση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε
μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην ΠΔΜ.
Κοινωνική ένταξη
Κ14. Ένταση φαινομένων άμεσων και έμμεσων
πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων σε άτομα με
ψυχικές ασθένειες ή αναπηρίες.
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4.1.5.4 (Δ). Ανάπτυξη υποδομών
Περιλαμβάνει: α)δίκτυα, β) μεταφορές, γ) εφοδιαστική αλυσίδα. Επιτελικά, η ΠΔΜ:







Διαθέτει την Εγνατία Οδό σε λειτουργία και στρατηγική γεωπολιτική θέση σε οδικούς αναπτυξιακούς άξονες και αξιόλογη γνώση σε θέματα ηλεκτροκίνησης.
Δεν διαθέτει σύγχρονη οδική σύνδεση με Κεντρική - Νότια Ελλάδα, σιδηροδρομική
διασύνδεση, ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ αστικών κέντρων και επίσης δε διαθέτει ένα
στρατηγικό σχέδιο Μεταφορών.
Μπορεί να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων και
αυτών της δίκαιης μετάβασης) για την κατασκευή νέων συνδέσεων βελτίωσης της οδικής
προσπελασιμότητας κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, την
αναβάθμιση των 2 αεροδρομίων και την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτροκίνησης και
ειδικών δράσεων για ΑΜΕΑ.
Διαθέτει περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους για υλοποίηση επενδύσεων σε
υποδομές μεταφορών στη νέα προγραμματική περίοδο με εστίαση σε διευρωπαϊκά
δίκτυα, πολύτροπες μεταφορές.

Πίνακας 16: Ανάλυση SWOT «Ανάπτυξη Υποδομών »
4

4

Ανάπτ.
στόχοι
Αναπτ.
υποδομών

Δυνατά σημεία (S)

Αδύναμα σημεία (W)

Δ1. Λειτουργία της Εγνατίας Οδού - Εύκολη
πρόσβαση στη Δυτική Μακεδονία.
Δ2. Λειτουργία αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ.
Δ3. Στρατηγική θέση ως προς τους οδικούς αναπτυξιακούς άξονες και τα διευρωπαϊκά
δίκτυα (Εγνατία Οδός).
Δ4. Ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση στα
Νοτιοδυτικά Βαλκάνια.
Δ5. Τεχνογνωσία Πανεπιστημίου σε θέματα
ηλεκτροκινητικότητας.

Ανάπτ.
στόχοι
Αναπτ.
υποδομών

Ευκαιρίες (Ο)

Α1. Ελλιπής οδική διασύνδεση με την Κεντρική και τη
Νότια Ελλάδα.
Α2. Παύση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης με την
υπόλοιπη Ελλάδα
(πλην τη υφιστάμενης γραμμής σε λειτουργία).
Α3. Ελλιπής αεροπορική διασύνδεση με την υπόλοιπη
Ελλάδα.
Α4. Μέτριας ποιότητας οδική σύνδεση ορεινών
οικισμών.
Α5. Έλλειψη διαμετακομιστικών κέντρων και
εμπορευματικών σταθμών για
συνδυασμένες μεταφορές.
Α6. Υποδομές ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια
(αστικές και κυρίως μη αστικές περιοχές).
Α7. Μη ολοκλήρωση και εφαρμογή των ΣΒΑΚ των
αστικών κέντρων.
Α8. Προσεγγίσεις ως προς συστήματα ευφυών
μεταφορών στην ΠΔΜ.
Α9. Έλλειψη περιφερειακού οργάνου που θα
καταρτίζει, συντονίζει, εξετάζει και θα αποτυπώνει, θα
σχεδιάζει, θα υλοποιεί, θα παρακολουθεί, θα συντηρεί
και θα αποτιμά ένα στρατηγικό σχέδιο που αφορά
τοπικές και υπερ-τοπικές παρεμβάσεις στο τομέα των
μεταφορών.
Απειλές (Τ)

Ε1. ΠΔΜ ως βασικό κέντρο διασύνδεσης με την
υπόλοιπη χώρα, αλλά και με την Ευρώπη μέσω
των μεταφορικών αξόνων.
Ε2. Κατασκευή του κάθετου άξονα Νίκη Φλώρινα - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη (Α27) - Λάρισα
(ΕΟ3), του κάθετου άξονα Φλώρινα - Πισοδέρι
- Πρέσπα, του Φλώρινα - Υδρούσα - Νυμφαίο,
της σύνδεσης ΠΑΘΕ με την ΠΔΜ μέσω
σήραγγας 15 χιλ. από τα Πιέρια Όρη, της
βελτίωσης του οδικού τμήματος Γρεβενών Βασιλίτσας, της σήραγγας της Κλεισούρας και
της παράκαμψης της Κοζάνης.
Ε3. Κατασκευή νέων συνδέσεων βελτίωσης της
οδικής προσπελασιμότητας κυρίως σε
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Κ1. Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι για
υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στη
νέα προγραμματική περίοδο με εστίαση σε
διευρωπαϊκά δίκτυα, πολύτροπες μεταφορές.
Κ2. Αδυναμία ανάπτυξης συστημάτων μεταφορών
φιλικών προς το περιβάλλον.
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περιοχές
ιδιαίτερου
οικονομικού
ενδιαφέροντος (όπως τουριστικές περιοχές,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.ά.)
και δράσεων ποιοτικής αναβάθμισης του
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.
Ε4. Αναβάθμιση των δυο αεροδρομίων στο
πλαίσιο της συνολικής οργάνωσης των
αερομεταφορών σε εθνικό επίπεδο, υπό το
πρίσμα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
περιοχής σε κρίσιμους τομείς (τουρισμός,
πόλοι ανάπτυξης) και των αναδιατάξεων που
έχει προκαλέσει η κατασκευή της Εγνατίας
Οδού σε σχέση με τις χρονο-αποστάσεις από
και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Ε5. Επέκταση και
αναβάθμιση
του
σιδηροδρομικού δικτύου της περιφέρειας για
την ανάπτυξη κύρια συνδυασμένων ή
πολύτροπων μεταφορών και τη βελτίωση της
προσπελασιμότητας της, σύμφωνα και με τον
ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό.
Ε6. Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτροκίνησης
και υποστήριξης υπηρεσιών έξυπνων πόλεων
στις μετακινήσεις.
Ε7.
Κατάρτιση
στρατηγικού
σχεδίου
μεταφορών της Δυτικής Μακεδονίας.
Ε8. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και
καινοτομίας στα μέσα μεταφορών και στις
υποδομές,
βελτιώνοντας
τους
όρους
ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος στις
μεταφορές.

4.1.5.5 (Ε). Ενίσχυση εξωστρέφειας
Περιλαμβάνει: α)Πολιτισμό, β)Τουρισμό, γ) Αγροδιατροφικό τομέα, δ) Βιομηχανία.
Επιτελικά, η ΠΔΜ:


Διαθέτει γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα, υλοποιημένες δράσεις ανάδειξης ιστορικών
πολιτιστικών μνημείων και υποδομών, όπως και φυσικό περιβάλλον πλούσιο σε χλωρίδα
- πανίδα και μεγάλο δυναμικό επιφανειακών υδάτων.



Έχει ανεπαρκή προβολή και ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, έλλειψη
ειδικών διαχειριστικών σχεδίων χωροθέτησης αγροτικών - παραγωγικών
δραστηριοτήτων και χαμηλή έως καθόλου οργάνωση των τοπικών επιχειρήσεων σε
δίκτυα για κοινή προώθηση τοπικών προϊόντων και τουρισμού.



Έχει ευκαιρίες αύξησης της ζήτησης τουριστικού προϊόντος ποιότητας και ανάδειξης του
πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της, διαθέτει τεράστιο δυναμικό
βιομηχανικής κληρονομιάς, όπως και δυνατότητες υποστήριξης παρεμβάσεων
αποκατάστασης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου, αστικού και μη, πρώην
βιομηχανικών περιοχών.



Βρίσκεται σε κίνδυνο καθυστέρησης στην επικοινωνιακή προσαρμογή του προφίλ της σε
«πράσινη» περιφέρεια που αξιοποιεί τις ΑΠΕ, τις λίμνες και τα ποιοτικά της
αγροδιατροφικά της προϊόντα με μεθοδικές δράσεις εξωστρέφειας.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025
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Πίνακας 17: Ανάλυση SWOT «Ενίσχυση εξωστρέφειας»
5

5

Ανάπτ.
στόχοι
Ενίσχ.
Εξωστρ.

Δυνατά σημεία (S)

Αδύναμα σημεία (W)

Δ1.
Υλοποίηση
δράσεων
προστασίας
και
ανάδειξης
ιστορικών πολιτιστικών μνημείων
και υποδομών με στόχο την
τουριστική ανάπτυξη.
Δ2.
Ιδιαιτερότητα
γεωμορφολογικού χαρακτήρα της
περιφέρειας
(ορεινοί
όγκοι,
επιφανειακά ύδατα).
Δ3. Φυσικό περιβάλλον πλούσιο σε
χλωρίδα και πανίδα και μεγάλο
δυναμικό επιφανειακών υδάτων με
προστατευόμενες και φυσικού
κάλλους περιοχές που έχουν
ενταχθεί στο Δίκτυο Nature 2000.
Δ4. Υλοποίηση δράσεων αστικής /
αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με
την αισθητική αναβάθμιση των
αστικών - ημιαστικών κέντρων, τις
μεταφορικές
και
κοινωνικές
υποδομές, τη διαφύλαξη και
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δ5. Εμπειρία στην υλοποίηση
διαπεριφερειακών
και
διασυνοριακών
έργων
και
δράσεων.

Ανάπτ.
στόχοι
Ενίσχ.
εξωστρ

Ευκαιρίες (Ο)

Α1. Ανεπαρκής προβολή και ανάπτυξη
ενός
ολοκληρωμένου
τουριστικού
προϊόντος σε επίπεδο υποδομών και
υπηρεσιών που να αναδεικνύει την
τοπική ιστορική φυσιογνωμία, τον
φυσικό πλούτο και τα ποιοτικά προϊόντα
της ΠΔΜ.
A2.
Έλλειψη
προωθητικής
και
αναγνωρίσιμης
περιφερειακής
ταυτότητας (brand name).
Α3. Έλλειψη ευρυζωνικών υποδομών και
υπηρεσιών
στις
ορεινές
/
απομακρυσμένες περιοχές.
Α4. Έλλειψη ειδικών διαχειριστικών
σχεδίων χωροθέτησης αγροτικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Α5. Περιφέρεια που διαθέτει μεγάλα
αναξιοποίητα αποθέματα φυσικών
πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, τα
οποία
μπορούν
να
ενταχθούν
δυναμικότερα στην παραγωγική της
εξειδίκευση.
Α6.
Αποσπασματικές
προσπάθειες
συνεργατικής
εξωστρέφειας
των
επιχειρήσεων.
Α7. Χαμηλή έως καθόλου διασύνδεση
των τοπικών επιχειρήσεων σε δίκτυα για
κοινή προώθηση τοπικών προϊόντων και
τουρισμού.
Απειλές (Τ)

Ε1.
Αύξηση
της
ζήτησης
τουριστικού προϊόντος ποιότητας
με βάση το φυσικό περιβάλλον, την
τοπική
παραγωγή
και
τον
πολιτισμό.
Ε2. Ανάδειξη του πλούσιου
πολιτιστικού
και
φυσικού
αποθέματος της ΠΔΜ με τη
δημιουργία ποιοτικού τουριστικού
προϊόντος και διασύνδεσή του με
την τοπική παραγωγή (αξιοποίηση
συστημάτων Οργάνωσης Δομής
Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και
Διαχείρισης
τουριστικού
προορισμού (DMS).
Ε3. Υποστήριξη παρεμβάσεων
αποκατάστασης και αξιοποίησης
του περιβάλλοντος χώρου, αστικού
και μη, πρώην βιομηχανικών
περιοχών (ΑΕΒΑΛ, πρώην λιγνιτικές
εκτάσεις κλπ.).
E4. Αξιοποίηση των ΑΗΣ για την
ανάδειξη
της
βιομηχανικής
κληρονομιάς
των
λιγνιτικών
περιοχών.
Ε5.
Προώθηση
διασύνδεσης
δράσεων αστικής ανάπτυξης σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ε6. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη
στήριξη των συνεργασιών και της
δικτύωσης
των
ΜμΕ
και
ολοκλήρωση των απαραίτητων
βασικών υποδομών και ΤΠΕ για να
αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και
η εξωστρέφεια.
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Κ1. Περαιτέρω υποβάθμιση εδαφών και
αλλοίωση
του
ανάγλυφου
με
αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής
ποιοτικών
εξαγώγιμων
γεωργικών
προϊόντων.
Κ2. Εκτενής παγκοσμιοποίηση του
εμπορίου που κλονίζει σοβαρά την
ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των
αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΠΔΜ.
Κ3. Αρνητική επίδραση στον τουρισμό
και στις διεθνείς συνεργασίες κάθε
είδους λόγω της πανδημίας και των
επιπτώσεων της.
Κ4. Καθυστέρηση στην επικοινωνιακή
προσαρμογή του προφίλ της ΠΔΜ σε
«πράσινη» περιφέρεια που αξιοποιεί τις
ΑΠΕ, τις λίμνες και τα ποιοτικά της
αγροδιατροφικά της προϊόντα.
Κ5.
Αυτοδιοικητικό
προσωπικό
ολιγάριθμο και εστιασμένο στις
καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών
του,
αδύναμο
να
υποστηρίξει
συνεργατικές ευρωπαϊκές δράσεις.
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Ε7. Ενίσχυση της βιολογικής
γεωργίας και των συστημάτων
ποιότητας γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων.
Ε8. Συμμετοχή σε συνεργατικά
διαπεριφερειακά δίκτυα ανάπτυξης
τουρισμού.
Ε9. Ενίσχυση του σχεδιασμού και
της εφαρμογής των επιχειρησιακών
σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) σε
επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης
αστικών
περιοχών,
χωρικών
ενοτήτων
και
θεματικών
παρεμβάσεων,
με
ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη της μετάβασης
των ενεργειακών περιοχών στη
μεταλιγνιτική περίοδο.

4.1.6. Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων ανά τομέα από ήδη υλοποιούμενα έργα
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσα θετικά αποτελέσματα και να καταγράφει από τις
χρηματοδοτήσεις που αξιοποιεί, έχει αρχίσει ήδη να καταβάλλει ένα μεγάλο τίμημα από την
διαδικασία μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο, η οποία αναμένεται να επηρεάσει και
κατά περίπτωση να επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό, όσα επιτεύγματα και αποτελεσματικές
προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η περίοδος αυτή συμπίπτει και με την
οικονομική κρίση της χώρας. Οι επενδύσεις κεφαλαίου στην Ενέργεια, λειτουργούσαν
ανέκαθεν ως στοιχείο προσέλκυσης επενδύσεων σε όλη την κλίμακα της οικονομίας της
περιοχής, οπότε η συντελούμενη «απολιγνιτοποίηση» έχει ήδη προκαλέσει ένα επενδυτικό
κενό, πολλαπλάσιο του εθνικού. Η πίεση που επέρχεται στην οικονομία και στην
απασχόληση της ΠΔΜ ενδέχεται να απομειώσει και την περαιτέρω δυναμική των όποιων
θετικών αποτελεσμάτων στα επόμενα χρόνια. Η ΠΔΜ αποτελεί ταυτόχρονα μια κοινωνικά
επιβαρυμένη Περιφέρεια, όπως δείχνει η γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του
πληθυσμού της, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (στοιχεία που αναφέρθηκαν σε
προηγούμενες ενότητες).
Σε οριζόντιο επίπεδο αξίζει να μνημονευθεί ότι (κατά την περίοδο της κρίσης και έως το 2019)
ο περιφερειακός πλούτος που αποτυπώνεται στον δείκτη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης
Αξίας (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 25% περίπου, ενώ η ανεργία εκτινάχθηκε στο 27%, με τις
επιπτώσεις στην απασχόληση και λόγω απολιγνιτοποίησης να αναμένεται ότι θα
επιβαρύνουν σημαντικά την μακροχρόνια πρώτη θέση που κατέχει η περιοχή ως προς το
γενικό, αλλά και τα ειδικά ποσοστά ανεργίας. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)
καταγράφει μια αξιοσημείωτη αυξητική μεταβολή στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία,
Δασοκομία, Αλιεία) για τα έτη 2014-2015 της τάξης του 30%, ενώ η δεκαετία 2007-2017
κλείνει με αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το 2007. Σχετικά με την αποτίμηση των
αποτελεσμάτων ανά τομέα από τα ήδη υλοποιούμενα έργα διαπιστώνονται, τα ακόλουθα:
4.1.6.1 Αποτίμηση αποτελεσμάτων στην έξυπνη ανάπτυξη
Η ΠΔΜ παρουσιάζει πολύ χαμηλές δαπάνες Έρευνας και Τεχνολογίας, που την κατατάσσουν
στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η
επίδοση και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπου (παρά τη σημαντική αύξηση που
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παρατηρείται) η χαμηλή βάση εκκίνησης δεν επιτρέπει την αλλαγή της θέσης της. Η ΠΔΜ
συγκεντρώνει το 2% των απασχολούμενων στην Ε&Α της χώρας και βρίσκεται στην 11η θέση.
Το προσωπικό αυτό αυξήθηκε κατά 61% την περίοδο 2013 - 2015 με μεταβολή μεγαλύτερη
του μέσου όρου της χώρας και 2η μεγαλύτερη μεταξύ των περιφερειών, ενώ αναμένεται
μεγαλύτερη αύξηση έως το 2023, ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Η
απασχόληση συνολικά σε όλους του κλάδους τεχνολογίας και έντασης γνώσης παρουσίασε
μια μικρή άνοδο τόσο για την ΕΕ-28, όσο και για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της μεταξύ
των ετών 2014-2018. Η μεταβολή αυτή για την ΠΔΜ (5%), κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με
την μεταβολή στην ΕΕ-28, ενώ είναι λίγο χαμηλότερη από αυτή της χώρας, αλλά και η πιο
χαμηλή ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας.
4.1.6.2 Αποτίμηση αποτελεσμάτων στην Πράσινη ανάπτυξη
Η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία δεν είναι κυρίαρχη πλέον,
όπως και η συμβολή του, στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, παρόλο που η ΠΔΜ
κατέχει τα κύρια αποθέματα εγχώριων στερεών καυσίμων και διαθέτει τη μεγαλύτερη
εγκατεστημένη ισχύ μονάδων, σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες, όσον αφορά στο
σύνολο των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Η αναγκαιότητα της κλιμακούμενης
μείωσης της χρήσης του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, (ΕΣΕΚ, 2020) δημιουργεί την άμεση ανάγκη
αντίδρασης και «ασφαλούς ενεργειακά μετάβασης» στη μεταλιγνιτική περίοδο, με δράσεις
μεταξύ των άλλων, ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών (όπως του Η2, των ΑΠΕ, της αποθήκευσης ενέργειας, της αντλησιοταμίευσης,
της τεχνολογίας δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης (CCUS) για το διοξείδιο του
άνθρακα των ΑΗΣ κ.α) με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση και αναπλήρωση του
ενεργειακού «κενού».
4.1.6.3 Αποτίμηση αποτελεσμάτων στην Κοινωνική ανάπτυξη
Στη διάρκεια των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση υλοποιείται το μεγάλο έργο της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας
(Κοζάνη), ενώ αναβαθμίζονται και οι Σχολές του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα. Επίσης
χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού σχεδόν στο σύνολο των Σχολών του
Πανεπιστημίου. Στη σχολική εκπαίδευση ενισχύθηκε η κατασκευή σχολικών εγκαταστάσεων
και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες και για το σύνολο των
σχολικών μονάδων. Στον τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας ενισχύθηκε η βελτίωση και
η αναβάθμιση των υποδομών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις
ευάλωτες ομάδες. Στον τομέα της απασχόλησης υλοποιούνται δράσεις κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης.
4.1.6.4 Αποτίμηση αποτελεσμάτων στην Ανάπτυξη υποδομών
Στη διάρκεια της προηγούμενης και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δόθηκε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού.
Ολοκληρώθηκε ο κάθετος άξονας Κρυσταλλοπηγής - Καστοριάς - Σιάτιστας, ενώ ο κάθετος
άξονας Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Νομού Λάρισας, προβλέπεται να ξεκινήσει στην
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τρέχουσα περίοδο, και εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει μεταφερόμενο έργο στη νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Παρεμβάσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας στις λοιπές
οδοποιίες υλοποιούνται μέσω έργων ενταγμένων και χρηματοδοτούμενων από το Εθνικό
ΠΔΕ, ενώ δεν υπάρχουν μεγάλα έργα υλοποιούμενα μέσω τομεακών προγραμμάτων.
4.1.6.5 Αποτίμηση αποτελεσμάτων στην Ενίσχυση εξωστρέφειας
Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) στην τρέχουσα προγραμματική
περίοδο περιλαμβάνεται η υλοποίηση 5 Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,6 εκ. € και μίας Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 36,6
εκ. €. Τα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών των 5 αστικών
κέντρων της ΠΔΜ δεν αναμένονται δυστυχώς ως σημαντικά, δεδομένης της πολύ χαμηλής
κινητικότητας των Αστικών Αρχών στην υλοποίηση των Σχεδίων, σε αντίθεση με τα έργα της
ΟΧΕ που παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερη κινητικότητα. Στους τομείς του πολιτισμού και
του τουρισμού, εκτιμνα υλοποιηθούν περισσότερες από 20 παρεμβάσεις αξιοποίησης της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, με έμφαση στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ
αξιοποίησης των λιμνών. Ο αγροδιατροφικός τομέας εμφανίζει σημάδια προόδου και
ανάκαμψης, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης που συνεχίζουν να
βρίσκονται σε ύφεση. Τα κύρια στοιχεία που αξιολογούνται για την εξωστρέφεια της ΠΔΜ
είναι η εξέλιξη των εξαγωγών και η σχετική θέση της ως προς τις εθνικές επιδόσεις και τις
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
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4.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2025
4.2.1 Στρατηγική της Περιφέρειας ΔΜ
Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις ιστορικά μεγαλύτερες προκλήσεις της
και η αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της απαιτεί την πλήρη ενεργοποίηση
διαθέσιμων ή/και διεκδικούμενων πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, από εθνικές πηγές και
από την ΕΕ ή άλλες πηγές του εξωτερικού. Για τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση ιδιωτικών
πόρων, απαιτείται η συνέχιση της προσπάθειας της δομικής αναπροσαρμογής του
παραγωγικού υποδείγματος της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της μετάβασης στην
μεταλιγνιτική εποχή. Πολύ σημαντικό συμπληρωματικό αναπτυξιακό μοχλό αποτελεί και η
αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών δημόσιων πόρων για την υλοποίηση επενδύσεων
και παρεμβάσεων με αναπτυξιακό πρόσημο.

4.2.2 Προσδιορισμός και ιεράρχηση Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων της ΠΔΜ
Οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι ειδικοί στόχοι του ΠΠΑ της ΠΔΜ ταυτίζονται με αυτούς του
ΕΠΑ και αναπτύσσονται στους πέντε πυλώνες: 'Έξυπνη Ανάπτυξη, Πράσινη Ανάπτυξη,
Κοινωνική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Υποδομών και Ενίσχυση Εξωστρέφειας. Οι πρώτοι δυο
πυλώνες, όπως και τμήμα του 5ου πυλώνα έχουν ευρύτερη στόχευση που αφορά στο σύνολο
των οικονομικών κυρίως δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική τους
διάσταση για τον πυλώνα 2, ενώ οι υπόλοιποι στοχεύουν, στην ενίσχυση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων.

4.2.3 Αντιστοίχιση με Αναπτυξιακούς Στόχους και Ειδικούς στόχους ΕΠΑ
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πλήρης ταύτιση - αντιστοίχιση με τους αναπτυξιακούς και ειδικούς
στόχους του ΕΠΑ. Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως η στρατηγική που παρουσιάζεται είναι
προσαρμοσμένη στον ειδικό χαρακτήρα των δυνητικών χρηματοδοτήσεων - δράσεων από το
ΠΔΕ, που λειτουργεί συμπληρωματικά στα προγράμματα που υποστηρίζουν παρόμοιες
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Επιλέγεται μια αρκετά ευρεία ενότητα προτεραιοτήτων
ανά αναπτυξιακό στόχο, καθώς εξαιτίας της λογικής της συμπληρωματικότητας στις λοιπές
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, θα πρέπει να υπάρχει επιχειρησιακά η δυνατότητα
προσαρμογής, αλλά και διεύρυνσης των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν εν τέλει από το
ΠΠΑ 2021-2025. Τίθεται επομένως ως στρατηγική επιλογή της ΠΔΜ η προσπάθεια μιας
ισορροπημένης εφαρμογής δράσεων που αφορούν στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες
και στους πέντε πυλώνες ανάπτυξης, ακολουθώντας τη νέα λογική αξιοποίησης των πόρων
του ΠΔΕ για την περίοδο 2021-2025.

4.2.4 Άξονες προτεραιότητας ΠΠΑ -Συσχέτιση και περιγραφή έργων με ΠΠΑ
Οι πέντε Αναπτυξιακοί Στόχοι (καλούμενοι και ως Στόχοι ή/και Στόχοι Προτεραιότητας) του
ΠΠΑ 2021-2025 της ΠΔΜ ταυτίζονται με τους πέντε αντίστοιχους Αναπτυξιακούς Στόχους πυλώνες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και περιλαμβάνουν όλους τους επί
μέρους Άξονες Προτεραιότητας που επιλέγονται για τη Δυτική Μακεδονία.
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Σχήμα 5: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΠΠΑ 2021 - 2025 και Αναπτυξιακοί Στόχοι ΕΠΑ

Στους στόχους αυτούς προστίθεται και ένας 6ος που αφορά στην υποστήριξη του
προγράμματος. Στον Πίνακα 21 του ΠΠΑ Δ.Μ στη σελ. 145, παρουσιάζεται λεπτομερώς η
συσχέτιση των προτεραιοτήτων ΠΠΑ με τις προτεραιότητές του ΕΠΑ και γίνεται αναλυτική
περιγραφή των έργων και δράσεων.

4.2.5 Τεκμηρίωση χρηματοδότησης από ΕΠΑ και καθεστώς ενίσχυσης
Το ΠΠΑ όπως και το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημόσιων
Επενδύσεων. Στο άρθρο 122 του ν. 4635/2019 περιέχονται όλες οι σχετικές προβλέψεις, που
αφορούν στους πόρους, τις επιλέξιμες κατηγορίες και τους όρους κατάρτισης του
προϋπολογισμού του ΠΠΑ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των πόρων του
ΠΠΑ λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό
διάστημα προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με συγχρηματοδοτούμενες
παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, καθώς και η
γενικότερη δημοσιονομική στρατηγική της περιφέρειας και της χώρας, όπως αποτυπώνεται
στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Στον Πίνακα 28
του ΠΠΑ Δ.Μ στη σελ. 161, παρουσιάζεται λεπτομερώς η τεκμηρίωση των αναγκών
χρηματοδότησης από το ΠΠΑ 2021 - 2025.
Τα έργα και οι δράσεις του ΠΠΑ 2021-2025 θα τηρήσουν πλήρως το καθεστώς των κρατικών
ενισχύσεων σε ότι αφορά τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Τήρηση της Πολιτικής Κρατικών
Ενισχύσεων (άρθρα 107-109 ΣΛΕΕ) με βάση τη Γενική Αρχή ότι οι κρατικές ενισχύσεις, στο
μέτρο που νοθεύουν/αποδυναμώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, δεν συμβιβάζονται με
την κοινή αγορά και απαγορεύονται.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

121

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

4.2.6 Δείκτες εκροών και δυνητικοί δικαιούχοι χρηματοδότησης
Στον Πίνακα 29 του ΠΠΑ Δ.Μ σελ. 167 γίνεται περιγραφή των επιλεγμένων δεικτών εκροών
του Προγράμματος τους οποίους παρακολουθεί η ΔΙΑΠ της ΠΔΜ κατά την εφαρμογή του από
το 2021 και μετά, με την υποστήριξη των στελεχών της Δομής Διαχείρισης. Η διαδικασία που
επιλέγεται περιγράφεται στην Ενότητα ΙΙ.3 του ΠΠΑ ΔΜ με αναφορά στους δείκτες ανά
δράση - έργο.
Δυνητικοί δικαιούχοι χρηματοδότησης του ΠΠΑ 2021-2025 με βάση το κανονιστικό και
θεσμικό πλαίσιο, όπως και την αναπτυξιακή στρατηγική του προγράμματος είναι: η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων ΠΔΜ, οι 4 Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών
των ΠΕ, οι 4 Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε.), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Εταιρεία
Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας,
Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Καστοριάς και Φλώρινας, Δημόσιοι φορείς ή/και
Οργανισμοί εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος. 13 Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ΔΕΥΑ και Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο, ερευνητικά κέντρα και
μονάδες υγείας της ΠΔΜ.

4.2.7 Τεκμηρίωση συμβολής στην επίτευξη στόχων ΕΠΑ (δείκτες ΕΠΑ)
Οι βασικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του ΠΠΑ είναι «δείκτες
εκροών». Στον πίνακα 30 του ΠΠΑ ΔΜ σελ. 172, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι δείκτες
εκροών ΠΠΑ ΠΔΜ 2021 -2025 σε σχέση με τους στόχους του ΕΠΑ.
Δείκτες εκροών (output indicators). Δείκτες που αποτιμούν το προϊόν που ευθέως παράγεται
από μια πράξη και σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται (όπως χιλιόμετρα
οδικού δικτύου και επιχειρήσεις που ενισχύονται).
Οι δείκτες εκροών μπορεί να είναι κοινοί δείκτες (common indicators) και ειδικοί δείκτες
(programme specific indicators): Οι κοινοί δείκτες εκροών έχουν οριστεί στους Κανονισμούς
των Διαθρωτικών Ταμείων, οι ορισμοί τους έχουν προσδιορισθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και αποτιμώνται σε επίπεδο ΕΕ. Οι ειδικοί δείκτες εκροών καθορίζονται από τους
φορείς σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην περίπτωση που οι δράσεις δεν
καλύπτονται από κοινούς δείκτες εκροών.
Οι δείκτες, αποτυπώνουν σε κάθε πρόγραμμα τις εκροές των παρεμβάσεων σύμφωνα με τη
λογική της παρέμβασης και τους ειδικούς στόχους στους οποίους συμβάλλουν. Η
παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΠΑ από το 2021 έως το 2025 αποσκοπεί στην
αποτύπωση της μεταβολής των τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί,
μέσω του πλέγματος δεικτών εκροών. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο για τη βελτίωση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε συνεχή βάση και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες
ανάγκες και συνθήκες.
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4.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.3.1 Περιγραφή έργων στο πλαίσιο της Τεχνικής βοήθειας
Η τεχνική βοήθεια (ΤΒ) που περιλαμβάνεται στον Στόχο 6: Στην υποστήριξη Προγράμματος
στο πλαίσιο του ΠΠΑ που αναφέρεται στην υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αφορούν ιδίως
στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στη διαχείριση, στην
παρακολούθηση, στην αξιολόγηση, στη δημοσιότητα, στην εφαρμογή και στον έλεγχο του
προγράμματος, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της
Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΔΜ και των δικαιούχων για την υλοποίηση του προγράμματος.
Η ΠΔΜ εντάσσει στον προγραμματισμό του ΠΠΑ την υλοποίηση παρεμβάσεων τεχνικής
βοήθειας οριζόντιου, αλλά και κάθετου χαρακτήρα, οι οποίες θα αφορούν και θα ενισχύουν
ολόκληρη τη δομή - πυραμίδα των φορέων υλοποίησης, των δικαιούχων όπως και της
υπηρεσίας διαχείρισης - εφαρμογής του ΠΠΑ 2021-25. Οι παρεμβάσεις αυτές θα
υποστηρίζουν το σύνολο των αναπτυξιακών στόχων και των προτεραιοτήτων του ΠΠΑ. Τα
νέα έργα δράσεις του ΠΠΑ 2021-2025 παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 36 του ΠΠΑ
ΔΜ σελ. 193. Βασικοί στόχοι της διοικητικής υποστήριξης - Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) είναι:





αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του
ΠΠΑ
ωρίμανση έργων
τεχνική υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων έργων
εξασφάλιση δημοσιότητας και πληροφόρησης φορέων και πολιτών

4.3.2 Τομείς δράσης και όριο προϋπολογισμού τεχνικής βοήθειας (ΤΒ)
Τα έργα ως ενέργειες της διοικητικής υποστήριξης - τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος
αφορούν σε υπηρεσίες και προμήθειες:











στον προγραμματισμό,
στον σχεδιασμό,
στην προετοιμασία,
στη διαχείριση,
στην παρακολούθηση,
στην αξιολόγηση,
στη δημοσιότητα,
στην εφαρμογή και
στον έλεγχο του ΠΠΑ, καθώς και
σε δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Διαχείρισης, όπως
και των δικαιούχων για την υλοποίηση του.

Ο προϋπολογισμός, του Άξονα Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΠΠΑ,
με βάση το εδάφιο 3 της παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4635/2019 (Α’167) «καθορίζεται ως
ποσοστό μέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους» και περιγράφεται αναλυτικά στον
Πίνακα 37, του ΠΠΑ σελ. 198.

4.3.3 Δείκτες εκροών και δυνητικοί δικαιούχοι
Στο ΠΠΑ Δ.Μ, στον πίνακα 38, σελ. 199, αναφέρονται οι ενδεικτικοί δείκτες εκροής του άξονα
«τεχνικής βοήθειας (6.2) – διοικητικής υποστήριξης (6.1)» καθώς και τα στοιχεία των
δυνητικών δικαιούχων για τη Διαχείριση του Προγράμματος.
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4.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.4.1 Χρηματοδοτικός πίνακας και προτεραιότητες
Στο πλαίσιο του ΠΠΑ η Περιφέρεια Δ.Μ εντάσσει στον Π/Υ του προγράμματος της όλα τα
έργα που θα χρηματοδοτηθούν μελλοντικά για την περίοδο αναφοράς από το εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί το 2020 και όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται
ήδη από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και έχουν εξορθολογιστεί με ενέργειες της ΔΙΑΠ σε
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο κατά το 2020.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες για την
περίοδο 2021-2025 στα 105 εκ. €, εκ των οποίων τα 101,79 εκ. € περίπου αφορούν σε
συνεχιζόμενα έργα - δράσεις ενταγμένα έως 31/12/2020, ενώ τα περίπου 3,21 εκ. € αφορούν
σε νέα έργα - δράσεις που αναμένεται να ενταχθούν εν δυνάμει με το νέο ΣΔΕ του ΠΠΑ. Το
μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης των έργων - δράσεων (83,00%) του ΠΠΑ με
πόρους του ΕΠΑ εξυπηρετεί τους Αναπτυξιακούς Στόχους «Ανάπτυξη Υποδομών» και
«Πράσινη Ανάπτυξη». Το 1 % του Π/Υ του ΠΠΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας.
Πίνακας 18: Κατανομή Π/Υ ανα αναπτυξιακό στόχο ΠΠΑ

Αναπτυξιακός Στόχος ΠΠΑ

Προϋπολογισμός

Συμβολή στο ΠΠΑ

1. Έξυπνη Ανάπτυξη

784.904,39

0,75 %

2. Πράσινη Ανάπτυξη

30.092.612,74

28,66 %

3. Κοινωνική Ανάπτυξη

10.044.071,27

9,57 %

4. Ανάπτυξη Υποδομών

57.779.105,46

55,03 %

5. Ενίσχυση Εξωστρέφειας

5.249.306,14

5,00 %

6. Υποστήριξη Προγράμματος

1.050.000,00

1,00 %

Σύνολο

105.000.000,00

100,00 %

Οι κρίσιμες Προτεραιότητες ανά Στόχο που συγκεντρώνουν για την ΠΔΜ τη μεγαλύτερη
χρηματοδότηση για την περίοδο 2021-2025, είναι κατά σειρά Στόχου:


Στόχος 1: Προτεραιότητα 2.9, Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά
φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ.) για την
υποστήριξη του πρωτογενή τομέα, του φυσικού περιβάλλοντος και λοιπών τομέων, με
22,4 εκ €



Στόχος 3: Προτεραιότητα 3.8, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης για την συμπληρωματική υποστήριξη τους στα λοιπά
χρηματοδοτικά εργαλεία με 2,6 εκ. €



Στόχος 3: Προτεραιότητα 3.13, Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού για την διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής των πολιτών, με 5,9 εκ €
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Στόχος 4: Προτεραιότητα 4.5, Οδικές υποδομές σε όλη την ΠΔΜ ως τη βασικότερη
αναπτυξιακή δράση του έργου με αντίκτυπο σε όλες της αναπτυξιακές εκφάνσεις της, με
26,5 εκ €



Στόχος 4: Προτεραιότητα 4.8, Οδική ασφάλεια σε όλη την ΠΔΜ επίσης ως τη βασικότερη
αναπτυξιακή δράση του έργου συμπληρωματική της Προτεραιότητας 4.5 με αντίκτυπο
σε όλες της αναπτυξιακές εκφάνσεις της, με 31,2 εκ €



Στόχος 5: Προτεραιότητα 5.4, Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς ως κεντρικό σημείο παρέμβασης που αφορά στις προσπάθειες
εξωστρέφειας της ΠΔΜ με προσέλκυση ειδικού τουρισμού, με 3,8 εκ €

Σχήμα 6: Ποσοστιαία κατανομή Προϋπολογισμού του ΠΠΑ της ΠΔΜ στους Αναπτυξιακούς στόχους

Η Ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (άξονες προτεραιότητας) ανά Στόχο με
βάση τη χρηματοδοτική βαρύτητα απεικονίζεται αναλυτικότερα στον πίνακα 40, σελ. 202
του ΠΠΑ ΔΜ, ενώ ο συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας στον αντίστοιχο πίνακα 42, σελ.
206 του ΠΠΑ.
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4.5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
4.5.1 Συμβατότητα ΠΠΑ με ΕΠΑ
Οι Στόχοι του ΠΠΑ ταυτίζονται πλήρως με τους στόχους του ΕΠΑ. Ακολουθείται η λογική των
5 στόχων της νέας περιόδου με σκοπό την επί μέρους συμβολή του ΠΠΑ στην εφαρμογή των
δημόσιων πολιτικών με τη χρήση του ΠΔΕ. Οι Ειδικοί στόχοι του ΠΠΑ ταυτίζονται και αυτοί
πλήρως με τους ειδικούς στόχους του ΕΠΑ, προσαρμοζόμενοι στις περιφερειακές ανάγκες
και στρατηγικές ανά στόχο. Ως στρατηγική επιλογή της ΠΔΜ έχει τεθεί η προσπάθεια μιας
ισορροπημένης εφαρμογής δράσεων που αφορούν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
και στους πέντε πυλώνες ανάπτυξης, ακολουθώντας πλήρως τη νέα λογική αξιοποίησης των
διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ για την περίοδο 2021-2025.
Το ΠΠΑ είναι πλήρως συμβατό με το ΕΠΑ σε ότι αφορά όλους τους στόχους και
συγκεκριμένα: Με το Στόχο 2 της Πράσινης Ανάπτυξης, καθώς περιλαμβάνει εν δυνάμει
δράσεις σε όλες τις προτεραιότητες. Η ανάδειξη της πράσινης ανάπτυξης ως βασικού
αναπτυξιακού στόχου της ΠΔΜ πηγάζει κυρίως από την ανάγκη για προστασία του
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η πράσινη ανάπτυξη
συνάδει και με την προσπάθεια για πληρέστερη αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιφέρειας στα πρώτα χρόνια της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.
Σε ότι αφορά στον Στόχο 1 της Έξυπνης Ανάπτυξης, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει επιλεκτικά
δράσεις σε 5 το πολύ από τις 11 προτεραιότητες του ΕΠΑ. Οι περιορισμένοι πόροι του ΠΠΑ
που θα κατευθυνθούν στον Στόχο αυτό θα εστιάσουν σε δράσεις υποστήριξης της
προετοιμασίας της περιοχής για τον οικονομικό μετασχηματισμό της μεταλιγνιτικής
περιόδου. Σε ότι αφορά στον Στόχο 3 της Κοινωνικής Ανάπτυξης, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει
επιλεκτικά δράσεις σε 8 το πολύ από τις 15 προτεραιότητες του ΕΠΑ. Οι δράσεις θα αφορούν
αποκλειστικά αντικείμενα υποδομών και όχι σχετικές δράσεις που χρηματοδοτεί το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε ότι αφορά στο Στόχο 4 της Ανάπτυξης των Υποδομών, το
ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει δράσεις σε 6 το πολύ από τις 11 προτεραιότητες του ΕΠΑ, με
προτεραιότητες στα δίκτυα. Τέλος, σε ότι αφορά στον Στόχο 5 της Ανάπτυξης της
Εξωστρέφειας, το ΠΠΑ θα χρηματοδοτήσει δράσεις σε 8 το πολύ από τις 12 προτεραιότητες
του ΕΠΑ, με έμφαση στον πολιτισμό και τον τουρισμό.

4.5.2 Συμβατότητα της στρατηγικής με άλλες στρατηγικές της ΠΔΜ
Ο σχεδιασμός της περιφερειακής πολιτικής της ΠΔΜ για την προγραμματική περίοδο 20142020 έλαβε υπόψη μία σειρά από παράγοντες του ευρύτερου εθνικού και ευρωπαϊκού
πλαισίου, οι οποίοι περιλαμβάνουν το μακροοικονομικό περιβάλλον της ΠΔΜ καθώς και μια
σειρά από πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που το προσδιορίζουν, όπως αυτές
εξελίσσονταν στο εθνικό και το κοινοτικό περιβάλλον. Τέτοιες εξελίξεις αποτέλεσαν η έξοδος
της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον θεσμό του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, οι δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της, οι κατευθυντήριες
γραμμές για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι
πολιτικής των Ταμείων και η εγκεκριμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω στρατηγικών στόχων και κατευθύνσεων της ΠΔΜ για την επόμενη
προγραμματική περίοδο, το ΠΠΑ της Περιφέρειας είναι απολύτως συμβατό σε σχέση με:
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Την Στρατηγική «Ευρώπη 2020».



Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 -2020.



Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.



Το πρόγραμμα Horizon Europe και τα λοιπά διαπεριφερειακά προγράμματα.



Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2020).



Τις Εθνικές Στρατηγικές

4.5.3 Επιπτώσεις μεγάλων έργων στην οικονομία
ο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΔΜ, παρουσιάζει ένα συνεκτικό μίγμα
πολιτικής και έργων - δράσεων, δίνοντας σημαντική έμφαση στην υλοποίηση και συντήρηση
έργων ανάπτυξης υποδομών και πράσινης ανάπτυξης. Τα έργα υποδομών του προγράμματος
έστω και αν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν στην πλειοψηφία τους ως μεγάλα έργα με
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία (λόγω και του περιορισμένου Π/Υ του ΠΠΑ),
επιφέρουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στο επίπεδο της χωρικής ενότητας που υλοποιούνται,
προσδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η
υλοποίηση των εν λόγω έργων αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις, με άμεσο
αντίκτυπο σε τομείς όπως η εργασία, το εμπόριο, το εισόδημα και άλλες εν γένει οικονομικές
δραστηριότητες. Επίσης, οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, την
χωρική κατανομή και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, την βελτίωση της απασχόλησης, την
προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού κ.ά.,
ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο της στόχευσης για Έξυπνη Ανάπτυξη και
Ενίσχυση της Εξωστρέφειας, στόχο με χαμηλά ή καθόλου μετρήσιμα αποτελέσματα τα
τελευταία χρόνια.

4.5.4 Συμπληρωματικότητα με πολιτικές άλλων Ευρωπαϊκών Ταμείων/Οργάνων
o ΠΠΑ της ΠΔΜ αποτελεί συμπληρωματικό χρηματοδοτικό εργαλείο και μάλιστα μικρής
σχετικά κλίμακας με βάση την αναμενομένη ετήσια κατανομή έως το 2025, το οποίο
λειτουργεί και συνεργεί στη λογική αυτή με τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους από την
ΕΕ, όπως και με λοιπούς εθνικούς πόρους. Περισσότεροι από τους μισούς χρηματοδοτικούς
πόρους της ΕΕ διοχετεύονται μέσω των πέντε (5) Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τα οποία διαχειρίζονται από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι χώρες της ΕΕ. Στόχος αυτών των Ταμείων είναι η συμβολή στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και στη διασφάλιση βιώσιμων και υγιών συνθηκών τόσο στην ευρωπαϊκή
οικονομία όσο και στο περιβάλλον.
Όσο αφορά τη συμπληρωματικότητα του ΠΠΑ με τις πολιτικές των ανωτέρω ευρωπαϊκών
ταμείων εντοπίζονται τα εξής: Ως προς το ΕΤΠΑ παρουσιάζεται έντονη συμπληρωματικότητα
μεταξύ Περιφερειακών και Εθνικών Δράσεων για την ανάπτυξη της Έρευνας και Καινοτομίας
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Στο ίδιο πλαίσιο θα αξιοποιηθούν οι αντίστοιχοι πόροι
του ΕΠΑ και των ΠΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ για την μετάβασή τους στο νέο μοντέλο ανάπτυξης,
καθώς και η προώθηση επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, με την ταυτόχρονη ενίσχυση των
αναγκαίων υποδομών.
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Εντοπίζεται επίσης συμπληρωματικότητα για δράσεις προώθησης της χρήσης συστημάτων
ΑΠΕ σε τελικούς τομείς ενεργειακής κατανάλωσης, την ανάπτυξη «έξυπνων» ενεργειακών
συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο καθώς και τη
βελτίωση της προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών,
οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών. Ομοίως και με έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, παρουσιάζεται συμπληρωματικότητα με έργα
υποδομών και δικτύων που διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ των ενοτήτων της
περιφέρειας αλλά και έξω από αυτή.
Ως προς το ΕΚΤ παρουσιάζεται συμπληρωματικότητα μεταξύ εθνικών δράσεων ενεργητικής
απασχόλησης και δράσεων για ανέργους με δράσεις του ΕΠΑ για την εκπαίδευση ανέργων
ώστε να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας καθώς και μεταξύ δράσεων που
αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Τέλος, ως προς το ΕΓΤΑΑ εντοπίζεται συμπληρωματικότητα σε δράσεις αναγκαίας στήριξης
της αγροτικής παραγωγής με στόχο την αποφυγή επέκτασης της υποβάθμισης των εδαφών
και της ερημοποίησης της υπαίθρου της ΠΔΜ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή μετά το 2020:
αποτυπώνεται το νέο πλαίσιο με μια ματιά, και μνημονεύονται τα σημεία όπου το ΠΠΑ της
ΠΔΜ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε αυτή.
Έμφαση δίδεται σε πέντε επενδυτικές προτεραιότητες, όπου η EE βρίσκεται σε καλύτερη
θέση για να παράγει αποτελέσματα. Οι επενδύσεις της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα
καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους. Οι περιφερειακές αναπτυξιακές επενδύσεις θα
εστιάσουν περισσότερο στους στόχους 1 και 2, ενώ το ΠΠΑ εστιάζει περισσότερο στους
στόχους 2 & 3. Το ΠΠΑ λειτουργεί επίσης συμπληρωματικά στην ενίσχυση του ρόλου των
αστικών αρχών για αστικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, μη χρηματοδοτούμενες από το
ΠΕΠ και συμπληρωματικά επίσης σε έργα διασυνοριακής διάστασης.
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4.6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
4.6.1 Συμβολή ΠΠΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη
Σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΠΠΑ της ΠΔΜ θα λαμβάνονται υπόψη και θα
συνεκτιμώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά το σκέλος και
το μέγεθος που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της ΠΔΜ σε εναρμόνιση με τον εθνικό και
ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Η χώρα, ακολουθώντας τις πρωτοβουλίες των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχει ξεκινήσει από το 2019, τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου
Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, το οποίο θα αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των κεντρικών
και μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής που έχουν ή πρόκειται να υιοθετηθούν από τη χώρα
μας, προκειμένου να εφαρμοστεί, με ισόρροπο και ολοκληρωμένο τρόπο, το σύνολο των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

4.6.2 Συμβολή ΠΠΑ στη ισότητα ευκαιριών και κατάργηση διακρίσεων
Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί γενική αρχή, οι δύο ουσιαστικές πτυχές της οποίας είναι
η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, ιδίως, στον οικονομικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό και οικογενειακό βίο. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:


Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης



Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών



Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

4.6.3 Συμβολή ΠΠΑ στη ισότητα μεταξύ των φύλλων
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, η ισότητα των
φύλων αποτελεί πολιτικό και αναπτυξιακό στόχο, τόσο σε επίπεδο χάραξης και εφαρμογής
εθνικής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο έργων των οποίων η υλοποίησή τους χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή των ίσων ευκαιριών για τα φύλλα εμπεριέχεται ως στόχος
στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ήδη από το 1988. Οι στόχοι πολιτικής και οι δράσεις που
επιλέγονται στο πλαίσιο του ΠΠΑ της ΠΔΜ έχουν σημαντική συμβολή και όλοι οι δικαιούχοι
έργων και δράσεων θα δεσμεύονται για την τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων.

4.6.4 Εκτιμώμενη επίπτωση στο περιβάλλον
Στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί ευρωπαϊκό και εθνικό στόχο
σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπό αρ. οικ. 107017/2006 ΚΥΑ, πριν από την
υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και η εκτίμηση των
επιπτώσεων που ενδέχεται αυτά να έχουν στο περιβάλλον, ώστε να προωθούνται η
αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά
στην αποτελεσματική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) έργων και
δραστηριοτήτων και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) σχεδίων και
προγραμμάτων, η Εθνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί, πλήρως στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο.
Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση κάθε είδους
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Προγράμματος αποτελεί επιταγή, θα εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος που ενσωματώνει την
οδηγία 2001/42 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων
Σχεδίων και Προγραμμάτων, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων 20212025 και στην αναζήτηση αειφόρων εναλλακτικών λύσεων.
Για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της συλλογής, διαχείρισης και ανταλλαγής
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αλλά και
την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στην «περιβαλλοντική πληροφορία» ενσωματώθηκε η
Οδηγία INSPIRE στο εθνικό δίκαιο και διεξάγονται παράλληλες δράσεις για την αναζήτηση
και μεταφόρτωση στατιστικής και γεωχωρικής πληροφορίας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας έχει συσταθεί Γραφείο Πράσινων Συμβάσεων και Περιβαλλοντικών Προτύπων,
με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στις Δημόσιες
Συμβάσεις. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ)
έχει εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες προμηθειών
του δημοσίου, την ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Το περιβάλλον κατέχει κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΠΠΑ της ΠΔΜ για την
περίοδο 2021-2025. Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, προωθούνται δράσεις
που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν την αρνητική επίπτωση που έχει προκαλέσει η
μακροχρόνια λιγνιτική δραστηριότητα της ΔΕΗ οι οποίες
εστιάζονται: α)στην
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, β) των εδαφών και των υδροφορέων στις
προσβεβλημένες περιοχές, γ) στην αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Μεγάλη
βαρύτητα δίνεται σε δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης (environmental
monitoring), αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών στα αστικά κέντρα και στις
κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου εντοπίζονται τα εντονότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Στο επίπεδο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας
υπόψη και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ΠΔΜ, προωθούνται δράσεις για την διατήρηση
και
αξιοποίηση
των
εδαφο/υδατικών
πόρων
και
της
βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, καθώς και συνδυασμένες δράσεις για την
προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, με
παράλληλο στόχο την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών και την αύξηση
της επισκεψιμότητάς τους.
Στο επίπεδο της διαχείρισης και ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων ορυκτών πόρων,
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο εκ των πραγμάτων επαναπροσδιορισμός της σχέσης της ΠΔΜ
με τη λιγνιτική εξόρυξη λαμβάνοντας υπόψη την αρχούμενη διαδικασία «δίκαιης
μετάβασης» στη μεταλιγνιτική εποχή. Ως απόρροια της μειούμενης συμμετοχής του λιγνίτη
στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνεται τοπικά μια σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στις
ΑΠΕ (φωτοβολταικά, ανεμογεννήτριες) που οδηγεί σταδιακά σε σημαντική αύξηση
συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Προς την κατεύθυνση της
απολιγνιτοποίησης προωθούνται δράσεις για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η2, βιομάζα / βιοαέριο, βιοκαύσιμα, συστήματα
αξιοποίησης χαμηλής θερμότητας, αξιοποίησης υποπροϊόντων, αποβλήτων, αζώτου,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών) καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση
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της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων
τηλεθέρμανσης, αξιοποίηση φυσικού αερίου, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού
σχεδιασμού και αναβάθμιση ενεργειακού κελύφους σε κτίρια, καθώς και δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην απαίτηση για συμπληρωματικές δράσεις
αντιμετώπισης των υδατικών πόρων (Σχέδια διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Υ.Δ.
9) και προώθηση ενεργειών για την ορθολογική χρήση τους (παρακολούθηση ποσοτικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών, οριοθέτηση υδατορεμάτων, κατασκευή φραγμάτων /
λιμνοδεξαμενών, εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού, οικονομική αποτίμηση
χρήσεων ύδατος), καθώς και τεχνικές για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εδαφικών
πόρων στον πρωτογενή τομέα μέσω της μείωσης των εισροών και της χρήσης
καταλληλότερων καλλιεργειών.
Στο επίπεδο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις προαναφερόμενες
δράσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση των διαθέσιμων ενεργειακών και φυσικών
πόρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τεχνολογιών για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στην ανάπτυξη
δράσεων με βάση το υδρογόνο καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης,
αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα και αξιοποίησης του, ως βιοκαυσίμου (CCUS).
Στο επίπεδο της πρόληψης των φυσικών κινδύνων και της διαχείρισης καταστροφών
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου, υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία
Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με κεντρική διαχείριση, για όλα τα έργα φυσικών
καταστροφών των Περιφερειών. Επομένως δεν υπήρξε ανάγκη τη περίοδος εκπόνησης του
ΠΠΑ, να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι αυτές, στον προϋπολογισμό τους.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συνολική επίπτωση των έργων, υποδομών και λοιπών
δράσεων του ΠΠΑ αναμένεται να είναι από ουδέτερη έως και θετική τόσο για το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον, όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
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4.7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.7.1 Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος
Η Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ), στην οποία ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης του συνόλου
του ΠΠΑ, υποδεικνύεται από την περιφέρεια κατά την υποβολή του παρόντος. Με την
απόφαση έγκρισης του προγράμματος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα
κατανεμηθεί στην ΠΔΜ ο προϋπολογισμός του οικείου προγράμματος και θα ορισθεί η
Υπηρεσία Διαχείρισης, στην οποία ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Η Υ.Δ του
ΠΠΑ υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειάρχη της ΠΔΜ και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
του οικείου ΠΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑ και των ΤΠΑ/ΠΠΑ.
Οι αρμοδιότητες που εκτελεί η ΥΔ, όπως και κάθε Υπηρεσία Διαχείρισης καθορίζονται στο
άρθρο 131 του ν. 4635/2019 και στο ΣΔΕ καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες
εφαρμογής αυτών.
Οι αρμοδιότητες αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην ενεργοποίηση
των
προγραμμάτων, στην επιλογή και ένταξη των έργων, στη χρηματοοικονομική διαχείριση,
στην παρακολούθηση των έργων και του προγράμματος, στις επαληθεύσεις, στους ελέγχους,
στην αξιολόγηση έργων και προγράμματος, τυχόν περιοδικές και στην ενδιάμεση έκθεση,
όπως και στον απολογισμό.

4.7.2 Οργάνωση και αρμοδιότητες
Για την επίτευξη της προγραμματισμένης μέσω του ν. 4635/2019 μεταρρύθμισης όσον
αφορά στον προγραμματισμό και στην διαχείριση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ, σε ότι αφορά
στην ΠΔΜ η Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΠΑ της Δυτικής
Μακεδονίας, θα διαθέτει την κατάλληλη και κυρίως θα διαθέτει την επαρκή διοικητική και
διαχειριστική ικανότητα.
Αυτό απαιτείται καθώς οι ανάγκες που πρέπει να καλυφτούν είναι σε πολλές περιπτώσεις
νέες και απαιτείται σημαντική αντίστοιχη τεχνογνωσία. Η διοικητική ικανότητα της ΥΔ
εκτιμάται με βάση την: επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην διαχείριση των ανατιθέμενων πόρων του ΠΠΑ.
Ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της ΠΔΜ ως Υπηρεσία
Διαχείρισης ολόκληρου του ΠΠΑ 2021 - 2025 διερευνάται παράλληλα η υφιστάμενη
υπηρεσιακή δομή της, ούτως ώστε να προσαρμοστεί, είτε προσθέτοντας νέα
τμήματα/μονάδες, είτε επαναπροσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες των υπαρχόντων
τμημάτων/μονάδων ως προς εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 129 του Ν.4635/19, ενώ
σε πρώτη φάση ορίζονται συγκεκριμένα στελέχη με αρμοδιότητα τη διαχείριση του
Προγράμματος.

4.7.3 Κανονιστικό πλαίσιο
Για την προετοιμασία, αλλά κυρίως για την υλοποίηση και εξέλιξη του Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης της ΠΔΜ για την περίοδο 2021-2025, είναι απαραίτητο ένα
σύνολο κανονισμών και οδηγιών. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό την
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ορθολογική, χρηστή και σωστή υλοποίηση του ΠΠΑ, με κανόνες, για την μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων από την υλοποίησης έργων και δράσεων του. Αναφέρονται ακολούθως οι
κανονισμοί, οι οδηγίες, η νομοθεσία και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο
δράσης του ΠΠΑ της ΠΔΜ 2014-2020.


Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98).



Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).



Ο ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].



Ο ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».



Η υπ’ αρ. 95189 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3961)
Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.

4.8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
Για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης,
ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη, η οποία περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και
τους όρους χρηματοδότησης των έργων. Αναλυτικότερα, βλέπε σελ. 265 του ΠΠΑ ΔΜ, στο
παράρτημα της παρούσας.

4.9. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δεν αναφέρονται ειδικά και άλλα θέματα

4.10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Με την 1η εγκύκλιο για την κατάρτιση του ΕΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (υπ’ αρ. 29428/12-3-2020) σηματοδοτήθηκε η έναρξη του διαλόγου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους φορείς πολιτικής σε Περιφερειακό επίπεδο,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την κατάρτιση των ΠΠΑ στο πλαίσιο των
αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ.
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της ΠΔΜ, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται από την σχετική Απόφαση περί ορισμού της ως
αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της
ΠΔΜ και συγκεκριμένα για την ενεργοποίηση του Προγράμματος, την επιλογή και ένταξη των
έργων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των έργων και του
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προγράμματος, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση έργων και προγράμματος,
τυχόν περιοδικές και την ενδιάμεση έκθεση, όπως και τον απολογισμό, προέβη σε σχετικές
ενέργειες, όπως τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου ΠΔΕ. Επίσης έγιναν επαφές και
διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, αιρετούς και υπηρεσιακούς για τα
έργα που προτάθηκαν. Η έγκριση του ΠΠΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ.Μ και η
υποβολή του στην ΕΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσον αφορά στην τελική
του έκδοση, ολοκληρώθηκε το Μάιος 2021.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

134

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
5.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάποιο σκοπό
«εκπονείται περιβαλλοντική μελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και
αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η
εφαρμογή του Σχεδίου ή Προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες
λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου ή
προγράμματος». Στόχος των εναλλακτικών αυτών λύσεων είναι η ανίχνευση της κατάστασης
των εξεταζόμενων παραμέτρων στο μέλλον και η προσπάθεια περιγραφής της τελικής
κατάστασης, δηλαδή της κατάστασης μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων
παρεμβάσεων.
Η σύγκριση του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος με εναλλακτικές δυνατότητες
προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ.1225.Β’/2006) ως ενσωμάτωση της οδηγίας
2001/42/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προβλέπονται τα εξής:
«1. Σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), σύμφωνα με το
άρθρο 3 (παρ.1 και 2), η αρχή σχεδιασμού εκπονεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το προτεινόμενο σχέδιο ή πρόγραμμα, στην οποία εντοπίζονται,
περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο
περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές
δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού
πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος» (οι έντονοι χαρακτήρες έχουν τεθεί από
τους συντάκτες της παρούσας).
Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω ΚΥΑ, όπου καθορίζεται το περιεχόμενο
της ΣΜΠΕ, αναφέρεται:
«Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει τουλάχιστον:
Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
…
Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες συμπεριλαμβανομένων: α) της
μηδενικής λύσης, β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάστηκαν
και γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου ή
προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων.
...»
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5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ
Εξετάζονται στη συνέχεια οι εξής εναλλακτικές λύσεις προγράμματος περιφερειακής
ανάπτυξης
 Μηδενική Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Α’
 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β’: Πρόγραμμα Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης
(προτεινόμενη λύση).
 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Γ’: Πρόγραμμα Εντατικής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

5.2.1 Μηδενική Εναλλακτική λύση – Σενάριο Α’
Σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική δυνατότητα, διατηρείται βέβαια το ίδιο γεωγραφικό
πεδίο εφαρμογής (περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και οι στόχοι του προγράμματος για μια
αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά:


είτε χωρίς εφαρμογή κανενός Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης



είτε με εφαρμογή ενός προγράμματος που δεν είναι αυστηρά δομημένο και οργανωμένο
σε εξειδικευμένους αναπτυξιακούς στόχους, άξονες προτεραιότητας και δράσεις με έργα
ενταγμένα στρατηγικά και ισορροπημένα στους ως άνω άξονες και δράσεις.

Και στις δύο παραπάνω υποπεριπτώσεις εφαρμογής της μηδενικής λύσης, γίνεται
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος
και της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας με αποσπασματικές και μη συντονισμένες, με τις
γενικότερες στρατηγικές της χώρας και της Δυτικής Μακεδονίας, λύσεις. Με τον τρόπο αυτό,
μπορεί να αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο, αναπτυξιακά ή περιβαλλοντικά ή υποδομών
προβλήματα, όπως η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων, η διαχείριση των υδατικών
πόρων, η κατασκευή οδικών έργων.

5.2.2 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β’ (προτεινόμενη λύση)
Στο σενάριο αυτό διατηρείται βέβαια το ίδιο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής (Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας) και οι στόχοι του προγράμματος για μια αποτελεσματική διαχείριση
των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των έργων και τελικά βιώσιμη ανάπτυξη
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο σενάριο αυτό γίνεται αυστηρή οργάνωση έργων
σε κατηγορίες δράσεων που συμβαδίζουν οργανωμένα με τους στόχους Στρατηγικού
Σχεδιασμού του ΕΠ 2020-2023 και τους Στόχους Προτεραιότητας και τους Αναπτυξιακούς
Στόχους του ΕΠΑ. Οι κατηγορίες δράσεων οργανώνονται ισόρροπα ως προς τους πέντε (5) +
έναν (1) αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον στόχο των
Υποδομών, χωρίς βέβαια να υποβαθμίζονται οι λοιποί στόχοι (πράσινης ανάπτυξης, κλπ). Το
ΠΠΑ αυτό έχει περιγραφεί σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλαιο 4 της παρούσας ΣΜΠΕ (ενώ
αυτούσιο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας).
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Στη συνέχεια παρατίθεται ο συνοπτικός ανά αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ πίνακας κατανομής
προϋπολογισμού, στον οποίο φαίνεται η σχετική βαρύτητα μεταξύ των αναπτυξιακών
στόχων και των κατηγοριών δράσεων που συνδέονται με αυτούς του σεναρίου Β.
Πίνακας 19: Πίνακας Κατανομή Π/Υ ανά Αναπτυξιακό Στόχο ΠΠΑ – Σενάριο Β’

Πίνακας 20: Πίνακας ετήσιας κατανομής χρηματοδότησης και στόχων Προτεραιότητας - Σενάριο Β’

Σχήμα 7: Διάγραμμα κατανομής προϋπολογισμού ανά αναπτυξιακό στόχο ΠΠΑ–Σενάριο Β’
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Το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης των έργων – δράσεων (~83,00%) του ΠΠΑ με
πόρους του ΕΠΑ εξυπηρετεί τους Αναπτυξιακούς Στόχους «Ανάπτυξη Υποδομών» και
«Πράσινη Ανάπτυξη». Το 1% του Π/Υ του ΠΠΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες για Τεχνική Βοήθεια.

5.2.3 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Γ’: Πρόγραμμα Εντατικής Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Στο σενάριο αυτό διατηρείται και πάλι το ίδιο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής (περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας) και οι στόχοι του προγράμματος για μια αποτελεσματική διαχείριση
των εθνικών επενδυτικών πόρων του ΠΔΕ με εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου των έργων και τελικά βιώσιμη ανάπτυξη, με οργάνωση και πάλι των έργων σε
κατηγορίες δράσεων που συμβαδίζουν σε σημαντικό βαθμό με τους στόχους Στρατηγικού
Σχεδιασμού του ΕΠ 2020-2023 και τους Στόχους Προτεραιότητας και τους Αναπτυξιακούς
Στόχους του ΕΠΑ. Στο σενάριο αυτό εφαρμόζεται πρόγραμμα με αλλαγή κατανομής
εφαρμογής της βαρύτητας των 5+1 αναπτυξιακών στόχων. Οι κατηγορίες δράσεων και έργων
δίνουν μικρότερη βαρύτητα στον στόχο της Ανάπτυξης Υποδομών και της Πράσινης
Ανάπτυξης σε σχέση με το σενάριο Β’ αυξάνοντας τη βαρύτητα στους υπόλοιπους άξονες. Αν
και υπάρχουν πολλές επιλογές μεταβολών της σχετικής βαρύτητας εξετάζεται ενδεικτικά η
λύση της δραστικής περικοπής της βαρύτητας της ανάπτυξης Υποδομών και της Πράσινης
Ανάπτυξης κατά 50% σε σχέση με αυτήν της λύσης Β’. Έτσι, η ανάπτυξη υποδομών λαμβάνει
το 27,51% και η πράσινη ανάπτυξη λαμβάνει το 14,33% περίπου του συνολικού
προϋπολογισμού, αντί για το 55,33% και 28,66% αντίστοιχα που είχαν στο σενάριο Β’. Το
ποσοστό που χάνουν αποδίδεται σε έργα που εντάσσονται κυρίως στην κοινωνική ανάπτυξη,
αλλά και στην έξυπνη ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
Πίνακας 21: Κατανομή προϋπολογισμού ανά αναπτυξιακό στόχο σεναρίου Γ’

Αναπτυξιακοί στόχοι

Π/Υ

%Π/Υ

Έξυπνη Ανάπτυξη

15.750.000 €

15,03 %

Πράσινη Ανάπτυξη

15.046.500 €

14,33 %

Κοινωνική Ανάπτυξη

25.042.500 €

23,85 %

Ανάπτυξη Υποδομών

28.890.750 €

27,51 %

Ενίσχυση Εξωστρέφειας

20.244.000 €

19,28 %

Υποστήριξη Προγραμμάτων

1.050.000 €

1%

105.000.000,00 €

100,00 %

Συνολικός Π/Υ
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5.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΩΝ

Για την περιβαλλοντική τεκμηρίωση επιλογής του προτεινόμενου προγράμματος (σεναρίου)
γίνεται μια περιγραφή των αναμενομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε εναλλακτικής
και στη συνέχεια μια συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών. Η
αξιολόγηση πραγματοποιείται ως προς τις επιπτώσεις τους στις περιβαλλοντικές
παραμέτρους-κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα
και τις ενδεχόμενες απειλές του υπό πρόταση προγράμματος προς το περιβάλλον, αλλά και
την ευαισθησία και τρωτότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής
μελέτης, ακόμη και της ευρύτερης της χώρας, θεωρώντας πάντα και τους στόχους που
επιδιώκει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.4 που ακολουθεί, τα κριτήρια που επιλέγονται αφορούν
τόσο στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (πχ βιοποικιλότητα, έδαφος, νερά κλπ) όσο και
του ανθρωπογενούς (πχ Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία). Μολονότι στην ΚΥΑ 107017/5-92006 δεν περιέχονται συστάσεις ή υποχρέωση για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές
παραμέτρους (κριτήρια) που πρέπει να εξετάζονται στην περιγραφή των «περιβαλλοντικά
τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου…», οι περιβαλλοντικές
παράμετροι που επιλέχθηκαν υπερκαλύπτουν τον κατάλογο των τομέων επί των οποίων
συνιστάται να γίνεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου στο περιβάλλον από την
ως άνω ΚΥΑ (Παράρτημα ΙΙΙ, Περιεχόμενο ΣΜΠΕ).
Η ανάλυση που ακολουθείται περιλαμβάνει την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε
εναλλακτικής ως προς κάθε κριτήριο. Οι επιπτώσεις σε κάθε κριτήριο βαθμολογείται με
βαθμό από -3 για την πλέον δυσμενή επίπτωση έως το 3 για την πλέον θετική επίπτωση, με
0 να βαθμολογείται η καμία (μηδενική) επίπτωση. Η βαθμολόγηση έχει ποιοτικό χαρακτήρα
και αποδίδεται ως εξής:
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα ικανοποιεί σε σχετικά επαρκή βαθμό
το κριτήριο (θετική επίπτωση μικρής έντασης), η βαθμολογία είναι 1.
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό το
κριτήριο (θετική επίπτωση μέσης έντασης), βαθμολογείται με 2.
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το
κριτήριο (θετική επίπτωση μεγάλης έντασης), βαθμολογείται με 3.
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα δεν ικανοποιεί, αλλά σε μικρό βαθμό
το κριτήριο (αρνητική επίπτωση μικρής έντασης), η βαθμολογία είναι -1.
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα δεν ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό
το κριτήριο (αρνητική επίπτωση μέσης έντασης), βαθμολογείται με -2.
 Εφόσον η αξιολογούμενη εναλλακτική δυνατότητα δεν ικανοποιεί σε πολύ σημαντικό
βαθμό το κριτήριο (αρνητική επίπτωση μεγάλης έντασης), βαθμολογείται με -3.
 Τέλος, εφόσον η εναλλακτική δυνατότητα έχει ουδέτερη επίπτωση ως προς το κριτήριο,
τότε η βαθμολογία είναι 0.
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Πίνακας 22: Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων / λύσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1. Αποτελεσματική προστασία της
βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και
της πανίδας

2. Αποτελεσματική προστασία του
πληθυσμού, της κοινωνικής
συνοχής και της ανθρώπινης
υγείας
3. Αποτελεσματική προστασία των
εδαφικών πόρων

4. Αποτελεσματική διαχείριση και
προστασία των υδατικών πόρων

5. Αποτελεσματική προστασία
της ατμόσφαιρας και μείωση των
παραγόντων που ευθύνονται για
τηνκλιματική αλλαγή.

6. Υλικά περιουσιακά στοιχεία

7. Αποτελεσματική προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς

8. Αποτελεσματική προστασία και
ανάδειξη του τοπίου

9. Ακουστικό περιβάλλον

10. Ανάπτυξη σε βιώσιμη
κατεύθυνση
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξιολόγηση
του
βαθμού
προστασίας
της
βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας της
περιοχής μελέτης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.
Αξιολόγηση του βαθμού της προφύλαξης και
προαγωγής της κοινωνικής συνοχής, της ανθρώπινης
υγείας, της πληθυσμιακής μεταβολής, της προσφοράς
θέσεων εργασίας, της κατάστασης του βιοτικού
επιπέδου από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας.
Αξιολόγηση της δυνατότητας προστασίας της
ποιότητας του εδάφους από την εφαρμογή κάθε
εναλλακτικής δυνατότητας.
Αξιολόγηση του βαθμού της αποτελεσματικής
προστασίας από τη ρύπανση των υδάτων, της
βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων και της
δυνατότητας ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών
πόρων από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας.
Αξιολόγηση του βαθμού της δυνατότητας μείωσης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της προστασίας της
ποιότητας της ατμόσφαιρας, μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας από
την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας,
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής
Αξιολόγηση του βαθμού της δυνατότητας
επηρεασμού των υλικών περιουσιακών στοιχείων του
πληθυσμού και της δυνατότητας βιώσιμης οικιστικής
ανάπτυξης από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας.
Αξιολόγηση του βαθμού της προστασίας και της
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορεί
να προκύψει από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας.
Αξιολόγηση του βαθμού του σεβασμού και της
δυνατότητας προστασίας του χαρακτήρα, των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της ποικιλίας και της
ποιότητας του τοπίου της περιοχής από την
εφαρμογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.
Αξιολόγηση της επιβάρυνσης του ακουστικού
περιβάλλοντος από την αύξηση του θορύβου από την
εφαρμογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας
Αξιολόγηση του προγράμματος σε σχέση με το βαθμό
της ανταπόκρισής του στις ανάγκες, τις ευκαιρίες και
τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας, της χώρας και του
παγκόσμιου ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την
αειφορία του περιβάλλοντος.
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5.3.1 Αξιολόγηση Μηδενικής Εναλλακτικής Λύσης- Σενάριο Α’
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5.2.1, και τις δύο παραπάνω υποπεριπτώσεις εφαρμογής
της μηδενικής λύσης, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ανάπτυξης και
προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας με λύσεις
αποσπασματικές και μη συντονισμένες με τις γενικότερες ανάγκες και στρατηγικές της της
περιφέρειας αλλά και της χώρας συνολικά. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αντιμετωπίζονται
τα προβλήματα τοπικής ανάπτυξης, υποδομών και περιβάλλοντος, όπως η διάθεση στερεών
και υγρών αποβλήτων, η διαχείριση των υδατικών πόρων και η κατασκευή οδικών έργων.
Είναι φανερό ότι στη μηδενική λύση, ακόμη και αν οι γενικότεροι στόχοι ανάπτυξης
λαμβάνονται υπόψη, λόγω της ευκαιριακής αντιμετώπισης των αναγκών δεν μπορεί να
υπάρχει συνεπής αντιστοίχιση των στόχων με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, τους
άξονες προτεραιότητας ούτε συσχέτισή τους με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και τον
προσδιορισμό των στόχων στρατηγικής και των κατηγοριών δράσεων που θα
χρηματοδοτηθούν.
Η μη εφαρμογή ενός δομημένου Προγράμματος δεν λαμβάνει υπόψη του τη συνέργεια
μεταξύ των διαφόρων δράσεων και έργων. Ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει σε κάποιο
βαθμό ορισμένα τοπικά προβλήματα και ανάγκες, αλλά χωρίς την ισόρροπη αντιμετώπισή
τους σε επίπεδο Περιφέρειας ανάλογα με την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση, που έχει
προκύψει από τα διάφορα στρατηγικά σχέδια και προγράμματα που προαναφέρθηκαν δεν
μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η μη προτεραιοποίηση, μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την λανθασμένη επιλογή χρηματοδότησης δράσεων και έργων, με
επιλογή μη άμεσων αναγκών και την παράλειψη επιλογής άλλων κρίσιμων για το περιβάλλον
και την κοινωνία με αποτέλεσμα τελικά την επιδείνωση συχνά των περιβαλλοντικών
παραμέτρων, της κλιματικής αλλαγής και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να έχει δυσμενή επίπτωση σε μία σειρά περιβαλλοντικών
παραμέτρων που όπως έχει διαφανεί από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
παρουσιάζουν τάσεις επιδείνωσης. Για παράδειγμα, δεν θα αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα
η αρνητική επίδραση που έχει προκαλέσει η μακροχρόνια δραστηριότητα της ΔΕΗ και που
αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των εδαφών και του
υδροφόρου ορίζοντα στις προσβεβλημένες περιοχές, στην αποκατάσταση ανενεργών
λατομικών χώρων. Κατά συνέπεια δε θα πραγματοποιηθούν δράσεις περιβαλλοντικής
παρακολούθησης, αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών στα αστικά κέντρα και
στις κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου και εντοπίζονται τα εντονότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Στο επίπεδο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και το
ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ΠΔΜ, οι δράσεις που πρέπει να προωθηθούν για την
αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των εδαφο-υδατικών πόρων και της
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, καθώς και δράσεις για
την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με
παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών και την αύξηση της
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επισκεψιμότητάς τους, δε θα είναι επαρκείς. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει αρνητικά και την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Από τη μη εφαρμογή του Προγράμματος, δεν θα ενισχυθεί επίσης η αναγκαία αναβάθμιση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση τους, καθώς
δεν επιτυγχάνεται ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας, που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στις επιχειρήσεις. Η μη ορθολογική
χρηματοδότηση για παράδειγμα των οδικών ή αντιπλημμυρικών έργων ή χωρίς την
εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον κατά την κατασκευή, αλλά και κατά τη λειτουργία, εφόσον η επιλογή των έργων
δεν τεκμηριώνεται αναλυτικά.
Η λύση Α’ είναι προφανές ότι δεν προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή, ενώ
αντιθέτως αφήνει την περιοχή σε μία κατάσταση στασιμότητας και ενδεχομένως πτώση.
Συνεπώς, η μηδενική λύση - Σενάριο Α’ είναι μια λύση περιβαλλοντικά δυσμενής, όπως
φαίνεται και από την ενδεικτική βαθμολογία του Πίνακας 23.
Πίνακας 23: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση – Σενάριο Α’
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σενάριο Α
κατασκευή

λειτουργία

-2

-1

-1

0

3. Αποτελεσματική προστασία των εδαφικών πόρων

-2

-1

4. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των υδατικών

-3

-3

-3

-3

-1

-1

-1

-1

8. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του τοπίου

-1

-2

9. Ακουστικό περιβάλλον

-2

-1

10. Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

0

-2

-16

-15

1. Αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, της
χλωρίδας και της πανίδας
2. Αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού, της κοινωνικής
συνοχής και της ανθρώπινης υγείας

πόρων
5. Αποτελεσματική προστασία της ατμόσφαιρας και μείωση
των παραγόντων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.
6. Υλικά περιουσιακά στοιχεία
7. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Α
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5.3.2 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β’: Πρόγραμμα Βιώσιμης Περιφερειακής
Ανάπτυξης (προτεινόμενη λύση)
Το Σενάριο Β’ χαρακτηρίζεται από την οργανωμένη διαχείριση και τον έλεγχο του
προγράμματος και των έργων και δράσεων με συνέπεια την καλύτερη δυνατή
αποτελεσματικότητα ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία. Από την
εφαρμογή του αναμένονται θετικές επιδράσεις στις περισσότερες περιβαλλοντικές
παραμέτρους (κριτήρια) που εξετάζονται κατά τη φάση κατασκευής κυρίως των έργων
υποδομών. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις θα είναι μικρότερες από αυτές του σεναρίου Α’
δεδομένου ότι τα έργα θα προγραμματίζονται και θα υλοποιούνται ισορροπημένα και όχι
ευκαιριακά ή ως αποτέλεσμα πολιτικών ή άλλων πιέσεων.
Κατά τη λειτουργία οι περισσότερες παράμετροι επηρεάζονται θετικά, καθώς τα έργα και οι
δράσεις, που έχουν επιλεγεί μετά από δομημένη επιλογή και προτεραιοποίηση, καθώς και
μετά από οργανωμένη διαχείριση και έλεγχο, θα μπορούν να αποδώσουν με σημαντική
περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση για όλη την περιοχή μελέτης σύμφωνα με την
τεκμηριωμένη κατάταξη και επιλογή τους. Έτσι, αναμένονται θετικές επιπτώσεις στην
βιοποικιλότητα, καθώς λαμβάνονται υπόψη η ανάγκη διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών από το νόμο περί βιοποικιλότητας, στην ποιότητα του αέρα και του ακουστικού
περιβάλλοντος, τα νερά και το έδαφος, με τα σωστά έργα υποδομών και πράσινης
ανάπτυξης. Μέτρα για την ανθεκτικότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα έχουν
θετική επίπτωση στιες κλιματικές συνθήκες και το περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
Αντίστοιχα, αναμένονται θετικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο, την προστασία και ανάδειξη
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και εν τέλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η
υλοποίηση του Σεναρίου Β’ αναμένεται να επηρεάσει θετικά την προστασία του πληθυσμού,
τις συνθήκες διαβίωσης, την κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη υγεία, την προσέλκυση
πληθυσμού στην περιοχή, την προσφορά θέσεων εργασίας, την άνοδο του μορφωτικού και
βιοτικού επιπέδου καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Τελικά η εφαρμογή του Σεναρίου Β’ αναμένεται να συντελέσει στην βιώσιμη ανάπτυξη, την
οικονομική βιωσιμότητα και την αύξηση της παραγωγικότητας με αποτέλεσμα τις θετικές
επιδράσεις στο ΑΕΠ. Σημαντικές επιδράσεις θεωρούνται η αύξηση της απασχόλησης, η
μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.
Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του πίνακα 5.6 που ακολουθεί, η συνολική συνέπεια
από την εφαρμογή και υλοποίηση των έργων υποδομών και λοιπών δράσεων του ΠΠΑ
αναμένεται να είναι από ουδέτερη έως και θετική τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και
για το ανθρωπογενές και ειδικότερα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
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Πίνακας 24: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση – Σενάριο Β’
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σενάριο Β
κατασκευή

1. Αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας,

λειτουργία

-1

2

κοινωνικής συνοχής και της ανθρώπινης υγείας

-1

3

3. Αποτελεσματική προστασία των εδαφικών πόρων

-1

2

4. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των

-1

3

-1

2

-1

2

πολιτιστικής κληρονομιάς

0

2

8. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του

0

2

9. Ακουστικό περιβάλλον

-1

2

10. Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

0

3

-7

23

της χλωρίδας και της πανίδας
2. Αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού, της

υδατικών πόρων
5. Αποτελεσματική προστασία της ατμόσφαιρας και
μείωση των παραγόντων που ευθύνονται για την
κλιματική αλλαγή.
6. Υλικά περιουσιακά στοιχεία
7. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη της

τοπίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Β

5.3.3 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Γ’. Πρόγραμμα Εντατικής Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Στο σενάριο αυτό, όπως αναφέρθηκε, εφαρμόζεται πρόγραμμα με αλλαγή κατανομής
εφαρμογής της βαρύτητας των 5+1 αναπτυξιακών στόχων. Οι κατηγορίες δράσεων και έργων
δίνουν μικρότερη βαρύτητα στον στόχο της Ανάπτυξης Υποδομών και της Πράσινης
Ανάπτυξης σε σχέση με το σενάριο Β’ αυξάνοντας τη βαρύτητα σε άξονες με κατεύθυνση
άμεσα αναπτυξιακή όπως την έξυπνη Ανάπτυξη, την Κοινωνική εξωστρέφεια και την
Κοινωνική Ανάπτυξη. Αν και υπάρχουν πολλές επιλογές μεταβολών της σχετικής βαρύτητας
εξετάζεται ενδεικτικά η λύση της δραστικής περικοπής της ανάπτυξης Υποδομών και της
Πράσινης Ανάπτυξης κατά 50% σε σχέση με αυτήν της λύσης Β’.
Στο σχήμα που ακολουθεί γίνεται συγκριτική απεικόνιση της κατανομής προϋπολογισμού
των δύο σεναρίων Γ’ και Β’.
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Σχήμα 8: Κατανομή προϋπολογισμού σεναρίων Γ’ (γκρι χρώμα) και Β’ (πράσινο χρώμα)

Στο σενάριο Γ’ η ανάπτυξη υποδομών λαμβάνει το 27,51% και η πράσινη ανάπτυξη λαμβάνει
το 14,33% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού, αντί για το 55,33% και 28,66%
αντίστοιχα που είχαν στο σενάριο Β’. Το ποσοστό που χάνουν αποδίδεται σε έργα που
εντάσσονται κυρίως στην κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και στην έξυπνη ανάπτυξη και
εξωστρέφεια.
Συγκεκριμένα, στο σενάριο Γ, γίνονται οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με το Β’,
που φαίνονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 25: Μεταβολή κατανομής προϋπολογισμού σεναρίου Γ ως προς το Β (%0)

Αναπτυξιακοί στόχοι

Σενάριο Β

Σενάριο Γ

Μεταβολή % του Γ ως
προς το Β

Έξυπνη Ανάπτυξη

0,75%

15,03%

95,00%

Πράσινη Ανάπτυξη

28,66%

14,33%

-50,00%

Κοινωνική Ανάπτυξη

9,57%

23,85%

59,87%

Ανάπτυξη Υποδομών

55,03%

27,51%

-50,00%

Ενίσχυση Εξωστρέφειας

5,00%

19,28%

74,06%

Υποστήριξη
Προγραμμάτων

1%

1%

0,00%
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, στο σενάριο Γ’ μειώνεται η χρηματοδότηση της πράσινης
ανάπτυξης και της ανάπτυξης υποδομών κατά 50% σε σχέση με το σενάριο Β’. Αντίθετα,
αυξάνει η Κοινωνική Ανάπτυξη κατά 59,87%, η Έξυπνη ανάπτυξη κατά 95% και η Ενίσχυση
Εξωστρέφειας κατά 74,06%. Οι μεταβολές αυτές του σεναρίου Γ’ θα έχουν προφανώς
αντανάκλαση στον αριθμό ή στο μέγεθος των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και θα
υλοποιηθούν στο σενάριο αυτό.
Σύμφωνα με το ΠΠΑ,
 Στον Στόχο Έξυπνης Ανάπτυξης περιλαμβάνεται ένα έργο που αφορά δράσεις
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΠΔΜ, ενώ ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ χρηματοδότηση
κάποιας δράσης που να σχετίζεται με έρευνα και καινοτομία προς απευθείας όφελος
επιχειρηματικών δράσεων.
 Στον Στόχο Πράσινης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται 30 έργα, μελέτες και υπηρεσίες
ειδικού χαρακτήρα, καλύπτοντας περίπου το 30% του εγκεκριμένου Π/Υ (2002-2020).
o

Εδώ εντάσσεται το μεγάλο έργο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού των
Αναργύρων (42.000.000 €), το οποίο ζητήθηκε να μεταφερθεί εκτός ΠΠΑ 2021-2025,
λόγω του πολύ μεγάλου Π/Υ του, όπως και έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο.

o

Σημαντικό ποσοστό του Π/Υ καλύπτουν τα αντιπλημμυρικά έργα στις 4 ΠΕ της ΠΔΜ.

o

Τα υπόλοιπα έργα αποδίδουν την σημερινή εικόνα του προγράμματος που
διαχρονικά χρηματοδοτεί με πόρους από το Εθνικό ΠΔΕ, η οποία διαθέτει και κατά
περίπτωση αναπτυξιακό χαρακτήρα.

 Στον Στόχο Κοινωνικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται 19 έργα, μελέτες και υπηρεσίες
ειδικού χαρακτήρα, καλύπτοντας περίπου το 8% του εγκεκριμένου Π/Υ (2002-2020).
o

Προτείνονται κυρίως έργα υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, με τα έργα
υποστήριξης δράσεων παιδείας να ακολουθούν.

o

Τα συμπληρωματικά έργα υποστήριξης δομών παιδείας έπονται, ενώ είναι ελάχιστα
τα έργα από τον χώρο της υγείας και της πρόνοιας.

o

Δεν εντοπίζονται δράσεις που σχετίζονται με την απασχόληση των πολιτών.

 Στον Στόχο Ανάπτυξης Υποδομών περιλαμβάνονται 32 έργα, μελέτες και υπηρεσίες
ειδικού σκοπού, καλύπτοντας περίπου το 57% του εγκεκριμένου Π/Υ (2002-2020).
o

Περίπου 56% του Π/Υ του στόχου αφορά στην επαναλαμβανόμενη δράση της
συντήρησης – αποχιονισμού του οδικού δικτύου της ΠΔΜ.

o

Το έργο της ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου της τάξης των
12.600.000 € έχει ενταχθεί για μελλοντική υλοποίηση στο νέο πρόγραμμα.

o

Το έργο της κατασκευής τμήματος της οδού Κήπου – Καισαρείας, της τάξης των
18.398.000 € περιλαμβάνεται στα μεγάλα διαχρονικά έργα που αντιστοιχίζονται στο
στόχο αυτόν.
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 Τέλος, στον Στόχο Ενίσχυση Εξωστρέφειας περιλαμβάνονται 12 έργα, μελέτες και
υπηρεσίες ειδικού χαρακτήρα, καλύπτοντας περίπου το 2,5% του εγκεκριμένου Π/Υ
(2002-2020).
o

Προτείνονται 2 μεγάλα και 1 μικρότερο έργο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας
στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς.

o

Τα υπόλοιπα έργα αφορούν στον πολιτισμό.

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΔΜ,
βάσει και της καταγραφής των αναγκών και των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί ήδη στο
παρόν, παρουσιάζει ένα συνεκτικό μίγμα πολιτικής και έργων - δράσεων, δίνοντας σημαντική
έμφαση στην υλοποίηση και συντήρηση έργων ανάπτυξης υποδομών και πράσινης
ανάπτυξης.
Τα έργα υποδομών του προγράμματος έστω και αν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν στην
πλειοψηφία τους ως μεγάλα έργα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία (λόγω και του
περιορισμένου Π/Υ του ΠΠΑ), επιφέρουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στο επίπεδο της χωρικής
ενότητας που υλοποιούνται, προσδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην τοπική
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αφορούν ουσιαστικά παρεμβάσεις με ιδιαίτερα
βαρύτητα, διότι έρχονται να καλύψουν ανάγκες που δεν κατέστη εφικτό να αντιμετωπιστούν
με πρότερα χρηματοδοτικά πλαίσια.
Η υλοποίηση των εν λόγω έργων αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις, με άμεσο
αντίκτυπο σε τομείς όπως η εργασία, το εμπόριο, το εισόδημα και άλλες εν γένει οικονομικές
δραστηριότητες. Επίσης, οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, την
χωρική κατανομή και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, την βελτίωση της απασχόλησης, την
προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού κ.ά.,
ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο της στόχευσης για Έξυπνη Ανάπτυξη και
Ενίσχυση της Εξωστρέφειας, στόχο με χαμηλά ή καθόλου μετρήσιμα αποτελέσματα τα
τελευταία χρόνια.
Η προώθηση των έστω και περιορισμένων μεγάλων έργων εντούτοις, αναμένεται να
επιφέρει και σημαντικά οφέλη στην κοινωνική διάσταση και συνοχή της Περιφέρειας, μιας
και προφανείς επιπτώσεις επιδιώκεται να είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας και της
ποιότητας ζωής σε ένα πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, όπως και σε ένα προστατευμένο
φυσικό τοπίο, με μέριμνα για την αειφόρο διατήρηση τους κατά την περίοδο της μετάβασης
στη μεταλιγνιτική εποχή. Η ενίσχυση και διασφάλιση των βασικών υποδομών σε μια περιοχή
συνδέεται οριζόντια με βελτίωση της κοινωνικής ζωής, της οικονομικής δραστηριότητας, της
απασχόλησης και της δυνατότητας αποδοτικότερης αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, που είναι και το ζητούμενο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη κάθε χωρικής
ενότητας.
Όσον αφορά τα έργα της πράσινης ανάπτυξης, όπως διαπιστώνεται το περιβάλλον κατέχει
κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΠΠΑ της ΠΔΜ για την περίοδο 2021-2025.
Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζεται να προωθούνται κάποιες
δράσεις που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν την αρνητική επίδραση που έχει προκαλέσει η
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μακροχρόνια δραστηριότητα της ΔΕΗ και που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας
της ατμόσφαιρας, των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα στις προσβεβλημένες περιοχές,
στην αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και σε δράσεις
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών στα
αστικά κέντρα και στις κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου και εντοπίζονται τα εντονότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο επίπεδο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ΠΔΜ, προωθούνται δράσεις για
την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των εδαφο-υδατικών πόρων και της
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, καθώς και δράσεις για
την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με
παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών και την αύξηση της
επισκεψιμότητάς τους.
Στο επίπεδο της ορθολογικής χρήσης και απόδοσης των πόρων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
ο εκ των πραγμάτων επαναπροσδιορισμός της σχέσης της ΠΔΜ με τις ελάχιστες πλέον
δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, με παράλληλη μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή
προωθούνται δράσεις για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας
(βιομάζα / βιοαέριο, βιοκαύσιμα, συστήματα αξιοποίησης χαμηλής θερμότητας,
αξιοποίησης υποπροϊόντων, αποβλήτων, αζώτου, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών)
καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, αξιοποίηση
φυσικού αερίου, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και αναβάθμιση
ενεργειακού κελύφους σε κτίρια, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης
στην απαίτηση για συμπληρωματικές δράσεις αντιμετώπισης των υδάτινων πόρων (Σχέδια
Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής και προώθηση ενεργειών για την ορθολογική
χρήση τους (παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, οριοθέτηση
υδατορεμάτων, κατασκευή φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών, εξοικονόμηση και
επαναχρησιμοποίηση νερού, οικονομική αποτίμηση χρήσεων ύδατος), καθώς και για την
αποδοτικότερη αξιοποίηση των εδαφικών πόρων στον πρωτογενή τομέα μέσω της μείωσης
των εισροών και της χρήσης καταλληλότερων καλλιεργειών.
Στο επίπεδο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις προαναφερόμενες
δράσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση των διαθέσιμων ενεργειακών και φυσικών
πόρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τεχνολογιών για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στην ανάπτυξη
δράσεων με βάση το υδρογόνο καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCUS) και αξιοποίησης του ως βιοκαυσίμου.
Στο επίπεδο της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης καταστροφών σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης, με κεντρική διαχείριση, για όλα τα έργα φυσικών καταστροφών των
Περιφερειών.
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Στην περίπτωση της σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού της έξυπνης ανάπτυξης,
κοινωνικής ανάπτυξης και ενίσχυσης εξωστρέφειας αυτό μπορεί να σημαίνει την ενίσχυση ή
αύξηση έργων ή δράσεων όπως: Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων με προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), Ψηφιακές
εφαρμογές για παρεχόμενες υπηρεσίες – λειτουργίες, Επιστήμες Ζωής. Ωστόσο, η ενίσχυση
των έργων των αξόνων αυτών, πέραν της προώθησής τους μέσω του σεναρίου Β, θα μπορεί
να έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της οικονομίας με τη συμβατική της έννοια,
αλλά θα αφαιρέσει πόρους από την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι μείζονος σημασίας να επικεντρωθούν επενδύσεις
στους στόχους Ανάπτυξης Υποδομών και Πράσινης Ανάπτυξης καθώς η διαφορετική
κατανομή του Π/Υ δε θα καλύψει τις ανάγκες και ελλείψεις (κοινωνικές και περιβαλλοντικές)
που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η συνολική συνέπεια των
έργων υποδομών και λοιπών δράσεων του ΠΠΑ, όπως περιγράφονται στο σενάριο Β,
αναμένεται να είναι από ουδέτερη έως και θετική τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και
για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Μετά τα παραπάνω, προκύπτουν οι εκτιμήσεις του επόμενου πίνακα:
Πίνακας 26: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση – Σενάριο Γ’

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σενάριο Γ’
κατασκευή λειτουργία
1. Αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, της
-2
1
χλωρίδας και της πανίδας
2. Αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού, της
κοινωνικής συνοχής και της ανθρώπινης υγείας
-1
1
3. Αποτελεσματική προστασία των εδαφικών πόρων
-2
1
4. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των
-2
1
υδατικών πόρων
5. Αποτελεσματική προστασία της ατμόσφαιρας και
μείωση των παραγόντων που ευθύνονται για την
-2
1
κλιματική αλλαγή.
6. Υλικά περιουσιακά στοιχεία
-1
1
7. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς
0
1
8. Αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του τοπίου
-1
1
9. Ακουστικό περιβάλλον
-2
1
10. Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση
0
2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Γ
-13
11
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5.3.4 Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε για κάθε ένα σενάριο, προκύπτει η εξής συγκριτική
μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων συγκεντρωτική βαθμολογία:
Πίνακας 27: Συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων/λύσεων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1. Αποτελεσματική
προστασία της
βιοποικιλότητας, της
χλωρίδας και της
πανίδας
2. Αποτελεσματική
προστασία του
πληθυσμού, της
κοινωνικής συνοχής
και της ανθρώπινης
υγείας
3. Αποτελεσματική
προστασία των
εδαφικών πόρων
4. Αποτελεσματική
διαχείριση και
προστασία των
υδατικών πόρων
5. Αποτελεσματική
προστασία της
ατμόσφαιρας και
μείωση των
παραγόντων που
ευθύνονται για την
κλιματική αλλαγή.
6. Υλικά περιουσιακά
στοιχεία
7. Αποτελεσματική
προστασία και
ανάδειξη της
πολιτιστικής
κληρονομιάς
8. Αποτελεσματική
προστασία και
ανάδειξη του τοπίου
9. Ακουστικό
περιβάλλον
10. Ανάπτυξη σε
βιώσιμη κατεύθυνση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Σενάριο Α
Σενάριο Β
Σενάριο Γ
κατασκευή λειτουργία κατασκευή λειτουργία κατασκευή λειτουργία

-2

-1

-1

2

-2

1

-1

0

-1

3

-1

1

-2

-1

-1

2

-2

1

-3

-3

-1

3

-2

1

-3

-3

-1

2

-2

1

-1

-1

-1

2

-1

1

-1

-1

0

2

0

1

-1

-2

0

2

-1

1

-2

-1

-1

2

-2

1

0

-2

0

3

0

2

-16

-15

-7

23

-13

11
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι:
1. Κατά τη φάση κατασκευής:
 η μηδενική λύση Α’ έχει συνολικά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις με βαθμό - 16, όπως
και η λύση Γ’ με -13 και συνεπώς αποτελούν μαζί με τη Γ’ τις δυσμενέστερες για το
περιβάλλον λύσεις, αφού η λύση Β’ έχει βαθμό -7, μικρότερο και των δύο άλλων λύσεων,
άρα μικρότερο βαθμό αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον, οπότε αποτελεί την
ευνοϊκότερη περιβαλλοντικά λύση κατά τη φάση κατασκευής.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας:
 η μηδενική λύση Α’ έχει συνολικά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις με βαθμό - 15, οπότε
αποτελεί την πολύ δυσμενέστερη περιβαλλοντικά λύση σε σχέση με τη Β’ που
βαθμολογείται με 23 και σε σχέση με τη Γ’ που λαμβάνει 11 βαθμούς.
 η λύση Β’ είναι σαφώς πιο φιλική στο περιβάλλον αφού έχει σημαντικές θετικές
επιπτώσεις (ενδεικτικός βαθμός 23) και πολύ πιο καλές από την Α’ (βαθμός -15) αλλά και
από τη Γ’ (βαθμός 11).
Συνολικά λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποιοτική βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι
υπό εξέταση εναλλακτικές δυνατότητες όσο και την περιγραφή, τον σχολιασμό και
συγκριτική αξιολόγηση αυτών, προκύπτει ότι η Εναλλακτική Λύση – Σενάριο Β’ αποτελεί τη
βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση σε σχέση με τις λοιπές εναλλακτικές, περιλαμβανομένης και
της μηδενικής λύσης, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους του Προγράμματος. Η λύση αυτή
αποτελεί συνεπώς τη λύση επιλογής και εξετάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια ως προς τις
επιπτώσεις της στο περιβάλλον και τα τυχόν μέτρα αντιμετώπισης.
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής
μελέτης. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΚΥΑ 107017/2006 ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος, στην οποία αναμένονται
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση
αποτελεί το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής
μελέτης της παρούσας ΣΜΠΕ.

6.1. ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.1.1 Μετεωρολογικά και Κλιματικά χαρακτηριστικά
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ηπειρωτικό κλίμα, ενώ τα παραλίμνια και τα ορεινά
τμήματα έχουν μεσογειακό και ορεινό κλίμα αντίστοιχα. Η γεωγραφική θέση και το
ανάγλυφο συμβάλλουν στη μεγάλη κλιματική ποικιλία του. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από
βαρείς χειμώνες και ήπια καλοκαίρια, σε αντίθεση με το μεσογειακό κλίμα παραθαλάσσιων
περιοχών της χώρας. Επειδή τα οροπέδια της έχουν κατεύθυνση νοτιοανατολική και δεν
παρεμβάλλονται βουνά μεταξύ αυτών, οι βόρειοι άνεμοι που επικρατούν, κρατούν χαμηλά
την θερμοκρασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αρκετές χιονοπτώσεις τους
χειμερινούς μήνες. Παρόλο που η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ανήκει στο ανατολικό
ηπειρωτικό τμήμα της χώρας που χαρακτηρίζεται από λιγότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με
το αντίστοιχο δυτικό, το κλίμα χαρακτηρίζεται πιο υγρό, γεγονός που οφείλεται στο
συνδυασμό του ορεινού της τοπίου και των λιμνών. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται
από 600 μέχρι 1000 mm, ενώ στα ορεινά τμήματα ξεπερνάει και τα 1200 mm. Οι
χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισμένες κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου - Απριλίου. Η μέση
ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 14.5 και 17 °C, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο
και θερμότερο τον Ιούλιο.
Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση διαμορφώνει περιβάλλοντα με ποικίλη κλιματολογία. Στον
ορεινό χώρο της Πίνδου και του Γράμμου για παράδειγμα το κλίμα χαρακτηρίζεται
μεταβατικό, από μεσογειακό σε ηπειρωτικό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του
μεσογειακού τύπου στις χαμηλές κυρίως περιοχές ενώ στις υψηλότερες ζώνες προσομοιάζει
του μεσευρωπαϊκού τύπου. Στον αντίποδα, σε περιοχές με χαμηλό σχετικά υψόμετρο και
περίκλειστες, όπως για παράδειγμα η ζώνη της λίμνης της Καστοριάς, το κλίμα αναγνωρίζεται
ως ύφυγρο μεσογειακό με δριμείς χειμώνες. Στον άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου
το κλίμα είναι γενικά ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες, ζεστά καλοκαίρια και συχνές
χιονοπτώσεις.
Ανθρωπογενείς συνθήκες διαμόρφωσης του μικροκλίματος συγκεκριμένων περιοχών της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζονται τόσο στην περιοχή της τεχνητής λίμνης
Πολυφύτου όσο και στον άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου από τη μακρόχρονη
λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ. Έτσι, σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται
αύξηση της υγρασίας, των ημερών ομίχλης και πιθανώς ελάττωση της χιονόπτωσης. Γενικά,
η ύπαρξη πολλών επιφανειακών υδάτων (φυσικές και τεχνητές λίμνες) επηρεάζουν το
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μικροκλίμα των εγγύς περιοχών λειτουργώντας ρυθμιστικά σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η κλιματική αναγνώριση ανά Περιφερειακή Ενότητα βασίστηκε στα
μετεωρολογικά στοιχεία που προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ τα
οποία αναφέρονται στα έτη 1955-2010 καθώς και από 30ετείς ωριαίες προσομοιώσεις του
μοντέλου meteoblue και τα οποία παρατίθενται παρακάτω:
 Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι καθαρά ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται
από το μεγάλο ετήσιο θερμομετρικό εύρος, τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, τις σχετικά υψηλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τους συχνούς παγετούς, την
ομοιόμορφη κατανομή της βροχής στη διάρκεια του έτους και το συχνό χιόνι.
Θερμοκρασία αέρα
Με βάση τα κλιματικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού (Μ.Σ.) της Κοζάνης (ΕΜΥ), για
το χρονικό διάστημα 1955-2010, η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον
προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό ανέρχεται στους 13,11 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες
τιμές κυμαίνονται μεταξύ 2,3°C (Ιανουάριος) και 24,5 °C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία αέρα -1,2 °C, καταγράφεται τον Ιανουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και ανέρχεται σε 29,6 °C.
Πίνακας 28 : Μέσες μηνιαίες τιμές ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας περιόδου 1955-2010.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (κόκκινο) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τη μηνιαία μέση θερμοκρασία σύμφωνα με τον Μ.Σ.
της Κοζάνης.
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Σχήμα 9 : Διάγραμμα μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας (oC) στο σταθμό της Κοζάνης [πηγή:
meteoblue]

Υετός
Το μέσο μηνιαίο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Υετός) για την περίοδο 19552010 κυμαίνεται από 27,8 (Αύγουστο) – 56,1 mm (Νοέμβριο) ενώ το μέσο ετήσιο ύψος για
την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 38,36 mm.
Πίνακας 29: Μέσο Μηνιαίο Ύψος Υετού και μέσος μηνιαίος αριθμός υετού περιόδου 1955-2010 για
τον Μ.Σ. της Κοζάνης.

Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (μπλε χρώματα)
και οι τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τον Μ.Σ. της Κοζάνης.

Σχήμα 10: Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (mm) στο σταθμό της Κοζάνης [Πηγή: meteoblue]
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Άνεμος
Η ταχύτητα και η διεύθυνση των ανέμων είναι σημαντικοί παράγοντες για τις διαδικασίες
μεταφοράς και διάδοσης των διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων σε μια περιοχή. Σύμφωνα με
τα δεδομένα του Μ.Σ. της Κοζάνης, οι μήνες που εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους
είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Ιούλιος με επικρατέστερη διεύθυνση τη Βόρεια.
Πίνακας 30: Μέσες Μηνιαίες τιμές έντασης Ανέμου περιόδου 1955-2010 για τον Μ.Σ. της Κοζάνης.

Το παρακάτω ροδόγραμμα δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την
υποδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σχήμα 11: Ανεμολόγιο όπου απεικονίζεται η προσομοιωμένη ετήσια συχνότητα έντασης ανέμου (ανά
ώρα) σε κλίμακα BEAUFORT σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Κοζάνης για τα τελευταία 30 έτη.
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Υγρασία
Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, ανέρχεται σε 64,39
% και η μηνιαία μεταβολή κυμαίνεται από 49,6% (Ιούλιο) – 77,2% (Δεκέμβριο) και δεν
ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης (ίσως λόγω
επικράτησης βορείων ανέμων). Το μέγιστο ποσοστό της σχετικής υγρασίας του αέρα στην
επιφάνεια του εδάφους, παρατηρείται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και
Φεβρουάριο, ενώ το ελάχιστο κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο
Πίνακας 31: Μέσες Μηνιαίες τιμές Υγρασίας περιόδου 1955-2010 για τον Μ.Σ. της Κοζάνης.

 Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό, ενώ κλίνει
συγχρόνως προς το μεσευρωπαϊκό. Ο χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το φαινόμενο
του ολικού παγετού. Το σχετικά μεγάλο βροχομετρικό ύψος και η ισοκατανομή του στη
διάρκεια του έτους αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος μεσευρωπαϊκού τύπου.
Θερμοκρασία αέρα
Με βάση τα κλιματικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Φλώρινας (Ε.Μ.Υ.), για το
χρονικό διάστημα 1955-2010, η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον
προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό ανέρχεται στους 12,21 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες
τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0,6°C (Ιανουάριος) και 23,4°C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία αέρα -3,1 °C, καταγράφεται τον Ιανουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και ανέρχεται σε 29°C.
Πίνακας 32: Μέσες μηνιαίες τιμές ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας περιόδου 1955-2010 για τον
Μ.Σ. της Φλώρινας.
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (κόκκινο) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τη μηνιαία μέση θερμοκρασία σύμφωνα με τον Μ.Σ.
της Φλώρινας.

Σχήμα 12 : Διάγραμμα μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας (oC) στο σταθμό της Φλώρινας [πηγή:
meteoblue]

Υετός
Το μέσο μηνιαίο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Υετός) για την περίοδο 19552010 κυμαίνεται από 30,6mm (Αύγουστο) – 85,6 mm (Δεκέμβριο) ενώ το μέσο ετήσιο ύψος
για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 55,29 mm.
Πίνακας 33: Μέσο Μηνιαίο Ύψος Υετού και μέσος μηνιαίος αριθμός υετού περιόδου 1955-2010 για
τον Μ.Σ. της Φλώρινας.

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (μπλε χρώματα) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τον Μ.Σ. της Φλώρινας.

Σχήμα 13: Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (mm) στο σταθμό της Φλώρινας [Πηγή: meteoblue]

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

157

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Άνεμος
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. της Φλώρινας, οι μήνες που εμφανίζουν τους
ισχυρότερους ανέμους είναι ο Απρίλιος, ο Μάϊος και ο Ιούνιος με επικρατέστερη διεύθυνση
τη Βόρεια.
Πίνακας 34: Μέσες Μηνιαίες τιμές έντασης Ανέμου περιόδου 1955-2010 για τον Μ.Σ. της Φλώρινας.

Το παρακάτω ροδόγραμμα δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την
υποδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σχήμα 14 : Ανεμολόγιο όπου απεικονίζεται η προσομοιωμένη ετήσια συχνότητα έντασης ανέμου (ανά
ώρα) σε κλίμακα BEAUFORT σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Φλώρινας για τα τελευταία 30 έτη.

Υγρασία
Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, ανέρχεται σε 68,12
% και η μηνιαία μεταβολή κυμαίνεται από 55,4% (Ιούλιο) – 81,7% (Δεκέμβριο) και δεν
ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης (ίσως λόγω
επικράτησης βορείων ανέμων). Το μέγιστο ποσοστό της σχετικής υγρασίας του αέρα στην
επιφάνεια του εδάφους, παρατηρείται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και
Φεβρουάριο, ενώ το ελάχιστο κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο
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Πίνακας 35: Μέσες Μηνιαίες τιμές Υγρασίας περιόδου 1955-2010 για τον Μ.Σ. της Φλώρινας.

 Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό – μεσογειακό
με την εναλλαγή μιας θερμής – ξηρής περιόδου με μια ψυχρή – υγρή. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται από υψηλές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, ξηρές περιόδους, παγετούς,
χαλαζοπτώσεις και τοπικούς ανέμους. Στην Π. Ε. Καστοριάς δεν υπάρχει σταθμός της ΕΜΥ
για αυτό τα παρακάτω κλιματικά διαγράμματα βασίζονται σε 30 χρόνια ωριαίων
προσομοιώσεων μοντέλων καιρού με χωρική ανάλυση περίπου 30 km. [πηγή: meteoblue]
Θερμοκρασία αέρα
Η μέση μηνιαία θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20°C μόνο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.
Ο χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το φαινόμενο του ολικού παγετού, της διατήρησης
δηλαδή της θερμοκρασίας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας υπό του μηδενός. Οι απόλυτα
ελάχιστες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από τους 20° C και πολλές φορές η λίμνη και τα
ποτάμια παγώνουν. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία πολλές φορές υπερβαίνει τους 40°C.
Το παρακάτω διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για Καστοριά εμφανίζει πόσες ημέρες ανά
μήνα επιτυγχάνονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες καθώς και το φαινόμενο του παγετού.

Σχήμα 15: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για την Καστοριά. [πηγή: meteoblue]
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (κόκκινο) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τη μηνιαία μέση θερμοκρασία.

Σχήμα 15: Διάγραμμα μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας (oC) για την Καστοριά [πηγή:
meteoblue]
Υετός
Το ετήσιο βροχομετρικό ύψος κυμαίνεται από 60 έως 80 mm στα πεδινά, ενώ στα ορεινά
υπερβαίνει τα 120-140 mm και τείνει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα κατά τους διάφορους
μήνες, χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος μεσευρωπαϊκού τύπου. Το χιόνι είναι
συνηθισμένο φαινόμενο κατά την ψυχρή εποχή, ιδίως στα ορεινά. Οι καταιγίδες, θερμικής
προέλευσης, είναι σχετικά συχνές κυρίως κατά τη θερμή εποχή του έτους.
Το παρακάτω διάγραμμα υετού για Καστοριά δείχνει πόσες ημέρες ανά μήνα,
επιτυγχάνονται ορισμένα ποσά υετού.

Σχήμα 16: Διάγραμμα υετού για την Καστοριά. [πηγή: meteoblue]
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Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (μπλε χρώματα) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα).

Σχήμα 17: Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (mm) για την Καστοριά [Πηγή: meteoblue]

Άνεμος
Το πολύπλοκο ανάγλυφο και τα ισοβαρικά συστήματα που επικρατούν έχουν ως αποτέλεσμα
τη συχνή μεταβολή της διεύθυνσης και της έντασης των ανέμων, πάντως συχνότεροι είναι οι
άνεμοι του βόρειου τομέα από ΒΔ προς ΒΑ. Το παρακάτω ροδόγραμμα δείχνει πόσες ώρες
ετησίως ο άνεμος φυσάει από την υποδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σχήμα 18: Ανεμολόγιο όπου απεικονίζεται η προσομοιωμένη ετήσια συχνότητα έντασης ανέμου (ανά
ώρα) σε κλίμακα BEAUFORT για τα τελευταία 30 έτη.

Υγρασία
Η περιοχή είναι πολύ υγρή τους χειμερινούς μήνες και σχετικά ξηρή τους καλοκαιρινούς
(σχετική υγρασία αέρα: άνω των 80 βαθμών κατά τον Δεκέμβριο-Φεβρουάριο, 50-55
βαθμούς τους θερινούς μήνες).

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

161

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό με μεγάλες
θερμομετρικές διαφορές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Θεωρείται από τις ψυχρότερες
περιοχές της Ελλάδας. Οι βροχοπτώσεις, υψηλότατες στη βόρεια Πίνδο, είναι λιγότερες στην
υπόλοιπη ορεινή και χαμηλή ζώνη. Στην Π. Ε. Γρεβενών δεν υπάρχει σταθμός της ΕΜΥ για
αυτό τα παρακάτω κλιματικά διαγράμματα βασίζονται σε 30 χρόνια ωριαίων
προσομοιώσεων μοντέλων καιρού με χωρική ανάλυση περίπου 30 km. [πηγή: meteoblue]
Θερμοκρασία αέρα
Το παρακάτω διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για Καστοριά εμφανίζει πόσες ημέρες ανά
μήνα επιτυγχάνονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες καθώς και το φαινόμενο του παγετού.

Σχήμα 19: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για τα Γρεβενά. [πηγή: meteoblue]

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (κόκκινο) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα) για τη μηνιαία μέση θερμοκρασία.

Σχήμα 20: Διάγραμμα μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας (oC) για τα Γρεβενά [πηγή: meteoblue]
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Υετός
Οι βροχοπτώσεις, υψηλότατες στη βόρεια Πίνδο (180mm) είναι λιγότερες στη λοιπή ορεινή
ζώνη (140 mm) και στις χαμηλότερες περιοχές (60-80).Το παρακάτω διάγραμμα υετού για τα
Γρεβενά δείχνει πόσες ημέρες ανά μήνα, επιτυγχάνονται ορισμένα ποσά υετού.

Σχήμα 21: Διάγραμμα υετού για τα Γρεβενά. [πηγή: meteoblue]

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζονται η κλιματική τιμή 30 ετών (μπλε χρώματα) και οι
τελευταίοι 12 μήνες (μαύρο χρώμα).

Σχήμα 22: Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (mm) στο σταθμό των Γρεβενών [Πηγή: meteoblue]
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Άνεμος
Το παρακάτω ροδόγραμμα δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την
υποδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σχήμα 23: Ανεμολόγιο όπου απεικονίζεται η προσομοιωμένη ετήσια συχνότητα έντασης ανέμου (ανά
ώρα) σε κλίμακα BEAUFORT σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Γρεβενών για τα τελευταία 30 έτη.

Στο προτεινόμενο ΠΠΑ τα έργα που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και τις ήπιες και εναλλακτικές μορφές παραγωγής
ενέργειας, αναμένεται να μειώσουν τόσο την εκπομπή όσο και την κατανομή των
λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, ενώ δεν προβλέπονται δράσεις που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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6.1.2 Γεωμορφολογία & Τοπίο της περιοχής μελέτης
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, έχει
έκταση 9.451 km2 και καταλαμβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Αποτελείται
από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, με έδρα την
Κοζάνη.
Η περιοχή συνορεύει βόρεια με τη Βόρεια Μακεδονία, ανατολικά με τις Περιφερειακές
Ενότητες Ημαθίας και Λάρισας, νότια με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και δυτικά με
την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και την Αλβανία. Γεωγραφικά, αν και βρίσκεται σε
περιφερειακή θέση σε σχέση με τη λοιπή χώρα και την πρωτεύουσά της, η Περιφέρεια
κατέχει κεντρική θέση στο χώρο των δυτικών Βαλκανίων καθώς αποτελεί φυσική πύλη προς
τις συνορεύουσες από τα βορειοδυτικά με την Ελλάδα χώρες.
Η Δυτική Μακεδονία είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Η πεδινή ζώνη καταλαμβάνει
περίπου το 17% της συνολικής έκτασης, το ημιορεινό τμήμα είναι περίπου το 31% και το
ορεινό τμήμα το 52%. Η πλέον ορεινή Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή των Γρεβενών με το
πεδινό της τμήμα να καταλαμβάνει μόλις το 7% της συνολικής έκτασης. Στον αντίποδα, οι
Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης είναι οι πλέον πεδινές με ποσοστά 26% και
23% αντίστοιχα. Σε σχέση με τις υψομετρικές ζώνες, το 2,92% της έκτασης βρίσκεται σε
υψόμετρο κάτω από τα 400 μ., το 44,73% της έκτασης βρίσκεται μεταξύ 400 και 800 μ. ενώ
το υπόλοιπο 52,35% της έκτασης βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από τα 800 μ. Σημειώνεται
ότι δεν υπάρχει περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που να βρίσκεται κάτω από την ισοϋψή
των 200 μ.
Η Περιφέρεια προσδιορίζεται γεωμορφολογικά κυρίως από τους μεγάλους ορεινούς όγκους
που τη διατρέχουν: την οροσειρά της Πίνδου που κατέχει δεσπόζουσα θέση στο δυτικό
τμήμα της Περιφέρειας με επιβλητικές ψηλές κορυφές, όπως του Σμόλικα (με 2.637 μ. είναι
το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας), του Γράμμου (2.520 μ.), του Βοΐου (1.805 μ.), της
Βασιλίτσας (2.249 μ.) και του Αυγού (2.177 μ.), κορυφή της οροσειράς Λύγκος. Βορειοδυτικά
βρίσκονται το Τρικλάριο με υψηλότερη κορυφή το Μπούτσι (1.776 μ.) και ο Βαρνούντας με
υψηλότερη κορυφή την Όριζα (2.334 μ.). Στα σύνορα με τα Σκόπια, εντοπίζεται ο όγκος του
Βόρρα ή Καϊμακτσαλάν, το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψόμετρο 2.524 μ. Το
Βέρμιο με υψηλότερη κορυφή το Χαμίτη (2.065 μ.) βρίσκεται στο βορειανατολικό τμήμα της
Περιφέρειας και χωρίζει τη Δυτική από την Κεντρική Μακεδονία. Τα Πιέρια βρίσκονται στα
ανατολικά με υψηλότερη κορυφή το Φλάμπουρο (2.190 μ.). Η οροσειρά των Καμβουνίων με
υψηλότερη κορυφή τη Βουνάσα (1.615 μ.) και τα δύσβατα Χάσια με υψηλότερη κορυφή το
Κράτσοβο (1.564 μ.) κλείνουν το νότιο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας και τη χωρίζουν από
τη Θεσσαλία.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιμήκης οροσειρά που τέμνει στο μέσο τη Δυτική Μακεδονία με
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, αρχίζει από το Βαρνούντα με το μεγάλο ορεινό συγκρότημα του Βέρνου
ή Βίτσι (2.128 μ.) και συνεχίζει με το Μουρίκι, το οποίο ενώνεται με τον τραχύ όγκο του
Ασκίου ή Σινιάτσικου (2.111 μ.). Ένα από τα σπουδαιότερα βουνά, το οποίο αποτελεί το
τελευταίο τμήμα αυτής της οροσειράς, είναι ο Βούρινος ή Μπούρινος με υψηλότερη κορυφή
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τον Ντρισινίκο (1.866 μ.) και χωρίζεται από τα Καμβούνια με τη βαθιά χαράδρα που
σχηματίζει ο ποταμός Αλιάκμονας.
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας. Από εδώ (όρος
Γράμμος) πηγάζει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, ο Αλιάκμονας, με μήκος 297 χλμ., ο
οποίος εκβάλει στο Θερμαϊκό Κόλπο διασχίζοντας το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας. Ο
Αλιάκμονας και το πλήθος των φυσικών και τεχνητών λιμνών διαμορφώνουν σημαντικά τη
μορφολογική της εικόνα της Περιφέρειας.
Στην ΠΔΜ εντοπίζονται επτά φυσικές λίμνες: η Βεγορίτιδα, των Πετρών, η Ζάζαρη, η
Χειμαδίτιδα, της Καστοριάς, η Μικρή Πρέσπα, ένα μέρος της οποίας ανήκει στην Αλβανία και
η Μεγάλη Πρέσπα που το μεγαλύτερο τμήμα της ανήκει στη FYROM και στην Αλβανία.
Μνημεία της φύσης είναι και οι μικρές ορεινές λίμνες που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα
όπως η Γκιστόβα (2.300 μ.) στο Γράμμο, οι λίμνες Μουτσάλια (1.800 μ.) στην Επάνω Αρένα
του Γράμμου και οι λίμνες της Φλέγγας (1.950 μ.) στη Βάλια Κάλντα. Στην περιοχή της
Κοζάνης, στη λεκάνη των Σερβίων, από τα νερά του Αλιάκμονα σχηματίζεται η τεχνητή λίμνη
του υδροηλεκτρικού φράγματος Πολυφύτου. Επίσης, στα όρια Κοζάνης - Γρεβενών επί του
Αλιάκμονα εντοπίζεται η τεχνητή λίμνη του υδροηλεκτρικού φράγματος του Ιλαρίωνα.
Το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα
αποδοτικότερα εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία. Στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων το
ανάγλυφο μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της αλλαγής του μετώπου εξόρυξης και των
αποθέσεων των στείρων, το έδαφος υποβαθμίζεται ποιοτικά και ο υδροφορέας
ταπεινώνεται, αφού για την εξόρυξη είναι απαραίτητη η άντληση των υδάτων που
βρίσκονται σε μικρότερο βάθος από το κοίτασμα.
Το δυτικό τμήμα εμφανίζεται φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με εντονότερο ανάγλυφο και
μαζί με την κεντρική οροσειρά αποτελεί κατά μία έννοια την "αγροτική ενότητα" της
Περιφέρειας, η οποία όμως είναι γνωστή για τα πλούσια και σπάνια οικοσυστήματα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι δύο από τους δέκα συνολικά χαρακτηρισμένους Εθνικούς Δρυμούς της
Χώρας βρίσκονται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο
δυτικό της τμήμα (Βάλια Κάλντα και Πρέσπες).
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Χάρτης 11: Γεωμορφολογικός Χάρτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. [Πηγή: Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας]
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6.1.3 Γεωλογία & τεκτονική
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν τη Δυτική Μακεδονία μπορούν να διακριθούν σε δύο
ενότητες:
1.Ενότητα μεταλπικών ιζημάτων που χωρίζονται :
(α) στα Τεταρτογενή
(β) στα Νεογενή
(γ) στα ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας.
2. Ενότητα αλπικών σχηματισμών
Οι χαλαρές πρόσφατες αποθέσεις (Τεταρτογενή) απαντώνται στην παράκτια πεδινή ζώνη,
στις κοιλάδες των ποταμών και των χειμάρρων καθώς και στα πεδινά ή παραλίμνια τμήματα
των κλειστών λεκανών (Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας).
Οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς καλύπτουν σε μεγάλη έκταση τους υποκείμενους νεογενείς
σχηματισμούς και αποτελούνται από αργίλους, πηλούς, αργιλοάμμους, άμμους, χαλίκια,
λατυποπαγή, τραβερτίνες. Οι λιμναίες ή ποταμοχειμάρριες αυτές αποθέσεις στις οποίες
εντάσσονται επίσης κορήματα. ποτάμιες αναβαθμίδες παρουσιάζουν σημαντικό πάχος στις
λεκάνες Φλώρινας, και Πτολεμαϊδας.
Τα Νεογενή αποτελούνται από κροκαλοπαγή, μάργες, αργίλους, ψαμμίτες και λιγνιτικά
κοιτάσματα που πληρούν κύρια τα τεκτονικά βυθίσματα της Δυτικής Μακεδονίας στις
λεκάνες Φλώρινας - Πτολεμαϊδας - Κοζάνης και Καστοριάς και είναι λιμναίας ή
ποταμοχειμάρριας προέλευσης. Το πάχος των σχηματισμών φθάνει ακόμη και τα 1.000m
στην περιοχή της Φλώρινας όπου στα βαθύτερα στρώματα αναπτύσσονται μαργαϊκοί
ασβεστόλιθοι και πλήθος στρωματιδίων και στρωμάτων λιγνίτη και ξυλίτη.
Στις δυτικές περιοχές εμφανίζεται η "μεσοελληνική αύλακα" η οποία αποτελείται από
μεγάλου πάχους μεταλπικά ιζήματα μολασικού τύπου θαλάσσιας, λιμναίας ή
ποταμοχειμάρριας φάσης, όπως κροκαλοπαγή, μάργες, ψαμμίτες, λιγνίτες και
ψαμμιτομαργαϊκους ασβεστόλιθους.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία
καλύπτει το μισό περίπου τμήμα της, και στη Ζώνη της Πίνδου. Η Πελαγονική Ζώνη ανήκει
σε μια ευρύτερη ομάδα ζωνών που ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και η Ζώνη της
Πίνδου στην ομάδα ζωνών γνωστές ως "Εξωτερικές Ελληνίδες". Στην περιοχή αναπτύσσονται
εκτεταμένες εκτάσεις με σχηματισμούς του νεογενούς – τεταρτογενούς της μεσοελληνικής
Αύλακας.
Πελαγονική Ζώνη
Η Πελαγονική Ζώνη αποτελείται από Παλαιοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του
ηπειρωτικού φλοιού της παλιάς Κιμμερικής Ηπείρου, μέσα στα οποία διείσδυσαν γρανιτικά
σώματα του Άνω Λιθανθρακοφόρου. Περμοτριαδικά μετακλαστικά ιζήματα και ανθρακικά
πετρώματα Τριαδικο -Ιουρασικού αποτέθηκαν στα ηπειρωτικά περιθώρια της ζώνης και
πάνω σε αυτά επωθήθηκαν οι οφιολιθικές μάζες προερχόμενες από τις εκατέρωθεν ωκεάνιες
λεκάνες της Τηθύος. Δύο μεταμορφώσεις έχουν επηρεάσει τα πετρώματα της Πελαγονικής:
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η πρώτη Ερκύνιας ηλικίας και αμφιβολιτικής φάσης στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο και
η δεύτερη πρασινοσχιστολιθικής φάσης, ηλικίας Ιουρασικού - Κρητιδικού στα πετρώματα
Άνω Παλαιοζωικού - Ιουρασικού. Η οριστική ανάδυση της ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Άνω
Κρητιδικό - Ηώκαινο.

Εικόνα 3: Συνοπτική λιθοστρωματογραφική-τεκτονική στήλη Πελαγονικής ζώνης στη Δυτική
Μακεδονία.

Ζώνη Πίνδου
Τα στρώματα της ζώνης Πίνδου αναδύθηκαν μεταξύ Ηωκαίνου – Κάτω Ολιγοκαίνου με μια
φάση πτυχώσεων που είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη λεπίωση και την επώθηση των
στρωμάτων της ζώνης επί των δυτικότερων ζωνών ως τεκτονικά καλύμματα. Καθόλη τη
διάρκεια του Ιουρασικού αποτέθηκαν στη ζώνη Πίνδου ιζήματα βαθιάς θάλασσας:
κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και
ιάσπιδες που αποτελούν τη "Σχιστοκερατολιθική διάπλαση". Από τα τέλη Κρητιδικού μέχρι
το Ηώκαινο – Κάτω Ολιγόκαινο αποτέθηκαν στο χώρο της Πίνδου ρυθμικές εναλλαγές
ψαμμιτών, μαργών μαζί με κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους που δομούν τον κύριο "δεύτερο
φλύσχη της Πίνδου", τυπικό του Ελληνικού χώρου.
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Μεσοελληνική Αύλακα
Οι σχηματισμοί της ζώνης αυτής αποτέθηκαν μετά την τελική πτύχωση των αλπικών
σχηματισμών που είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό των Ελληνίδων οροσειρών και για αυτό
χαρακτηρίζονται ως μεταλπικοί σχηματισμοί. Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται κυρίως
από κλαστικά ιζήματα, θαλάσσιας, λιμναίας ή χερσαίας φάσης και βρίσκονται πάντα
ασύμφωνα πάνω στους υποκείμενους σχηματισμούς. Η απόθεση των σχηματισμών έγινε
κυρίως σε τεκτονικές τάφρους που δημιουργήθηκαν από το ρηξιγενή τεκτονισμό των
Αλπικών οροσειρών και το συνολικό πάχος τους υπερβαίνει κατά θέσεις τα 5.000 μ.
Η Μεσοελληνική αύλακα εκτείνεται σε μια ζώνη πλάτους έως 40 χλμ. από την Καστοριά έως
την περιοχή των Τρικάλων – Καρδίτσας, με μήκος που ξεπερνά τα 130 χλμ. και γενική
διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ, ενώ βόρεια συνεχίζει στην Αλβανία μέχρι την Αδριατική θάλασσα.
Η παλαιογεωγραφική θέση της μεσοελληνικής Αύλακας τοποθετείται μεταξύ της Πινδικής
και Πελαγονικής οροσειράς οι οποίες είχαν αναδυθεί. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τα υλικά που αποτέθηκαν να προέρχονται από τη διάβρωση της Πίνδου στο δυτικό
περιθώριο και της Πελαγονικής στο ανατολικό. Επίσης η απόθεση των ιζηματογενών υλικών
συνοδευόταν από συνεχή βύθιση του πυθμένα της λεκάνης, με αποτέλεσμα τα υλικά να
αποθέτονται σε ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον θαλάσσιας, λιμναίας και ποταμοχειμάρριας
ιζηματογένεσης. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν στη συνεχή εναλλαγή των λιθοφασικών
φάσεων στα μολασσικά ιζήματα της μεσοελληνικής Αύλακας, τόσο κατά την οριζόντια
διεύθυνση όσο και κατά την κατακόρυφη. Αναλυτικά η στρωματογραφία και οι φάσεις των
ιζημάτων της μεσοελληνικής Αύλακας έχουν ως εξής:


Στρώματα βάσης. Αποτελούν τη βάση των μολασσικών υλικών της μεσοελληνικής
Αύλακας, είναι ελαφρά πτυχωμένοι και μοιάζουν με το φλύσχη. Συνίσταται από
εναλλαγές στρώσεων κροκαλοπαγούς, με λεπτόκοκκους έως χονδρόκοκκους ψαμμίτες
και μάργες, με μικρούς φακούς λιγνιτών και λατεριτών. Αναπτύσσονται σε μια στενή
επιμήκη ζώνη δυτικά των οφιολίθων της πελαγονικής ζώνης, στους οποίους επικάθονται
ασύμφωνα και το πάχος τους δεν υπερβαίνει τα 150 μέτρα.



Στρώματα μετάβασης. Αναπτύσσονται σε μια στενή επιμήκη ζώνη ανάμεσα στα
κατώτερα στρώματα βάσης και στο σχηματισμό του Επταχωρίου στα δυτικά και
αποτελούνται από ιλυούχες μάργες με ενστρώσεις λεπτόκοκκων έως μικρολατυποπαγών
ψαμμιτών. Το μέγιστο πάχος τους ανέρχεται σε 250 μ.



Σχηματισμός Επταχωρίου. Αποτελεί μια ακολουθία στρωμάτων όπου κυριαρχούν οι
ιλυόλιθοι και οι μάργες με μικρά λιγνιτικά κοιτάσματα, με μικρότερη συμμετοχή λεπτών
στρώσεων ψαμμίτη και κροκαλαπογών. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από 600
– 1.500 μ. περίπου, ενώ κοντά στον οικισμό Επταχώρι ανέρχεται σε 1.100 μ.
Αναπτύσσονται παράλληλα με τα ανωτέρω στρώματα, κυρίως δυτικά του ποταμού
Σαραντάπορου, από τον οικισμό Χρυσή μέχρι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.



Σχηματισμός Πενταλόφου. Πρόκειται για θαλάσσια ιζήματα στα οποία παρεμβάλλονται
ποταμοχερσαίες αποθέσεις, τα οποία δομούν και τον όγκο των Μετεώρων.
Αποτελούνται κυρίως από αποθέσεις κροκαλοπαγών και είναι δυνατός ο διαχωρισμός
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τους σε επί μέρους υποενότητες. Γενικά, τα κατώτερα μέλη αποτελούνται από πολύμικτα
κροκαλοπαγή ενώ στα ανώτερα παρεμβάλλονται ενστρώσεις ψαμμιτών και ιλυολίθων.
Το πάχος του σχηματισμού ξεπερνά τα 2.000 μ. και επιφανειακά αναπτύσσεται σε όλη
τη λεκάνη του ποταμού Αλιάκμονα, από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι το Νεστόριο.


Σχηματισμός Τσοτυλίου. Πρόκειται για λιμναία ιζήματα με μικρά λιγνιτικά κοιτάσματα
και αποτελούνται κυρίως από αποθέσεις ψαμμιτών και μαργών με ενστρώσεις
κροκαλαπαγών. Το πάχος του σχηματισμού ξεπερνά τα 2.000μ. και επιφανειακά
αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Νεστόριου και του Βράχου.



Σχηματισμός Ομορφοκκλησιάς. Αποτελεί μια στρωματογραφική ακολουθία που ξεκινά
με στρώσεις ψαμμιτών, ακολουθεί μια μαργαϊκή σειρά με ιλυόλιθους και λεπτές
ενστρώσεις ψαμμιτών ενώ τα ανώτερα μέλη αποτελούνται από μια ψαμμιτική σειρά με
ενστρώσεις ιλυολίθων, ασβεστολίθων και μικρών λιγνιτικών αποθέσεων. Το πάχος του
σχηματισμού ξεπερνά τα 500μ. και επιφανειακά αναπτύσσεται στο βόρειο άκρο της
περιοχής, βόρεια του Νεστόριου.

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν τη Δυτική Μακεδονία μπορούν να διακριθούν σε δύο
ενότητες:


Ενότητα μεταλπικών ιζημάτων που χωρίζονται: στα Τεταρτογενή, στα Νεογενή και στα
ιζήματα της μεσοελληνικής Αύλακας.



Ενότητα αλπικών σχηματισμών.

Οι χαλαρές πρόσφατες αποθέσεις (Τεταρτογενή) απαντώνται στις κοιλάδες των ποταμών και
των χειμάρρων καθώς και στα πεδινά ή παραλίμνια τμήματα των κλειστών λεκανών
(Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας).
Οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς καλύπτουν σε μεγάλη έκταση τους υποκείμενους νεογενείς
σχηματισμούς και αποτελούνται από αργίλους, πηλούς, αργιλοάμμους, άμμους, χαλίκια,
λατυποπαγή, τραβερτίνες. Στις λιμναίες ή ποταμοχειμάρριες αυτές αποθέσεις εντάσσονται
επίσης κορήματα. Ποτάμιες αναβαθμίδες παρουσιάζουν σημαντικό πάχος στις λεκάνες
Φλώρινας και Πτολεμαΐδας.
Τα Νεογενή αποτελούνται από κροκαλοπαγή, μάργες, αργίλους, ψαμμίτες και λιγνιτικά
κοιτάσματα που πληρούν κύρια τα τεκτονικά βυθίσματα της Δ. Μακεδονίας στις λεκάνες
Φλώρινας - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης και Καστοριάς και είναι λιμναίας ή ποταμοχειμάρριας
προέλευσης. Το πάχος των σχηματισμών φτάνει ακόμη και τα 1.000μ. στην περιοχή της
Φλώρινας όπου στα βαθύτερα στρώματα αναπτύσσονται μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και
πλήθος στρωματιδίων και στρωμάτων λιγνίτη και ξυλίτη.
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Στις δυτικές περιοχές εμφανίζεται η μεσοελληνική Αύλακα η οποία αποτελείται από μεγάλου
πάχους μεταλπικά ιζήματα μολασικού τύπου θαλάσσιας, λιμναίας ή ποταμοχειμάρριας
φάσης, όπως κροκαλοπαγή, μάργες, ψαμμίτες, λιγνίτες και ψαμμιτομαργαϊκους
ασβεστόλιθους.

Χάρτης 12: Γεωτεκτονικές Ζώνες Ελλάδας (η Δυτική Μακεδονία με κόκκινο περίγραμμα)
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6.1.4 Ορυκτός Πλούτος
Η Περιφέρεια διακρίνεται για τον πλούτο των ορυκτών της πόρων. Εδώ εντοπίζονται τα
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας ενώ επίσης ιδιαίτερης αξίας είναι τα ποικίλα
αποθέματα μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών. Σύμφωνα με τη διάκριση των ορυκτών
πόρων σε α) ενεργειακά αποθέματα, β) μεταλλεύματα - βιομηχανικά ορυκτά και γ) λατομικά
αποθέματα, η κατάσταση της Περιφέρειας παρουσιάζεται ως εξής:
Ενεργειακά ορυκτά
Ως ενεργειακά ορυκτά χαρακτηρίζονται τα στερεά καύσιμα, τα ραδιενεργά ορυκτά και το
γεωθερμικό δυναμικό. Στη τεκτονική τάφρο της Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζονται τα
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας, η αξιοποίηση των οποίων συμβάλει
καθοριστικά στην εθνική παραγωγή ηλεκτρισμού. Η λιγνιτοφόρα λεκάνη ΦλώριναςΑμυνταίου-Πτολεμαΐδας-Κοζάνης-Σερβίων-Ελασσώνας αποτελεί τμήμα της μεγάλης
τεκτονικής τάφρου μήκους > 120 χλμ., που εκτείνεται από το Μοναστήρι (Σκόπια) μέχρι την
Ελασσόνα, νότια του Αλιάκμονα. Τα λιγνιτικά αποθέματα είναι αυτά της κατώτερης σειράς,
της μεσαίας σειράς και των τεταρτογενών οργανικών ιζημάτων. Πιο συγκεκριμένα:
Ο λιγνίτης της κατώτερης σειράς αφορά σε ξυλιτικό λιθότυπο. Απαντάται στα ανατολικά
περιθώρια των λεκανών Φλώρινας-Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας. Δεν σχηματίζει εκτεταμένα
στρώματα, αλλά λόγω τεκτονισμού έχει αποτεθεί σε πολλά μικρά τμήματα των λεκανών,
γειτονικά μεταξύ τους. Στη λεκάνη της Φλώρινας κυριαρχεί ο ξυλιτικός λιγνίτης. Τα βέβαια
αποθέματα ανέρχονται σε 270 εκ. τόνους. Η εκμετάλλευση γίνεται από λιγνιτωρυχεία στις
περιοχές της Βεύης και της Αχλάδας που τροφοδοτούν τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου
της ΔΕΗ. Μεταξύ Βεύης και Αχλάδας υπάρχει επίσης το κοίτασμα Λόφων με ξυλιτικό λιγνίτη.
Στα ανατολικά περιθώρια της λεκάνης Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου υπάρχουν τρία ξυλιτικά
κοιτάσματα: των Κομνηνών, του Ανατολικού-Καρυοχωρίου και της Βεγόρας. Το κοίτασμα
Κομνηνών έχει βέβαια αποθέματα 264 εκ. τόνων, το κοίτασμα Ανατολικού-Καρυοχωρίου
διαθέτει βέβαια αποθέματα 205 εκ. τόνων ενώ το κοίτασμα της Βεγόρας έχει αποθέματα που
ανέρχονται σε 40 εκ. τόνους.
Ο λιγνίτης της μεσαίας σειράς εμφανίζεται κυρίως στη λεκάνη Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου.
Πρόκειται για στιβάδες, που αποτελούνται από εναλλαγές στρωμάτων μικρού πάχους λιγνίτη
με αργίλους και μάργες. Παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά διαθέτει και ο λιγνίτης
Αναργύρων-Αμυνταίου με ελαφρά μικρότερη θερμαντική ικανότητα. Τα συνολικά
αποθέματα ανέρχονται σε 3.100 εκ. τόνους, από τα οποία το 60% περίπου είναι
εκμεταλλεύσιμα. Ας σημειωθεί ότι στη λεκάνη Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου υπάρχει το 67% των
εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη της Χώρας. Η εκμετάλλευση γίνεται από τη ΔΕΗ σε 6
ορυχεία-πεδία (Βόρειο Πεδίο, Πεδίο Κομάνου, Καρδιάς, Νότιο Πεδίο, Αναργύρων-Αμυνταίου
και Δυτικό Πεδίο). Επίσης στη λεκάνη Πτολεμαΐδας υπάρχει το κοίτασμα Προαστείου με
βέβαια αποθέματα 337 εκ. τόνων ενώ νοτιότερα, στη λεκάνη Κοζάνης-Σερβίων έχουν
βεβαιωθεί αποθέματα 509 εκ. τόνων, κατώτερης όμως ποιότητας.
Τα Τεταρτογενή οργανικά ιζήματα αφορούν σε μικρά κοιτάσματα τυρφοειδούς λιγνίτη.
Βρέθηκαν στις περιοχές της Άρδασσας, καθώς και ΒΑ της λίμνης Χειμαδίτιδας. Πρόκειται για
αποθέσεις μικρού πάχους, αλλά σημαντικής οριζόντιας εξάπλωσης με πολλά ενδιάμεσα
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στείρα υλικά. Τα αποθέματα δεν υπερβαίνουν τους 100 εκ. τόνους. Επίσης, Ολοκαινικές
αποθέσεις τύρφης υπήρχαν μέχρι πρόσφατα σε αρκετές περιοχές της λεκάνης Πτολεμαΐδας
- Αμυνταίου. Για παράδειγμα, ΒΑ της λίμνης Χειμαδίτιδας εκτεινόταν τυρφώνας σε έκταση
25 km2 περίπου. Λόγω της αποξήρανσης του τυρφώνα και της εντατικής καλλιέργειας του
εδάφους, η τύρφη οξειδώθηκε και ανεφλέγη (αυτανάφλεξη), με αποτέλεσμα όλο το
κοίτασμα να έχει χαθεί. Πέραν, ωστόσο, από τον κεντρικό λιγνιτιφόρο άξονα ΚοζάνηςΠτολεμαΐδας- Φλώρινας, αποθέσεις λιγνίτη έχουν εντοπιστεί σε περιοχές των Γρεβενών και
της Καστοριάς.

Χάρτης 13: Ζώνες ενδιαφέροντος λιγνίτη.

Μεταλλευτικά και βιομηχανικά ορυκτά
Τα μεταλλεύματα αφορούν σε μέταλλα σε αυτοφυή κατάσταση καθώς και σε ενώσεις
αυτών, στις σπάνιες γαίες, στους πολύτιμους λίθους κ.ά.. Τα βιομηχανικά ορυκτά
αφορούν στα λατομικά ορυκτά πλην μαρμάρων και αδρανών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο
καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο
χαλαζίας κ.α.
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Χάρτης 14: Ζώνες ενδιαφέροντος μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών.

Στην Περιφέρεια εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και βιομηχανικών
ορυκτών καθώς και βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα:


Το σημαντικότερο κοίτασμα αμιάντου της Ευρώπης βρίσκεται στη θέση Ζιδάνι
Κοζάνης.



Το μοναδικό εντός της Ε.Ε. κοίτασμα χρωμίτη και το σπανιότατης ποιότητας ορυκτό
χουντίτης έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Τρανόβαλτου Κοζάνης. Επίσης, ο
χουντίτης της περιοχής Λευκάρων Κοζάνης είναι η μοναδική απόθεση στον κόσμο,
όπου γίνεται εξόρυξη.



Στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης εντοπίζεται νικέλιο, ενώ στην περιοχή Βούρινο
Κοζάνης εντοπίζονται πλατινοειδή μέταλλα.



Μεγάλες εμφανίσεις δουνίτη μέσα σε σερπεντινιωμένους περιδοτίτες οφιολιθικών
συμπλεγμάτων έχουν εντοπιστεί στο Βούρινο Κοζάνης και στο



Περιβόλι Γρεβενών. Αυτοί οι ελαιοπράσινοι δουνίτες παρουσιάζονται συνήθως
αλλοιωμένοι και όχι συνεκτικοί. Τα βέβαια αποθέματα είναι 25 εκ. τόνοι.
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Εντοπίζονται επίσης εξορύξεις ολιβίνη στη Σκούμτσα Γρεβενών (Όρος Βούρινος).



Μεγάλα αποθέματα υψηλής ποιότητας αταπουλγίτη ανακαλύφθηκαν τα τελευταία
χρόνια ΝΑ των Γρεβενών, στη λεκάνη του Βεντζίου. Ο αταπουλγίτης συνοδεύεται και
από σμεκτίτη (σαπωνίτη), τα αποθέματα του οποίου θεωρούνται επίσης μεγάλα. Τα
πιθανά αποθέματα των δύο αργιλικών ορυκτών ξεπερνούν τα 50 εκ. τόνους.
Εκμεταλλεύσεις εντοπίζονται στις θέσεις Πευκάκι και Πυλωροί.

Με βάση το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης για την εξόρυξη αυτών των ορυκτών, όπως
αποτυπώνεται σε ποικίλες ενέργειες έρευνας, αδειοδότησης και αδειών εκμετάλλευσης,
εντοπίζονται οι ακόλουθες γενικές ζώνες χωρικής αποτύπωσης των αποθεμάτων:


Περιοχή Αχλάδας - Αγ. Αθανασίου - Νίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Περιοχή ορεινού χώρου μεταξύ Ιεροπηγής και Κρυσταλλοπηγής στις Περιφερειακές
Ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς



Περιοχή Τρανόβαλτου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Άξονας Κοζάνης-Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Περιοχή Βούρινου όρους ανατολικά και βόρεια της Κνίδης στην Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών.

Λατομικά ορυκτά
Αφορούν στις αποθέσεις μαρμάρων, σχιστόλιθου και αδρανών υλικών. Στην Περιφέρεια
χωροθετείται περίπου το 10% των ενεργών λατομείων της χώρας ενώ μόνο η Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης ευθύνεται για το 3% (2007) της εθνικής παραγωγής σε αδρανή.
Εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μαρμάρων ενώ διάσπαρτα σχεδόν εντοπίζονται αρκετά
λατομεία αδρανών. Χαρακτηριστική είναι η Μαρμαροφόρος Ζώνη Κοζάνης-Βέροιας όπου
από τον Τρανόβαλτο (νότια της Κοζάνης) μέχρι το Βέρμιο δραστηριοποιούνται πάνω από 15
λατομεία παράγοντας πάνω από 10.000 κ.μ. μαρμάρου. Άλλες περιοχές με σχετική
συσσώρευση του ενδιαφέροντος δραστηριοποίησης εντοπίζονται:


Στην ευρύτερη περιοχή της Βεύης-Πελίτη και στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα στην
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Στην περιοχή της Γέρμας, ΝΑ της λίμνης Καστοριάς στην Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς



Στη ζώνη Αλωνακίων-Ποντοκώμης-Άρδασας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Στη ζώνη Κοκκινιάς-Πόρου-Αγάπης, στην περιοχή Παναγιάς και ΝΔ της πόλης των
Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
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Χάρτης 15: Ζώνες ενδιαφέροντος λατομικών ορυκτών.

Η αναπτυξιακή διάσταση των ορυκτών πόρων
Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, τόσο μέσω της εξόρυξής τους όσο και μέσω της τοπικής
τους κατεργασίας, αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό κλάδο της Περιφέρειας με εθνική
διάσταση. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, παρόλα τα νέα ζητήματα
αποδέσμευσης της οικονομίας από τον άνθρακα, συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του
αναπτυξιακού αποτελέσματος της Περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει καθοριστικά
στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Τα μεταλλεύματα και τα λοιπά βιομηχανικά ορυκτά
που εξορύσσονται στην Περιφέρεια συνιστούν πρώτες ύλες με σημαντική εμπορική
δυναμική, ενώ παράλληλα τα προϊόντα πέτρας και λατομείου έχουν ένα σαφή εξαγωγικό
προσανατολισμό, δημιουργώντας εισοδήματα στα τοπικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο από το 2003 μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 31 άδειες ΕΠΟ
(νέες, τροποποιήσεις - ανανεώσεις και έρευνας) για την αξιοποίηση μεταλλευμάτων και
βιομηχανικών ορυκτών (δολομίτης, ασβεστίτης, ολιβινίτης, χουντίτης, άργιλος, χαλαζίας,
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σιδηρονικέλιο, αμίαντος) που εστιάζουν στη δραστηριότητα της εξόρυξης. Την ίδια περίοδο
εκδόθηκαν 25 άδειες ΕΠΟ (νέες, 32 τροποποιήσεις - ανανεώσεις και άδειες έρευνας) για την
εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (λιγνίτης) από την ΔΕΗ ή από ιδιώτες.
Επίσης, εκδόθηκαν 94 άδειες ΕΠΟ (νέες, τροποποιήσεις - ανανεώσεις και άδειες έρευνας) για
την αξιοποίηση λατομικών ορυκτών όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι και αδρανή που στοχεύουν
κυρίως στην υποστήριξη των κατασκευών. Στο σύνολό τους, εκδόθηκαν 150 άδειες ΕΠΟ για
την αξιοποίηση (εξόρυξη) του ορυκτού πλούτου της Περιφέρειας ή το 13,4% του συνόλου
των αδειών ΕΠΟ όλων των έργων και δραστηριοτήτων. Αν μάλιστα σε αυτά τα μεγέθη
προστεθούν και οι αδειοδοτήσεις των συνοδών εργοταξίων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων κατεργασίας των υλικών, τότε γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα της
αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα της Περιφέρειας.
Πράγματι, ο κλάδος εξόρυξης και αξιοποίησης των ορυκτών αποτελεί μια από τις βασικές
αναπτυξιακές σταθερές της Περιφέρειας επιδεικνύοντας συνέχεια ως προς το ενδιαφέρον
δραστηριοποίησης και ανθεκτικότητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον.
Οι νέες ωστόσο προκλήσεις αφορούν στα ζητήματα περιβαλλοντικής ένταξης αυτών των
δραστηριοτήτων, διότι έστω τοπικά, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ορατές, τόσο ως
προς την αισθητική τους ένταξη όσο και ως προς τις παράπλευρες πιέσεις σε οικοσυστήματα,
έδαφος και νερά. Ο τρόπος της περιβαλλοντικής ένταξης, ωστόσο, πέραν των τεχνικών
ζητημάτων προστασίας ανά περίπτωση εκμετάλλευσης, είναι απαραίτητο να συνεκτιμά
ζητήματα προσβασιμότητας των κοιτασμάτων, καθώς και ζητήματα σύγκρουσης χρήσεων με
δεδομένο ότι πολλές από τις ζώνες ορυκτού ενδιαφέροντος βρίσκονται εντός
προστατευόμενων περιοχών ή εντός δασικών εκτάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η καταρχήν
χωρική αναγνώριση και τεκμηρίωση των εδαφικών ζωνών ορυκτού ενδιαφέροντος της
Περιφέρειας συνιστά μια βάση επιλογών προτεραιότητας κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, με δεδομένο πάντα ότι η χωροθέτηση και λειτουργία τέτοιων δραστηριοτήτων
δημιουργεί άμεσες και δευτερεύουσες σημαντικές προστιθέμενες αξίες στο παραγωγικό
σύστημα της Περιφέρειας.
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6.1.4 Στοιχεία Σεισμικότητας – Σεισμικής Επικινδυνότητας
Τα βασικά στοιχεία για την σεισμικότητα της περιοχής προσδιορίζονται από τον σεισμικό
χάρτη της Ελλάδας σύμφωνα με τον οποίο διακρίνονται οι τρεις ζώνες σεισμικής
επικινδυνότητας όπως διαμορφώθηκαν από το Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό
(Ν.Ε.Α.Κ) Δ17α/141/3/ΦΝ275/1999 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ2184/Β΄) και συμπληρώθηκαν με
τις τροποποιήσεις Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003 (ΦΕΚ1154/Β΄/12-8-2003) και την
Δ17α/10/44/ΦΝ275/2010 (ΦΕΚ270/Β΄/16-03-2010).
Η πρόσφατη αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να
προσαρμοσθεί στα νέα σεισμολογικά δεδομένα και τις επιστημονικές εξελίξεις που
προέκυψαν στην χώρα κατά τα τελευταία χρόνια.
Ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας έχει καταρτισθεί με βάση τη γεωγραφική μεταβολή των
παραμέτρων της σεισμικής κίνησης δηλαδή της μακροσεισμικής έντασης (Ιο), του δείκτη
σεισμικής επικινδυνότητας (εο) και της μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (V) για διάφορες
πιθανότητες υπέρβασης (Pt), κατά τη διάρκεια διαφόρων χρονικών διαστημάτων t.
Από τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας καθορίζονται οι αντίστοιχες τιμές εδαφικών
επιταχύνσεων σχεδιασμού. Για την πρώτη ζώνη (Ι) η εδαφική επιτάχυνση είναι 0,16 g
(ποσοστό της επιτάχυνσης βαρύτητας g), για την δεύτερη ζώνη (ΙΙ) η εδαφική επιτάχυνση
είναι 0,24 g και για την τρίτη ζώνη (ΙΙΙ) η εδαφική επιτάχυνση είναι 0,36 g.
Στον Χάρτη 16 που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σεισμικός χάρτης της
Ελλάδας. Από την διάκριση των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας προκύπτει ότι η περιοχή
μελέτης σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη, ανήκει στη ζώνη Ι
που χαρακτηρίζεται ως ζώνη χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας με συντελεστή σεισμικής
επιβάρυνσης α = 0,16 g.

Η σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α δίνεται από τον τύπο
Α= α * g
όπου g = επιτάχυνση βαρύτητας = 9,81 m/sec2
και α = συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης = 0,16

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α για τη ζώνη μέσης
σεισμικής επικινδυνότητας Ι ισούται με
Α = 0,16 * 9,81 m/sec2 = 1,57 m/sec2

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά
δεδομένα, ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

179

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Χάρτης 16: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (ΟΑΣΠ: Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδίου) όπου απεικονίζονται οι τρεις κατηγορίες ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (I, II, ΙΙΙ) στις
οποίες χωρίσθηκε ο ελλαδικός χώρος. (η Δυτική Μακεδονία με κόκκινο περίγραμμα)

Η Περιφέρεια στο σύνολό της μέχρι το 1995 εθεωρείτο από τις πιο ασφαλείς από πλευράς
σεισμικής επικινδυνότητας, αφού δεν είχε καταγραφεί καμία σοβαρή δόνηση. Το 1995 όμως,
σημειώθηκε στην περιοχή της Κοζάνης ένας ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,5 Ρίχτερ και
έκτοτε το ζήτημα της σεισμικότητας της περιοχής τέθηκε σε νέα βάση έρευνας.
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία των
τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκε από τους σεισμολόγους ως ασεισμική ή πολύ
χαμηλής σεισμικότητας και κατατάχθηκε στο νέο αντισεισμικό κανονισμό στη ζώνη
χαμηλότερης σεισμικότητας. Οι σεισμοϊστορικές και οι διαθέσιμες γεωλογικές πληροφορίες
είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και ατελείς, γιατί καλύπτουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα της
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γεωλογικής ιστορίας της γης. Έτσι οι εκπλήξεις είναι συχνές, όταν ένας σεισμός χτυπάει σε
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί σεισμικά ασφαλείς ή όταν ένα νέο γεωλογικό - σεισμικό
ρήγμα, η ύπαρξη του οποίου ήταν άγνωστη, ανακαλύπτεται. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο
σεισμός της Κοζάνης το 1995.
Στη Δυτική Μακεδονία η γεωλογική έρευνα και η νεοτεκτονική χαρτογράφηση, έδειξε την
ύπαρξη πολλών και σημαντικών γεωλογικών ρηγμάτων με πρόσφατη γεωλογική δράση, που
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πιθανά ενεργά ή ενεργά, δηλαδή ικανά να δώσουν σεισμούς
μεγέθους της τάξης των 6 έως 7 Ρίχτερ, με σημαντικότερο το ρήγμα Σερβίων. Δεν είναι όμως
δυνατόν να προσδιοριστεί η περίοδος επανάληψής τους, το πότε δηλαδή θα μπορούσε να
επαναληφθεί ένας τέτοιος σεισμός. Παρόλα αυτά, η σεισμολογική αναφορά της ΔΕΗ για το
φράγμα του Ιλαρίωνα, προσδιόρισε αναμενόμενο μέγεθος σεισμού για την περιοχή τα 6,6
Ρίχτερ, που μπορεί πιθανά να συμβεί σε χρονικό διάστημα 80 ετών.
Οι πρόσφατες όμως διαρρήξεις σε τέτοια μεγάλη έκταση (περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών,
50×30 χλμ.), που επεκτείνονται πέραν του γνωστού τμήματος του ρήγματος των Σερβίων
ήταν εντυπωσιακές και αποτελούν μια ακόμη ιδιαιτερότητα του σεισμού του 1995 που
εξακολουθεί να είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Τα πολύ πρόδρομα όμως νέα
γεωλογικά δεδομένα από τη μελέτη των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής δείχνουν μια
επίσης διαφορετική σεισμική ιστορία. Τα ρήγματα αυτά φαίνεται να ηρεμούν για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, της τάξης χιλιάδων ετών, και να επαναδραστηριοποιούνται κατά
ορισμένα χρονικά διαστήματα (μη γνωστά ακόμη) σε σεισμικούς κύκλους. Οι σεισμοί λοιπόν
της Δυτικής Μακεδονίας, από γεωλογική άποψη, αποτελούν μια ιδιαίτερα πολύπλοκη
διάρρηξη που εξακολουθεί να προβληματίζει και να μελετάται εντατικά.
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6.1.5. Υδρολιθολογικά και υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να
διακριθούν σε υδροπερατούς, ημιπερατούς και αδιαπέρατους.
(α) Υδροπερατοί σχηματισμοί
Στους σχηματισμούς αυτούς ανήκει γενικά το σύνολο των σχηματισμών που παρουσιάζουν
υψηλό ενεργό πορώδες (δευτερογενές, πρωτογενές) και είναι οι πλέον ενδιαφέροντες από
υδρογεωλογικής άποψης, εφόσον εντός αυτών σε ευνοϊκές συνθήκες διαμορφώνονται οι
πλέον αξιόλογοι υδροφόροι ορίζοντες.
Υδροπερατοί σχηματισμοί, γενικά είναι το σύνολο των καρστικοποιημένων ανθρακικών
πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή), από τα Νεογενή τα
κροκαλοπαγή και οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και από τα Τεταρτογενή.
(β) Ημιπερατοί σχηματισμοί
Στους σχηματισμούς της κατηγορίας αυτής εντάσσονται από τα νεογενή οι ψαμμίτες. Από τα
τεταργογενή οι σχηματισμοί που παρουσιάζουν σχετικά αυξημένο ποσοστό συμμετοχής
λεπτόκοκκου υλικού.
(γ) Αδιαπέρατοι σχηματισμοί
Στους πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς ανήκουν, ο φλύσχης στο σύνολο του
ανεξάρτητα γεωτεκτονικής ζώνης, οι οφιόλιθοι, τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα
(γνεύσιοι, γρανίτες κλπ ) όπως επίσης και η σχιστοκερατολιθική διάπλαση.
Επιλεκτικά στις ζώνες κερματισμού των σχηματισμών αυτών είναι εφικτή η ανάπτυξη
ασθενούς υπόγειας υδροφορίας χωρίς ιδιαίτερη πρακτική σημασία.
To έντονο ανάγλυφο που εμφανίζεται κατά μήκος μιας σχεδόν κεντρικής ζώνης με
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ διαιρεί την Περιφέρεια σε δύο τμήματα: Το ανατολικό τμήμα, που
χαρακτηρίζεται ως πεδινό από πλευράς ανάγλυφου, και το σχετικά ορεινό δυτικό τμήμα. Το
δυτικό τμήμα δεν έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, είναι όμως φτωχό
σε υπόγεια ύδατα. Το ανατολικό τμήμα περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα
αποδοτικότερα εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία. Η υδρογεωλογία ανά Περιφερειακή
Ενότητα διακρίνεται ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Θεωρείται από τις προβληματικές περιοχές σε ό,τι αφορά στα υπόγεια νερά, παρά το γεγονός
ότι παρουσιάζεται πλούσια σε επιφανειακά. Αυτό οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο τμήμα
της καλύπτεται από υδατοστεγανά πετρώματα (μολασσικά ιζήματα της μεσσοελληνικής
Αύλακας, γνευστοσχιστόλιθους και οφειόλιθους) που δεν μπορούν να συντηρήσουν υπόγεια
υδροφορία, αλλά ευνοούν την επιφανειακή απορροή. Σε πολύ μικρό τμήμα της
Περιφερειακής Ενότητας εντοπίζονται χαλαρά ιζήματα στο υπέδαφος, στα οποία
αναπτύσσεται υπόγεια υδροφορία. Οι αρδευτικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
καλύπτονται γενικά από επιφανειακά νερά αλλά και πηγαία. Οι περιοχές τις οποίες διατρέχει
ο Αλιάκμονας θεωρούνται οι πλέον προνομιούχες από πλευράς δυνατότητας άρδευσης.
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Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Θεωρείται περιοχή με πλούσιο επιφανειακό και υπόγειο υδατικό δυναμικό. Αναφορικά με
τα υπόγεια νερά της περιοχής πρέπει να αναφερθεί το σημαντικό δυναμικό της
προσχωσιγενούς λεκάνης της Καστοριάς τα μόνιμα αποθέματα της οποίας εκτιμούνται σε
147 εκ. κ.μ. Τα νερά αυτά είναι καλής γενικά ποιότητας και συνεπώς μπορούν να καλύψουν
και υδρευτικές ανάγκες. Επίσης, σημαντικό στοιχείο της υπόγειας υδροφορίας είναι οι δύο
εντοπισμένες ανθρακικές μάζες στο όρος Τρικλάριο και στην περιοχή Κωσταραζίου – Γέρμας.
Τέλος, στον ορεινό όγκο του Γράμμου πηγάζουν οι πηγές Αρρένων, το νερό των οποίων είναι
πόσιμο.
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Στη λεκάνη Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, αναπτύσσονται τα λιγνιτοφόρα κοιτάσματα στις
ιζηματογενείς αποθέσεις. Η εξόρυξη του λιγνίτη προκαλεί την καταστροφή, άλλοτε μερική
και άλλοτε ολική, και την αποστράγγιση των υπερκείμενων υδροφορέων του κοιτάσματος,
οι οποίοι εξυπηρετούν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Σύμφωνα με
μελέτες του ΙΓΜΕ, δεν μπορούν να γίνουν επεμβάσεις για την προστασία των
προσχωματικών υδροφόρων οριζόντων στις λεκάνες Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας – Σαριγκιόλ.
Στο βαθμό λοιπόν που η ανάπτυξη του μετώπου εξόρυξης προχωράει, η εκμετάλλευση των
υπογείων υδάτων στην περιοχή θα γίνεται όλο και πιο προβληματική. Η διαπίστωση αυτή
οδήγησε στην κατεύθυνση εξεύρεσης εναλλακτικών υδάτινων πόρων για την κάλυψη των
μελλοντικών αναγκών. Έτσι από το ΙΓΜΕ Κοζάνης εντοπίστηκε ο Καρστικός Υδροφορέας
Βερμίου, του οποίου η συνολική υδροδυναμικότητα ανέρχεται στα 730 εκ. κ.μ. (ετήσια
ανανεώσιμα αποθέματα). Οι δύο κυριότερες υδρογεωλογικές ενότητες είναι:


Υδρογεωλογική ενότητα ΒΔ Βέρμιου – Ν. τμήματος όρους Βόρρα, 200 εκ. κ.μ./έτος.



Υδρογεωλογική ενότητα ΝΔ Βέρμιου - Ασκίου όρους, 300 εκ. κ.μ./έτος.

Η υδροφορία της πρώτης ενότητας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η
προοπτική της χρησιμοποίησης στο μέλλον των νερών αυτών για υδρευτικούς και
αρδευτικούς σκοπούς επιβάλλει την προστασία τους από κάθε μορφή ρύπανσης. Η δεύτερη
ενότητα εκφορτίζεται από τις πηγές της Νεράιδας που σήμερα καλύπτονται από τα νερά της
τεχνητής λίμνης του Πολύφυτου. Το απόλυτο υψόμετρο της πιεζομετρικής επιφάνειας του
υδροφορέα αυτού, επιτρέπει την εκμετάλλευσή του μόνο σε επιλεγμένες θέσεις. Η
κατεύθυνση που δίνεται από το ΙΓΜΕ προβλέπει την εκμετάλλευση των υδάτων αυτών όχι
μόνο για την κάλυψη των αναγκών των γύρω κοινοτήτων, αλλά και για την επίλυση του
υδρευτικού προβλήματος της Κοζάνης. Σήμερα η πόλη υδροδοτείται από υδρογεωτρήσεις
στην ιζηματογενή λεκάνη Σαριγκιόλ, η οποία όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στην πορεία
του μετώπου εξόρυξης της ΔΕΗ και συνεπώς θα επηρεαστεί από αυτήν.
Στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού προγράμματος του ΙΓΜΕ εντοπίστηκαν και άλλες τρεις
υδρογεωλογικές ενότητες στο ανατολικό Βέρμιο, με συνολικά ανανεώσιμα αποθέματα 230
εκ. κ.μ., τμήμα των οποίων χρησιμοποιείται ήδη σε μεγάλα έργα της Κεντρικής Μακεδονίας:


Υδρογεωλογική ενότητα Νοτιοανατολικού Βερμίου.



Υδρογεωλογική ενότητα Κεντρικού - Ανατολικού Βερμίου.
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Υδρογεωλογική ενότητα Βόρειου - Ανατολικού Βερμίου.

Το νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και η επαρχία Βοΐου χαρακτηρίζονται
από γεωλογικούς σχηματισμούς σχεδόν αδιαπέρατους, με αποτέλεσμα το σπανιότατο
εντοπισμό υπογείων υδάτων πράγμα που καθιστά αναγκαία την κατασκευή μικρών
φραγμάτων για την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών. Ωστόσο στην περιοχή του Βοϊου
έχουν εντοπιστεί κάποιες θέσεις με υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τις περιοχές
που περιέχουν Πλειο-Πλειστοκαινικά ιζήματα, τις παλιές κοίτες του Αλιάκμονα και τις πηγές,
όπου υπάρχουν.
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Οι προσχωσιγενείς λεκάνες Αμυνταίου και Φλώρινας προσφέρουν, μέσω υδρογεωτρήσεων
που έχουν γίνει στην περιοχή, νερά για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Η λεκάνη
Αμυνταίου ωστόσο, που περιέχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα λιγνίτη θα πάψει να παρουσιάζει
υδροφορία στο βαθμό που η εξόρυξη θα επεκτείνεται. Με την πρόοδο της εκμετάλλευσης
των λιγνιτικών κοιτασμάτων και την επαναδημιουργία νέων εκτάσεων στις περιοχές των
εξορύξεων, μέσω των αποθέσεων των στείρων υλικών, οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο
βαθμό τα κενά που προκύπτουν από τις εργασίες εξόρυξης, δημιουργούνται συνθήκες για
την επαναδημιουργία νέων υδροφορέων, με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά. Η λεκάνη
της Φλώρινας παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για τη συχνή παρουσία όξινου
νερού. Το γεγονός αυτό το κάνει ακατάλληλο για ύδρευση. Υπάρχουν ωστόσο υδροφορείς
στη λεκάνη, όπου το νερό δεν έχει όξινες ιδιότητες.

6.1.6 Υδατικοί πόροι
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας καθώς εδώ
εντοπίζεται το 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός
λιμνών, σημαντικό υδρογραφικό δίκτυο ποταμών και εκτεταμένα υπόγεια αποθέματα. Στις
παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται η γενική αναγνώριση των υδατικών πόρων της
Περιφέρειας και των συνθηκών πίεσής τους, εξετάζοντας την υδρολογία της περιοχής, τα
επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα. Η συσχέτιση με τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 3.4.8.
Σχεδόν στο σύνολό της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτει στο ένατο Υδατικό
Διαμέρισμα (EL09) της χώρας. Η έκταση του ΥΔ ανέρχεται στα 13.620,4 km2 εκ των οποίων,
τα 8.874,0 km2 ή ποσοστό 65,1% συμπίπτει με την έκταση της Περιφέρειας Από τις
Περιφερειακές Ενότητες, η Φλώρινα εμπίπτει εξ’ ολοκλήρου (100%) ενώ η Κοζάνη εμπίπτει
σε ποσοστό 97,6%, η Καστοριά εμπίπτει σε ποσοστό 86,9% και τα Γρεβενά σε ποσοστό 87,7%.
Τα υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Γρεβενών εμπίπτουν στο ΥΔ
Ηπείρου (EL05), ενώ το υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εμπίπτει στο ΥΔ
Θεσσαλίας (EL08). Λεπτομερής περιγραφή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο που
διαπραγματεύεται τις πηγές ρύπανσης και την κατάσταση των αποδεκτών.
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Επιφανειακά Ύδατα
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υ.Δ εντός της Περιφέρειας είναι αυτές του Αλιάκμονα
(5.800,3 km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (1.862,3 km2), της λεκάνης του Αξιού στην
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (857,2 km2) και της κλειστής λεκάνης των Πρεσπών (346,9
km2). Ένα μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (7,3 km 2) ανήκει στη λεκάνη
Μαυρονερίου που εκβάλει στο Θερμαϊκό μέσω της Πιερίας. Τέλος, τμήμα 395,4 km 2 στα
δυτικά της Περιφέρειας εμπίπτει στις λεκάνες Σαραντάπορου και Αώου (EL05) ενώ τμήμα
193,3 km2 στα νότια της Περιφέρειας εμπίπτει στη λεκάνη του Πηνειού (EL08). Η λεκάνη του
Αλιάκμονα εντός Περιφέρειας συνίσταται από τις υπολεκάνες Αλιάκμονα, Βενέτικου,
Γρεβενώτικου, Πραμόριτσα και λίμνης Καστοριάς. Η κλειστή λεκάνη της Πτολεμαΐδας
αποτελείται από τις υπολεκάνες Σαριγκιόλ, Πτολεμαΐδας, Βεγορίτιδας, Χειμαδίτιδας και
Πετρών.
Σε επίπεδο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού μεταξύ των υπολεκανών απορροής,
εντοπίζονται σήμερα τεχνικά έργα - παρεμβάσεις μεταφοράς υδάτων από υπολεκάνη σε
υπολεκάνη, κυρίως για την υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας και την πολιτική
προστασία.
Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν σε αγωγούς εκτροπής και μεταφοράς των υδάτων και
μπορούν να διακριθούν σε δυο γενικές κατηγορίες:


Τροποποίηση επιφανειακών υδατορεμάτων που αφορούν στη σημαντική διευθέτηση
της κοίτης φυσικών ρεμάτων ώστε να δεχτούν επιπρόσθετες απορροές ανθρωπογενούς
προέλευσης (Ρέμα Σουλού) ή να διευθετήσουν τη φυσική απορροή με στόχο την πολιτική
προστασία (Ρέμα Δουπιάκος στη Λίμνη Καστοριάς).



Τεχνητοί αγωγοί εκτροπής και μεταφοράς νερού (από Λίμνη Πολυφύτου προς τους ΑΗΣ
Αγ. Δημητρίου και Καρδίας, αγωγός σύνδεσης Λιμνών Πετρών και Βεγορίτιδας και
Βεγορίτιδας -ΥΗΣ Άγρα).

Ο σημαντικότερος όγκος υδάτινου δυναμικού είναι συγκεντρωμένος στην Περιφερειακή
Ενότητα Φλώρινας και ιδιαίτερα στον υδροβιότοπο της περιοχής των Πρεσπών και της λίμνης
Βεγορίτιδας. Η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Βεγορίτιδα, η οποία διαμοιράζεται μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας (Κ. Μακεδονία) και είναι η 3η σε επιφάνεια
στην Ελλάδα με έκταση 54,3 km2. Υπάρχουν επίσης η λίμνη Μικρή Πρέσπα που
διαμοιράζεται με την Αλβανία με το ελληνικό κομμάτι της να έχει έκταση 42,5 km2, η λίμνη
Μεγάλη Πρέσπα που διαμοιράζεται μεταξύ Αλβανίας και Σκοπίων, με το ελληνικό κομμάτι
να έχει έκταση 39,0 km2 και η Λίμνη της Καστοριάς με έκταση 28,7 km2. Από τη Δυτική
Μακεδονία πηγάζει και ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, ο ποταμός Αλιάκμονας.
Με μήκος 297 km, διασχίζει το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας και εκβάλει στο Θερμαϊκό
κόλπο. Εντός των ορίων της Περιφέρειας σχηματίζει την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρόσφατα, τη τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών. Επίσης εντοπίζονται άλλες δυο μικρές
τεχνητές λίμνες, αυτές του Πραμόριτσα (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) και του Παπαδιά
(Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας).
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Αναφορικά με τη σημαντικότητα των επιφανειακών σωμάτων, οι φυσικές λίμνες Πρεσπών
μπορούν να θεωρηθούν εθνικής σημασίας για την οικολογική τους σημασία και για το
διασυνοριακό τους χαρακτήρα. Εθνικής σημασίας επίσης μπορούν να χαρακτηριστούν οι
τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα διότι ενισχύουν σημαντικά το ενεργειακό σύστημα
της χώρας, υδροδοτούν τη Θεσσαλονίκη και τα νερά τους έχουν μια ευρεία πολλαπλή χρήση.
Εθνικής σημασίας επίσης χαρακτηρίζεται ο Αλιάκμονας ακριβώς διότι κατέχει κεντρικό ρόλο
στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και στο παραγωγικό αποτέλεσμα των Περιφερειών
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα τα υπόλοιπα επιφανειακά σώματα έχουν
περιφερειακή και ίσως τοπική σημασία.
Το κυριότερο υδατόρευμα της Περιφέρειας είναι ο ποταμός Αλιάκμονας. Έχει μήκος 297 χλμ.
και σχηματίζεται από τη συμβολή δυο μικρότερων ποταμών, ο ένας από τους οποίους
πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές του Βοΐου όρους στη θέση Μαύρη Πέτρα και ονομάζεται
Μπέλιτσα. Ο άλλος πηγάζει από το όρος Βαρνούς στην περιοχή Πισοδερίου και ονομάζεται
Ζέλοβα. Ο Μπέλιτσα ενώνεται χαμηλότερα με τον παραπόταμο Μπίστριτσα (Μπρένιτσα) και
συμβάλλει κοντά στο χωριό Μανιάκι, νοτιοδυτικά της Καστοριάς, στον ποταμό Ζέλοβα, για
να σχηματίσουν τον Αλιάκμονα. Από εκεί ο ποταμός ακολουθεί νοτιοανατολική κατεύθυνση
και δέχεται από δεξιά τα νερά του όρους Γηρούσα και από αριστερά τον παραπόταμο
Δουπιάκο που μεταφέρει τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης της Καστοριάς. Διασχίζει το
λεκανοπέδιο των Γρεβενών ακολουθώντας πάντα νοτιοανατολική κατεύθυνση και όταν
φτάσει στις βόρειες πλαγιές των Χασίων στρέφεται προς τα βορειοανατολικά περνώντας
βόρεια από τα Σέρβια και νότια από τη Βέροια και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Χείμαρροι
και παραπόταμοι του Αλιάκμονα είναι ο Γράμμος, ο Στραβοπόταμος, η Πραμόριτσα, ο
Γρεβενίτικος, ο Βενέτικος, ο Σαραντάπορος και άλλοι. Ο Αλιάκμονας είναι από τις
πλουσιότερες υδάτινες πηγές της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί με τους παραποτάμους του
(Σιατιστινός στη Σιάτιστα, Βέλος και Πραμόριτσας στο όρος Βόιο, Γρεβενιώτικος και Βενέτικος
στην περιοχή των χωριών της Σαμαρίνας, Περιβόλι, Κρανιάς και Ξεριάς στα Χάσια)
δημιουργεί μία εύφορη πεδινή παραποτάμια περιοχή που καλύπτεται από καλλιέργειες και
βοσκότοπους. Επί της ροής του, έχουν κατασκευαστεί αρκετά φράγματα τα οποία καλύπτουν
σειρά αναγκών, όπως η ρύθμιση της απορροής του ποταμού, η παραγωγή ενέργειας και η
υποστήριξη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών.
Τα φράγματα αυτά είναι:


Φράγμα Πολυφύτου: Ο ΥΗΣ βρίσκεται 45 χλμ. ΝΑ της Κοζάνης επί του Αλιάκμονα. Ο
ταμιευτήρας του είναι υπερετήσιας ρύθμισης με χωρητικότητα 2.244 εκ. κ.μ. Η
επιφάνεια απορροής είναι 5.800 km2 ενώ η κατακλυζόμενη επιφάνεια 74 km2. Η ισχύς
του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι 375 MW.



Φράγμα Ιλαρίωνα. Τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2012 και περιλαμβάνει ΗΥΣ
καθώς και την ομώνυμη προκύπτουσα λίμνη. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, θα
εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η λίμνη που δημιουργείται θα βοηθήσει
στη διευθέτηση της ετήσιας απορροής του ποταμού, ενώ επίσης θα εξυπηρετεί ανάγκες
υδροδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες
των γειτονικών περιοχών στη λίμνη. Η επιφάνειά της καλύπτει περιοχή 21,9 km2. Η ισχύς
του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι 80 MW.
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Πέρα από την κάλυψη σειράς αστικών και παραγωγικών αναγκών, τα φράγματα συνιστούν
παρεμβάσεις εκτροπής των υδάτων και άρα πίεσης των επιφανειακών αποθεμάτων. Εκτός
από τη λειτουργία των φραγμάτων, μικρών ή μεγάλων, στην Περιφέρεια εντοπίζεται επίσης
πλήθος δραστηριοτήτων που κάνοντας χρήση νερού, το επαναποδίδουν στο περιβάλλον με
τροποποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο μηχανισμός χρήσης των υδατικών
αποθεμάτων συνιστά ταυτόχρονα παράγοντα πίεσης των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών
και άρα της συνολικής διαθεσιμότητας του πόρου. Συγκεκριμένα, καταγράφονται στην
Περιφέρεια 146 έργα και δραστηριότητες των κλάδων της βιομηχανίας, της ενέργειας και του
τουρισμού με βαρύτητα στη δέσμευση και τροποποίηση του ύδατος. Χωρικά,
συσσωρεύονται στον άξονα Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Φλώρινα, γύρω από τη λίμνη
Καστοριάς, στα πεδινά της Φλώρινας, γύρω από τα Γρεβενά και στην ορεινή δυτική ζώνη της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ο κυριότερος όμως μηχανισμός πίεσης των υδατικών
αποθεμάτων σχετίζεται με τους κλάδους της γεωργοκτηνοτροφίας. Οι επιφανειακές
αποπλύσεις των επιφανειακών εκροών οδηγούνται στα επιφανειακά νερά και τα
επιβαρύνουν με ενώσεις του αζώτου, του φωσφόρου και με οργανικό φορτίο. Οι ζώνες με
ένταση των γεωργικών πρακτικών καθώς και με σχετικά σημαντικές συσσωρεύσεις του
κτηνοτροφικού κεφαλαίου, αποτελούν τις πλέον ευπαθείς περιοχές.
Οι τεχνητές λίμνες της Περιφέρειας, ταυτόχρονα με το ρόλο τους ως αποδέκτες των
απορροών, αποτελούν παρεμβάσεις διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, συμβάλλοντας
μεταξύ άλλων στην παραγωγή ενέργειας, στην άρδευση των καλλιεργειών και στην
υδροδότηση του πληθυσμού. Πέραν όμως από αυτά τα μεγάλα έργα, έχουν λάβει χώρα
διαχρονικά πολλές μικρότερες παρεμβάσεις υδρονομίας, οι οποίες αποθεματοποιούν τις
υδατικές απορροές συμβάλλοντας στην υποστήριξη τοπικών παραγωγικών επιδιώξεων. Έτσι
έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, φράγματα και υδατοδεξαμενές
με στόχο την άρδευση των καλλιεργειών, την ύδρευση των οικισμών, την αντιπλημμυρική
προστασία, την παραγωγή ενέργειας κ.α.
Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ «Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών» του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09),) διατηρήθηκαν τα
εκατό εξήντα οκτώ (168) επιφανειακά υδατικά συστήματα όπως αυτά προσδιορίστηκαν
κατά το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης, η κατανομή των οποίων στο ΥΔ αλλά και ανά ΛΑΠ
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 36: Αριθμός Επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) ανά ΛΑΠ
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ΛΑΠ Αλιάκμονα
(EL0901)
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Ποτάμια Λιμναίου τύπου
(ταμιευτήρες)
Λιμναία ΥΣ
Μεταβατικά ΥΣ
Παράκτια ΥΣ
Σύνολο ΥΣ
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Χάρτης 17: Συνολική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ EL09
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Υπόγεια Ύδατα
Στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ «Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών» του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) επανεξετάσθηκαν τα
οριοθετημένα ΥΥΣ και διακρίνονται πενήντα δύο (52) Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, τριάντα
τρία (33) κύρια συστήματα και δεκαεννέα (19) υποσυστήματα, εκ των οποίων τρία (3) ΥΥΣ
είναι κακής ποιοτικής κατάστασης και δώδεκα (12) ΥΥΣ είναι κακής ποσοτικής κατάστασης.
Στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς στις
αμμοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς, στους καρστικοποιημένους ανθρακικούς
σχηματισμούς, στους ψαμμίτες και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς. Οι τραβερτινοειδείς
σχηματισμοί, παρά τη μεγάλη περατότητα, σχηματίζουν υδροφορείς περιορισμένης
δυναμικότητας που εκδηλώνονται με τη μορφή πηγών. Τα τεταρτογενή που καλύπτουν τις
κοίτες των ποταμών, χειμάρρων και τις παραλίμνιες περιοχές, δημιουργούν υδροφορείς
σημαντικής δυναμικότητας με μεγάλη εξάπλωση στις λεκάνες Πτολεμαΐδας και Φλώρινας.
Εκτός των ελευθέρων υδροφορέων, λόγω της παρεμβολής λεπτόκοκκων αργιλικών υλικών,
σχηματίζονται και υδροφορείς υπό πίεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεκάνη
της Φλώρινας, όπου τον υπό πίεση υδροφορέα εκμεταλλεύονται υδρογεωτρήσεις με
αξιόλογες παροχές που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών. Μεγάλος
αριθμός υδρογεωτρήσεων και φρεάτων εκμεταλλεύεται τους προσχωματικούς υδροφορείς
όλων των ποταμών και των λιμνών. Εκτεταμένοι υδροφορείς με τεράστια ανανεώσιμα
αποθέματα, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη καρστικοποίηση, δημιουργούνται στα
ανθρακικά πετρώματα της Δυτικής Μακεδονίας. Οι καρστικές πηγές που δημιουργούνται στο
υδατικό διαμέρισμα τροφοδοτούν τους μεγάλης παροχής επιφανειακούς άξονες
αποστράγγισης και τις λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), ενώ αρκετές από αυτές χρησιμοποιούνται
για την ύδρευση οικισμών. Οι πιο αξιόλογες πηγές είναι αυτές της Νεράιδας, οι οποίες έχουν
κατακλυστεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης του φράγματος Πολυφύτου Κοζάνης. Στο
υδατικό διαμέρισμα υπάρχουν καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες με σημαντικό υδατικό
δυναμικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αποθεμάτων των οποίων εκτιμάται σε 1.076 εκ. κ.μ.
Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:


Η ενότητα Νοτιοδυτικού Βερμίου και Ασκίου όρους, με ρυθμιστικά αποθέματα 350 εκ.
κ.μ., που εκφορτίζεται στις πηγές Νεράιδας.



Η ενότητα βορειοδυτικού Βερμίου, με ρυθμιστικά αποθέματα 130 εκ. κ.μ., που
εκφορτίζεται στις πηγές Βόδα. Μικρότερα ρυθμιστικά αποθέματα έχουν οι ενότητες
Τρικλαρίου όρους Καστοριάς (45 εκ. κ.μ.), δυτικού κεντρικού Βερμίου (31 εκ. κ.μ.),
Κορησού-Βογατσικού Καστοριάς (20 εκ. κ.μ.) και Πρεσπών (15 εκ. κ.μ.).

Επίσης, στο διαμέρισμα υπάρχουν υδρογεωλογικές ενότητες κοκκωδών αποθέσεων
μικρότερης δυναμικότητας σε σχέση με τους καρστικούς σχηματισμούς. Τα συνολικά
ρυθμιστικά αποθέματά τους εκτιμώνται σε 278 εκ. κ.μ. Οι σημαντικότερες ενότητες είναι
αυτές του Άνω Ρου Αλιάκμονα-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας (70 εκ. κ.μ.).
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Οι πιέσεις από υδροληψίες - αντλήσεις σχετίζονται με την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων. Από
τα διαθέσιμα στοιχεία αυτών, φαίνεται ότι στην Περιφέρεια υπάρχουν 641 καταγεγραμμένες
γεωτρήσεις που αφορούν σε ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφική χρήση, βιομηχανική χρήση,
μικτή χρήση και χρήση έρευνας - παρακολούθησης. Χωρικά συσσωρεύονται στο ανατολικό
τμήμα της Περιφέρειας με εξάρσεις στον άξονα Αμυνταίου - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, γύρω
από τη λίμνη της Καστοριάς, στα πεδινά της Φλώρινας, γύρω από τα Γρεβενά και τις Πρέσπες.
Ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής:
Η άρδευση μαζί με τη σταδιακή καταστροφή των υδροφόρων οριζόντων συνέπεια των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο ευρύτερο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας προκαλεί τη
σταδιακή ταπείνωση της στάθμης των κοκκωδών υδροφόρων Αμυνταίου και Σαριγκιόλ.
Οι υπεραντλήσεις για αγροτική κυρίως χρήση, που παρατηρούνται στον καρστικό
υδροφορέα του Β.Δυτικού Βερμίου, έχουν προκαλέσει τη συνεχιζόμενη ταπείνωση της
στάθμης που επηρεάζει τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας.
Υπεραντλήσεις αρδευτικής χρήσης παρατηρούνται επίσης στον κοκκώδη υδροφόρο πέριξ της
λίμνης Καστοριάς, με συνέπεια την φθίνουσα πορεία του υδροφόρου.
Μεγάλες επίσης πιέσεις από υπεραντλήσεις νερού δέχονται τα υδροσυστήματα Φλώρινας,
με συνέπεια τη στείρευση σε μερικές λεκάνες των αβαθών φρεατίων υδροφόρων. Οι πιέσεις
από διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης, διακρίνονται σε εκείνες που οφείλονται
αφενός σε πρωτογενή αίτια και στο γεωχημικό χαρακτήρα των πετρωμάτων, μέσω των
οποίων διέρχονται ή αποταμιεύονται τα υπόγεια νερά και αφετέρου σε εκείνες που
προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Στους ακόλουθους Πίνακες περιλαμβάνονται η κατάσταση και τα στοιχεία ταξινόμησης των
ΥΥΣ του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) όπως προέκυψαν κατά την 1η Αναθεώρηση του
ΣΔΛΑΠ.
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ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥ
Σ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΗΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ

Α/Α

Πίνακας 37: Υπόγεια ΥΣ στη ΛΑΠ Πρεσπών- Χημική και Ποσοτική κατάσταση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΥΣ

ΧΗΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
ΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1

EL09AF010

Τρικλαρίου
Καστοριάς –
Πρεσπών
Σύστημα Καστοριάς

Καλή

Καλή

Mn, Fe, Zn

NH4

ΚτηνοτροφίαΠτηνοτροφία

ΟΧΙ

ΝΑΙ

EL0900020
2

EL0900021
EL0900030

Υποσύστημα (Υπ.)
Καστοριάς
Σύστημα Λεκάνης
Γρεβενών
Υπ. Γρεβενών

Καλή

Καλή

Fe, Mn, Al

Fe, Mn,
ΝΟ3, ΝΗ4

Γεωργία
Υπεραντλήσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Καλή

Καλή

Fe, Mn, Ba

ΟΧΙ

Γεωργία

OXI

ΟΧΙ

Καλή

Καλή

Fe, Mn,

Fe, Mn

Γεωργία

OXI

OXI

Καλή

Καλή

OXI

Fe

OXI

OXI

OXI

Καλή

Καλή

OXI

-

OXI

OXI

OXI

4

EL0900031

5

EL0900032

6

EL0900033

7

EL0900034

Υπ. Καλονερίου
Κοζάνης
Υπ. Πυλωρίου
Κοζάνης
Υπ. Αγ. Γεωργίου

8

EL0900035

Υπ. κοίτης Βενέτικου

Καλή

Καλή

Mn

-

Βιομηχανία

OXI

OXI

9

EL0900050

Αμυνταίου

Καλή

Κακή

E.C., CL Mn, Fe, Ba,
Ni, Al

Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)

OXI

OXI

4

EL0900031

Υπ. Γρεβενών

Καλή

Καλή

Fe, Mn, Ba

E.C., CL,
Fe, Mn, Ba,
Ni, Al
ΟΧΙ

Γεωργία

OXI

ΟΧΙ

EL0900060

Πτολεμαίδας

10

EL0900061

Υπ. Πτολεμαΐδας

Κακή

Κακή

ΟΧΙ

Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)

OXI

OXI

11

EL0900062

Υπ. Νοτίου Πεδίου ή
Σαριγκιόλ

Κακή

Κακή

Fe

Fe, NO3,
NO2, NH4,
Cr, Al
Fe

Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)

OXI

OXI

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

Πίνακας 38: Υπόγεια ΥΣ στη ΛΑΠ Αλιάκμονα - Χημική και Ποσοτική κατάσταση

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

12

EL0900063

Κακή

Κακή

Fe, Mn, Ni, Pb, Cd,
Cr

Cr

Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)

OXI

OXI

EL0900070

Υπ. Καρυοχωρίου Κλείτους Τετραλόφου
ΝΔ Βερμίου Όρους

13

EL0900071

Υπ. ΝΔ Βερμίου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

Fe, Mn

ΟΧΙ

ΟΧΙ

14

EL0900072

Υπ.Βατερού

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

15

EL0900073

Υπ. Ξηρολίμνης

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

Λατομεία-Μεταλλεία,
Βιομηχανία
Γεωργία
Υπεραντλήσεις
Γεωργία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

16

EL0900074

Υπ.Κρόκου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

17

EL0900075

Υπ. Λευκοπηγής

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

Κτηνοτροφία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

18

EL0900076

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

19

EL0900077

Υπ. Αργίλου Πρωτοχωρίου
Υπ.Πολυφύτου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

EL0900080

ΒΔ Βερμίου Όρους

20

EL0900081

Υπ. ΒΔ Βερμίου

Καλή

Κακή

Fe

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

21

EL0900082

Υπ. Άρνισσας Πέλλας

Καλή

Κακή

Fe

-

Λατομεία
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Υπεραντλήσεις
Γεωργία
Λατομεία
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πολλά
επιβαρυντικά
στοιχεία ΝΗ4,
ΝΟ2 , ΝΟ3. Δεν
χρησιμοποιείται για
ύδρευση.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Υπεραντλήσεις
22

EL090F090

ΒΑ Βερμίου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

Fe, Μn

Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Λύματα
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Λατομεία
Λατομεία
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Γεωργία
Αστικά Λύματα
Κτηνοτροφία
Υπεραντλήσεις
Αστικά Λύματα
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Βιοτεχνία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

23

EL0900100

Κεντρικού
Ανατολικού Βερμίου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

24

EL0900110

ΝΑ Βερμίου

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

25

EL0900120

Αλμωπαίου

Καλή

Κακή

B, As

Cd

ΟΧΙ

ΟΧΙ

26

EL0900130

Κάτω Ρου Αλιάκμονα

Καλή

Κακή

E.C, B, Cl

E.C, NH4,
NO3, Al, As

ΝΑΙ

ΟΧΙ

EL0900140

Λιτόχωρου

27

EL0900141

Κοκκώδες Λιτοχώρου

Καλή

Κακή

Cr, Cd, Al

ΟΧΙ

Αστικά Λύματα

Τοπικά

ΟΧΙ

28

EL0900142

Καρστικό Λιτοχώρου

Καλή

Καλή

Cr, Cd, Al

-

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

29

EL0900150

Κατερίνης

Καλή

Κακή

Mn, Al, As

As

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κακή

Fe, Mn, Ni, Cd, B,
As

NO3, Ni,
As, Al

Υπεραντλήσεις
Αστικά Λύματα
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Βιοτεχνία
Αστικά Λύματα
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Υπεραντλήσεις

30

EL0900160

Κολινδρού

Καλή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

31

EL0900170

Δασοχωρίου
Γρεβενών
Τρικοκκιάς Γρεβενών

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Γεωργία

32

EL0900180

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

33

EL0900190

Παλιουριάς
Γρεβενών
Κορησού Καστοριάς

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

Γεωργία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

34

EL0900200

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

Γεωργία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

35

EL0900210

Γαλάτειας Εμπορείου Κοζάνης

Καλή

Καλή

Mn, Fe

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πιερίων

Καλή

Καλή

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

EL0900230

Νάουσας

Καλή

Καλή

Fe, Pb, Al

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

38

EL0900240

Αλμωπαίου

Καλή

Καλή

Mn, SO4, As, B

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

39

EL090F250

Αριδαίας

Καλή

Καλή

As

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

40

EL0900260

Βούρινου

Καλή

Καλή

Mg, Cr

-

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Γεωργία
Λατομεία
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Τουρισμός
Γεωργία
Λατομεία
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
ΧΥΤΑ, Γεωργία,
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)
Κτηνοτροφία
Αστικά Λύματα
Πτηνοτροφία
Κτηνοτροφία
Αστικά Λύματα

36

EL0900220

37

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ρύπανση από
μεταλλεία
Χρωμίου τα

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

οποία
λειτουργούσαν
(παλαιότερα)
στην περιοχή
41

EL090F280

Βαρνούντα - Βέρνου

Καλή

Καλή

Fe, Mn, Ni, Al, As

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία Αστικά
Λύματα
Βιομηχανία
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία Αστικά
Λύματα
Βιομηχανία (ΔΕΗ)
Κτηνοτροφία
Πτηνοτροφία Αστικά
Λύματα
Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)
Γεωργία
Βιομηχανία (ΔΕΗ)
Κτηνοτροφία
Γεωργία

42

EL0900290

Β. Πίνδου

Καλή

Καλή

-

-

43

EL0900310

Νυμφαίου - Βλάστης

Καλή

Καλή

-

-

44

EL0900320

Περδίκκα - Φιλώτα

Καλή

Κακή

-

-

45

EL090Α330

Μεσοελληνικής
Αύλακας

Καλή

Καλή

Mn, Al

-

46

EL0900340

Ελάτης - Λιβαδερού

Καλή

Καλή

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

47

EL0900360

Καλή

Καλή

48

EL0900370

Χαλάρας Μαυρόκαμπου
Απόσκεπου Κεφαλαρίου

ΟΧΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΚΑΛΉ

ΚΑΛΉ

-

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Χάρτης 18: Ποσοτική Κατάσταση ΥΥΣ ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας
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Χάρτης 19: Ποιοτική Κατάσταση ΥΥΣ ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας.
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6.2. ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.2.1 Βλάστηση – Οικοσυστήματα
Η Περιφέρεια ΔΜ αναγνωρίζεται για την ποικιλία και τη συνθετότητα του γεωλογικού
υποβάθρου και της γεωμορφολογικής της κλιμάκωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά
διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο με επικλινείς πλαγιές και μεγάλες υψομετρικές
διαφορές. Το τοπίο διαμορφώνεται από χαρακτηριστικές κοιλάδες των κύριων ποταμών,
οι οποίες σχηματίζουν μικρότερες διακλαδώσεις που διασχίζονται από ισάριθμους
παραποτάμους και ρέματα, με συχνά ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Κατά
συνέπεια, παρατηρείται ένα σύνθετο μωσαϊκό βιοτόπων, το οποίο με τη σειρά του
αντιστοιχεί σε μια επίσης πολυποίκιλη δομή οικοσυστημάτων με κύριο χαρακτηριστικό
τους τη μεγάλη ποικιλία ειδών.
Εντός των ορίων της Περιφέρειας καταγράφονται οι ακόλουθοι γενικοί τύποι
οικοσυστημάτων:
Δασικά οικοσυστήματα
Καταλαμβάνουν κυρίως τα μεσαία και υψηλότερα υψόμετρα και εντοπίζονται σε όλους
τους ορεινούς όγκους. Περιλαμβάνουν αμιγώς δασώδεις εκτάσεις αλλά και εκτάσεις με
θαμνώδη ή διάσπαρτη βλάστηση, καθώς και ζώνες μετάβασης αγρών σε φυσική
βλάστηση. Στα υψηλότερα υψόμετρα εντοπίζονται συμπαγή αλλά και μικτά δάση οξιάς,
δρυός, μαύρης και λευκόδερμης πεύκης, ελάτης, καστανιάς και σημύδας ενώ
παρεμβάλλονται συστήματα χασμοφυτικής βλάστησης και παραποτάμια πλατύφυλλα.
Εντοπίζονται επίσης ορεινά και αλπικά λιβάδια. Στις μεσαίες υψομετρικές ζώνες
κυριαρχούν τα συστήματα χαμηλών και υψηλών θαμνώνων, όπως αείφυλλοι
σκληρόφυλλοι σχηματισμοί, θαμνώνες φυλλοβόλων και μικτοί θαμνώνες αείφυλλων και
φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Επίσης, εντοπίζονται αρκετά μεταβατικά συστήματα.
Πρόκειται για αγρούς που εγκαταλείφθηκαν και σήμερα βρίσκονται σε φάση
επανάκαμψης της φυσικής βλάστησης. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε φάση
εποικισμού στα μεσαία στάδια δευτερογενούς διαδοχής (κυρίως θαμνώνες).
Το σύνολο σχεδόν των δασικών οικοσυστημάτων κατατάσσονται στα βιοκλιματικά
καθοριζόμενα, καθώς η ισορροπία τους εξαρτάται από την εξέλιξη του εδάφους, της
βλάστησης και της πανίδας υπό την επίδραση του βιοκλίματος. Η βλάστηση αυτών των
συστημάτων ονομάζεται ζωνική καθώς συνδέεται με συγκεκριμένες κλιματικές ζώνες.
Ωστόσο, εντοπίζονται θύλακες συστημάτων τα οποία μπορούν να καταταχθούν στα
εδαφικά εξαρτώμενα διότι υπόκεινται σε καθορισμό λόγω μορφολογικής ιδιαιτερότητας
του εδάφους (π.χ. σημεία συγκέντρωσης ή ροής νερού). Σημαντικά τμήματα των δασικών
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. Αυτές οι
περιοχές χαρακτηρίζονται σημαντικές για τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και τη
σπανιότητα - μοναδικότητα των φυτικών ειδών. Μάλιστα, το πλήθος των οικοτόπων που
αναγνωρίζονται και οριοθετούνται υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία πανιδικών ειδών, από
μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο κλπ.) μέχρι σπάνια και απειλούμενα
ερπετά και αμφίβια.
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Πιέσεις διατάραξης των δασικών συστημάτων εντοπίζονται:


Στις αγροδασικές πυρκαγιές, με την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να
εμφανίζει μεγάλη ευπάθεια. Γενικά, στον ορεινό χώρο της Περιφέρειας η δομή των
δασικών συστημάτων δεν ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.



Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η
τάση βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών αγροτικών
πρακτικών.



Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία.



Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με τη κατασκευή
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως
επακόλουθο την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των
προστατευόμενων περιοχών, ενώ επίσης βοηθά τη λαθροθηρία.



Στην κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (φράγματα, ΥΗΣ) που επηρεάζουν τη
συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την κινητικότητα
της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα του ορεινού χώρου.

Αγροτικά οικοσυστήματα
Καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες της Περιφέρειας και αφορούν σε
εκτάσεις ετησίων και δενδρωδών καλλιεργειών, αρδευόμενων ή μη. Οι εκτάσεις αυτές,
σε συνδυασμό με τα ακαλλιέργητα τμήματα, τις χέρσες περιοχές και τα δίκτυα των
μικρών και μεγάλων χειμάρρων, συγκροτούν τα αγροτικά οικοσυστήματα, στα οποία
καθοριστικό χαρακτήρα δίνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Η συχνή εναλλαγή πεδινών και ημιορεινών περιοχών, καθώς και μικρών
υψωμάτων και λόφων, οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μία ποικιλία καλλιεργειών, αλλά και
σε εναλλαγή μικροενδιαιτημάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της βιοποικιλότητας στα
οικοσυστήματα αυτού του τύπου. Επιπρόσθετα, ζωτικό ρόλο στη λειτουργία τους
παίζουν τα διάφορα ποτάμια συστήματα, οι ρεματιές, τα δίκτυα άρδευσης και
αποστράγγισης καθώς και οι φυσικοί φυτοφράκτες. Πρόκειται για συστήματα
ελεγχόμενης δυναμικής που καθορίζονται από τους ετήσιους κύκλους των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων (κυρίως γεωργία). Η πρωτογενής παραγωγικότητα των χλωριδικών
ειδών είναι συνυφασμένη με τον κύκλο ζωής των καλλιεργειών. Το πανιδικό απόθεμα
έχει προσαρμοστεί στη λειτουργία του συστήματος, αποτελούμενο κυρίως από
λαγόμορφα, ερπετά, αμφίβια, στρουθιόμορφα και αρπακτικά (γεράκι των αγρών) και
μεγάλα θηλαστικά (αλεπού). Η αξία αυτών των συστημάτων απορρέει και από το ρόλο
τους στη διαμόρφωση τοπίων με δεδομένη πλέον αισθητική αξία. Επίσης, στις ζώνες
μετάβασης, τα αγροτικά οικοσυστήματα συμβάλουν στην υποστήριξη της άγριας ζωής
λόγω των ευκαιριών τροφοληψίας - θήρευσης που προσφέρουν. Μάλιστα, έχει
επισημανθεί η μεγάλη βιοποικιλότητα της πανίδας σε τέτοιες ζώνες.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

200

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Η ισορροπία των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι γενικά ασταθής, λόγω των ισχυρών
εξωτερικών επιδράσεων που δέχονται και που αφορούν στην παρουσία ή απουσία του
νερού, στη χρήση φυτοφαρμάκων, στη συχνή άροση κλπ. Πιέσεις διατάραξης αποτελούν:


Η ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρεμάτων) και του στραγγιστικού δικτύου, τόσο
λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.



Οι καταστροφές των φρακτών φυσικής βλάστησης των αγροτεμαχίων.

Υδατικά οικοσυστήματα
Περιλαμβάνουν το σύνολο των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας καθώς και τις
παρόχθιες ζώνες των υδάτινων σωμάτων. Τα επιφανειακά ύδατα αφορούν τόσο στα
ρέοντα (ποτάμια, χείμαρροι κλπ.) όσο και στα σημεία συλλογής ύδατος (λίμνες,
υδατοδεξαμενές κλπ.). Υψομετρικά, τέτοια συστήματα εντοπίζονται σε όλο το εύρος της
Περιφέρειας και γειτνιάζουν είτε με δασικά, είτε με αγροτικά οικοσυστήματα. Τα
υδατικά συστήματα της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται για την ποικιλότητα της
ιχθυοπανίδας και την ιδιαιτερότητα των αμφίβιων. Στον Αλιάκμονα, για παράδειγμα,
ενώ 2 από αυτά προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία. Η ποικιλότητα της
ιχθυοπανίδας του Αλιάκμονα θεωρείται υψηλή σε σχέση με άλλα ποτάμια
οικοσυστήματα ενώ περιλαμβάνει είδη που έχουν περιορισμένη παγκόσμια κατανομή
και είναι αυστηρά προστατευόμενα. Επίσης, σε μικρές φυσικές λίμνες του ορεινού
χώρου καταγράφεται πληθώρα ερπετών και αμφιβίων, όπως για παράδειγμα ο σπάνιος
αλπικός τρίτωνας. Στις όχθες των υδατορευμάτων και των λιμνών αναπτύσσονται
παρόχθια οικοσυστήματα. Αυτά συνίστανται σε μια λεπτή δενδρώδη μάζα υδρόβιων
φυτών και καλαμιώνων που ξεδιπλώνεται κατά μήκος των όχθεων και προσφέρουν
καταφύγιο στην πανίδα (κυρίως ορνιθοπανίδα) αλλά και προστασία των εδαφών από
την διάβρωση. Τυπικές χλωριδικές διαπλάσεις είναι αυτές της ιτιάς, του πλατάνου, της
λεύκης και του σκλήθρου. Κάποια από αυτά τα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφέρειας
οφείλουν την ύπαρξή τους στην ανθρώπινη παρέμβαση. Η λίμνη του Πολυφύτου, για
παράδειγμα, αποτελεί στην ουσία τεχνικό έργο που όμως έχει εξελιχθεί σε σημείο
αναφοράς του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για τεχνητό υδάτινο οικοσύστημα, οι
απειλές είναι κοινές και εντοπίζονται γενικά στα ακόλουθα:


Στην εκτροπή της φυσικής πορείας των υδατορευμάτων με αποτέλεσμα τη διατάραξη
των φυσικών ενδιαιτημάτων της υδρόβιας και παρόχθιας ζωής.



Σε αμμοληψίες εντός κοίτης, ειδικά όταν αυτά τα τμήματα των ποταμών θεωρούνται
κρίσιμα για τον κύκλο ζωής των ιχθύων.



Σε κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (π.χ. φράγματα) τα οποία μεταβάλλουν το
βιότοπο ιχθύων και παρυδάτιων οργανισμών.
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Στην κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας (π.χ.
μικρά φράγματα, ΜΥΗΣ), τα οποία αθροιστικά μεταβάλλουν τη δομή του
οικοσυστήματος μιας περιοχής.



Στη ρύπανση από γεωργικά και κτηνοτροφικά παραπροϊόντα και αποχετεύσεις
βιομηχανιών.



Στη ρύπανση από αστικά λύματα, αν και η κατάσταση βαίνει προς βελτίωση μετά από
την κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ σε όλες τις βασικές πόλεις της Περιφέρειας.

Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήματα - ευρείες ζώνες φυσικής κληρονομιάς και
τοπίου
Η ύπαρξη πολλών και αξιόλογων οικοσυστημάτων σε όλο το εύρος της Περιφέρειας
καθιστά την αξιολόγησή τους, ως προς το βαθμό σημαντικότητας, ιδιαίτερα δύσκολη.
Ωστόσο, εντοπίζονται ζώνες φυσικών συστημάτων με συνέχεια, μεγάλη αξία (οικολογική
και αισθητική) και ποικίλο καθεστώς προστασίας.
Αυτές αφορούν:


Στο σύστημα των Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών)



Στη δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου)



Στη ζώνη Βόρα - Βεγορίτιδας



Στη ζώνη Βιτσίου - Χειμαδίτιδας



Στο σύμπλεγμα Όρους Γράμμου



Στο σύμπλεγμα Όρους Βούρινου



Στα Στενά Αλιάκμονα - Πιέρια



Στην περιοχή Καστοριάς.
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Χάρτης 20: Βασικά οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
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6.2.2 Χλωρίδα-Πανίδα
Χλωρίδα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Έργου: «Αναγνώριση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε
περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (ΕΠΠΕΡ, Β’ ΚΠΣ/ Μελέτη 1 και Μελέτη
2) στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απαντούν τριάντα
εννέα (39) τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43, εκ των οποίων οι δέκα
(10) είναι οικότοποι προτεραιότητας.
Αναλυτικός πίνακας με τους τύπους οικοτόπων που έχουν αναγνωριστεί δίνεται στο
Παράρτημα ενώ στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τύποι οικοτόπων
προτεραιότητας (=τύποι οικοτόπων, η προστασία των οποίων έχει προτεραιότητα σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Πίνακας 39: Τύποι Οικοτόπων Προτεραιότητας στη Δυτική Μακεδονία

α/α

Τύποι Οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΚ

1

3170*: Μεσογειακά εποχικά τέλματα

2

6110*: Καρστικοί ασβεστούχοι λειμώνες (Alysso-Sedion albi)

3

6210*: Ημιφυσικοί ξηροί λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festudo
Brometalia)(τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες)

4

6220*: Ψευδοστέππες
Brachypodietea)

5

6230*: Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της
ορεινής περιοχής (και υποορεινής περιοχής, στην ηπειρωτική Ευρώπη)

6

7210*: Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και Carex davalliana

7

91E0*: Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση (Alnion glutinoso-incanae)

8

9530*: Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης

9

9536*: Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pallas

10

9562*: Ελληνικά δάση με Juniperus
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Η κατανομή των τύπων οικοτόπων ανά προστατευόμενη περιοχή παρουσιάζεται στον πίνακα
που ακολουθεί:
Πίνακας 40: Κατανομή Τύπων Οικοτόπων ανά προστατευόμενη Περιοχή στη Δυτ. Μακεδονία

Περιοχή

Τύποι οικοτόπων προτεραιότητας

Βασιλίτσα

6230*

Εθνικός Δρυμός Πίνδου

9530*

Λίμνη Καστοριάς

-

Όρος Γράμμος

6230*, 91Ε0*

Όρος Βούρινος

6110*, 6210*, 9536*

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

3170*, 6210*, 91Ε0*, 9562*

Όρη Βαρνούντα

6230*

Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών

6210*, 6220*

Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη

7210*, 91Ε0*

Όρος Βέρνον – κορυφή Βίτσι

6210*, 91Ε0*

Στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, απαντούν 313 χλωριδικά είδη και υποείδη, εκ των οποίων:


2 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43



15 είδη προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης



52 είδη που είτε έχουν τα όρια της κατανομής τους στην Ελλάδα, είτε είναι ενδημικά της
Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών



244 είδη που είτε προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981), είτε
περιλαμβάνονται σε Πανευρωπαϊκούς καταλόγους σπάνιων και απειλούμενων φυτών.

Η κατανομή των σημαντικών χλωριδικών ειδών ανά προστατευόμενη περιοχή παρουσιάζεται
στον πίνακα στη συνέχεια:
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Πίνακας 41: Κατανομή σημαντικών χλωριδικών ειδών ανά προστατευόμενη Περιοχή στη Δυτική
Μακεδονία

Περιοχή

Σύνολο
σημαντικών
χλωριδικών
ειδών

Σύμβαση
Βέρνης

Ενδημικά
είδη

Π.Δ. 67/1981 και
Πανευρωπαϊκοί
κατάλογοι σπάνιων και
απειλούμενων ειδών

Βασιλίτσα

45

1

31

13

Εθνικός Δρυμός
Πίνδου

76

1

50

25

Λίμνη Καστοριάς

3

0

2

1

Όρος Γράμμος

142

9

96

37

Όρος Βούρινος

94

1

72

21

Εθνικός Δρυμός
Πρεσπών

39

0

19

20

Όρη Βαρνούντα

83

1

43

39

Όρος Βέρνον –
κορυφή Βίτσι

41

5

22

14

Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα του Έργου «Αναγνώριση και περιγραφή τύπων
οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης», στις εν λόγω περιοχές
απαντά σημαντική παρόχθια και υποβρύχια βλάστηση, η οποία δέχεται όμως σοβαρές
πιέσεις (κυρίως λόγω της ρύπανσης).
Πανίδα
Στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, απαντούν σημαντικά είδη πανίδας τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
ΙΙ της Οδηγίας 92/43, εκ των οποίων:


10 είδη θηλαστικών (εκ των οποίων 1 είδος προτεραιότητας: Αρκούδα)



9 είδη αμφιβίων – ερπετών



7 είδη ψαριών



5 είδη εντόμων

Ειδικότερα, η εικόνα της Περιφέρειας ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά είδος
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 42: Κατανομή σημαντικών πανιδικών ειδών ανά προστατευόμενη Περιοχή στη Δυτική Μακεδονία
Βασιλίτσα

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Λατινική
ονομασία
Citellus citellus
Lutra lutra
Lynx lynx
Miniopterus
schreibersii
Myotis
bechsteinii
Myotis blythi
Rhinolophus
ferrum-equinum
Rhinolophus
hipposideros
Rupicapra
rupicapra
balcanica
Ursus arctos *
ΑΜΦΙΒΙΑ ΕΡΠΕΤΑ
Bombina
variegata
Elaphe
quatuorlineata
Elaphe situla
Emys orbicularis
Mauremys
caspica
Testudo graeca

Ελληνική
ονομασία
Λαγόγυρος
Βίδρα
Λύγκας
(Νυχτερίδα)

Ε.Δ. Πίνδου

Λ. Καστοριάς

Όρος
Γράμμος

Όρος
Βούρινο

•

•

•

•
•

Ε.Δ.
Πρεσπών

Όρη
Βαρνούντα

Λ.ΒεγορίτιδαΠετρών

Λ. Χειμαδίτιδα Ζάζαρη

Όρος Βέρνον
/κορυφή Βίτσι

•

•

•
•

•

•
•

(Νυχτερίδα)

•

(Νυχτερίδα)
(Νυχτερίδα)

•
•

•

(Νυχτερίδα)

•

Αγριόγιδο

•

•

•

•

•

Αρκούδα

•

•

•

•

•

•

Κιτρινοβομβίνα

•

•

•

•

•

•

Λαφίτης
Σπιτόφιδο
Στικτή χελώνα
Ποταμοχελώνα
Ελληνική
χελώνα

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Βασιλίτσα

Testudo
hermanni
Triturus
cristatus
Vipera ursinii
ΨΑΡΙΑ
Alburnus
albidus
Barbus
meridionalis
Barbus plebejus
Cobitis taenia
Phoxinellus spp.
Rutilus rubilio
Salmo
macrostigma
ΕΝΤΟΜΑ
Euphydryas
aurinia
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Morimus
funereus
Unio crassus

Μεσογειακή
χελώνα
Τρίτωνας

Ε.Δ. Πίνδου

Λ. Καστοριάς

Όρος
Γράμμος

Όρος
Βούρινο

Ε.Δ.
Πρεσπών

Όρη
Βαρνούντα

Λ.ΒεγορίτιδαΠετρών

Λ. Χειμαδίτιδα Ζάζαρη

Όρος Βέρνον
/κορυφή Βίτσι

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Οχιά των
λιβαδιών

•

Σίρκο
Μπριάνα
Μπριάνα
Βελονίτσα
Λιάρα
Τσιρώνι
Πέστροφα

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Ορνιθοπανίδα
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαντά σημαντικός αριθμός ειδών (79 είδη)
ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Στις περιοχές με ιδιαίτερο
ορνιθολογικό ενδιαφέρον ανήκουν οι επτά (7) περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες
Ειδικής Διατήρησης (SPA) (βλ. παραπάνω), καθώς και μία ακόμη περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA: Important Bird Areas) και είναι τα όρη
Όρλιακας και Τσούργιακας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ενώ σε Παράρτημα δίνονται υπό μορφή πίνακα στοιχεία για την
κατάσταση του πληθυσμού, τη διατήρησή του κλπ.
Πίνακας 43: Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
Λατινική ονομασία
Accipiter brevipes
Acrocephalus melanopogon
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Bonasa bonasia
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
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Ελληνική ονομασία
Σαϊνι
Μουστακοποταμίδα
Ελατόμπουφος
Αλκυόνα
Χαμοκελάδα
Χρυσαετός
Βασιλαετός
Κραυγαετός
Πορφυροτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Βαλτόπαπια
Αγριόκοτα
Ήταυρος
Μπούφος
Αετογερακίνα
Μικρογαλιάντρα
Γιδοβυζάστρα
Μουστακογλάρονο
Μαυρογλάρονο
Πελαργός
Μαυροπελαργός
Φιδαετός
Καλαμόκιρκος
Βαλτόκιρκος
Λιβαδόκιρκος
Χαλκοκουρούνα
Λευκονώτης
Μεσοτσικλιτάρα
Βαλκανοτσικλιτάρα
Μαυροτσικλιτάρα
Αργυροτσικνιάς
Λευκοτσικνιάς
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Λατινική ονομασία
Emberiza caesia
Emberiza hortulana
Falco biarmicus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco naumanni
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Gallinago media
Gavia arctica
Gavia stellata
Glareola pratincola
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais olivetorum
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus melanocephalus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Neophron percnopterus
Nycticorax nycticorax
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo sinensis
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax
Picoides tridactylus
Picus canus
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Sylvia nisoria
Tadorna ferruginea
Tetrao urogallus
Tringa glareola
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Ελληνική ονομασία
Σκουρόβλαχος
Βλάχος
Χρυσογέρακο
Νανογέρακο
Πετρίτης
Κιρκινέζι
Κρικομυγοχάφτης
Νανομυγοχάφτης
Δρυομυγοχάφτης
Διπλομπεκάτσινο
Λαμπροβούτι
Κηλιδοβούτι
Νεροχελίδονο
Όρνιο
Θαλασσαετός
Σταυραετός
Καλαμοκανάς
Λιοστριτσίδα
Μικροτσικνιάς
Αετομάχος
Γαϊδουροκεφαλάς
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Δενδροσταρήθρα
Γαλιάντρα
Ασπροπάρης
Νυχτοκόρακας
Αργυροπελεκάνος
Ροδοπελεκάνος
Σφηκιάρης
Κορμοράνος
Λαγγόνα
Μαχητής
Τριδάχτυλος
Σταχτοτσικλητάρα
Χουλιαρομύτα
Χαλκόκοτα
Μικροπουλάδα
Κοκκινοκαλιακούδα
Αβοκέτα
Νανογλάρονο
Καρατζάς
Ποταμογλάρονο
Φοινικοπερίστερο
Ψαλτοτσιροβάκος
Καστανόχηνα
Αγριόκουρκος
Λασπότρυγγας
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Για τα περισσότερα από αυτά (5 είδη) ορίζεται ως κύριος χώρος εξάπλωσής τους στην
Ελλάδα, περιοχές που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που αυξάνει
τη διαπίστωση ότι ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον.

6.2.3 Δάση – Δασικές Εκτάσεις
Τα δάση της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της μεγάλης έκτασης και της χωρικής συνέχειάς
τους, αποτελούν σημαντικούς βιότοπους ειδών, αλλά και παράγοντες προστασίας του
ευρύτερου περιβάλλοντος, μέσω των αντιρρυπαντικών και αντιδιαβρωτικών τους
λειτουργιών. Ο Εθνικός Δρυμός Βάλια Κάλντα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
είναι το σημαντικότερο δασικό οικοσύστημα. Η ποικιλία των ειδών χλωρίδας και πανίδας
και η σπανιότητά τους τον καθιστούν μοναδικό. Άλλα σημαντικά δασικά οικοσυστήματα
είναι αυτά του Βιτσίου, του Σινιάτσικου και του Βούρινου (μοναδικό από πλευράς
ποικιλίας στην περιοχή του Μεσιανού Νερού), καθώς επίσης και το δάσος των Πιερίων
από πλευράς μεγέθους. Μεγάλο τμήμα των δασικών συστημάτων της Περιφέρειας
βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας ενώ πέρα από τον σημαντικό τους οικολογικό ρόλο
και αξία, συνιστούν παραγωγικό κεφάλαιο. Η ένταξη αυτού του κεφαλαίου στις
παραγωγικές επιδιώξεις της Περιφέρειας δεν σχετίζεται μόνο με την αξιοποίηση του
ξυλοαποθέματος αλλά και με τη δυναμική του δασικού - ορεινού χώρου στην ενίσχυση
δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και περιήγησης.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Corine 2000, οι δασικές εκτάσεις της Περιφέρειας
καταλαμβάνουν 5.163,05 km2 καλύπτοντας το 54,6% της συνολικής της έκτασης. Η πλέον
δασωμένη Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Καστοριάς με τις δασικές εκτάσεις να
καλύπτουν το 66,7% της επιφάνειας ενώ στον αντίποδα, η λιγότερο δασωμένη
Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Κοζάνης με τις δασικές εκτάσεις να καλύπτουν το
43,9% της επιφάνειάς της.
Σημειώνεται ότι ως δασικές εκτάσεις λαμβάνονται οι κατηγορίες κάλυψης γης που
χαρακτηρίζονται ως δάση (κωνοφόρα, πλατύφυλλα και μικτά) και ως συνδυασμοί
θαμνώδους - ποώδους βλάστησης (φυσικοί βοσκότοποι, σκληροφυλλική βλάστηση και
μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις).
Με βάση την αξιολόγηση της ίδιας βάσης δεδομένων αναφορικά με την καταγραφή του
1990, προκύπτει ότι σε σχέση με τις δασικές εκτάσεις, οι μεταβολές που σημειώνονται
αφορούν στα εξής:


Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σημειώνεται ανεπαίσθητη μείωση (<0,8%) σε
όλες τις ανωτέρω κατηγορίες των δασικών εκτάσεων εκτός από τις μεταβατικές
εκτάσεις οι οποίες σημείωσαν αύξηση περίπου 1%.



Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σημειώνεται ανεπαίσθητη αύξηση (<0,3%) στα
δάση εκτός από τους βοσκότοπους και τις μεταβατικές εκτάσεις που σημείωσαν
ανεπαίσθητη μείωση (<0,4%).



Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης η εικόνα είναι μικτή με τις κατηγορίες των δασικών
εκτάσεων να αυξομειώνονται ανεπαίσθητα (±0,2%).
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Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας η εικόνα είναι παρόμοια με τα δάση να
εμφανίζουν ανεπαίσθητη αύξηση (<0,3%) και τις υπόλοιπες κατηγορίες να εμφανίζουν
ανεπαίσθητη μείωση (<0,4%). Σε επίπεδο Περιφέρειας η γενική εικόνα είναι μάλλον
σταθεροποιητική, με τις δασικές εκτάσεις να μην εμφανίζουν αξιόλογη μεταβολή,
τουλάχιστον ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν.

6.2.4 Προστατευόμενες περιοχές
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 6.2.1 εντοπίζονται πολλά και αξιόλογα
οικοσυστήματα σε όλο το εύρος της Περιφέρειας με ποικίλο καθεστώς προστασίας. Αυτά
είναι:
Σύστημα Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών)
Στο ευρύτερο σύστημα των Λιμνών Πρεσπών περιλαμβάνονται οι ομώνυμες λίμνες, η ζώνη
του Εθνικού Δρυμού, η ορεινή ζώνη δασικών εκτάσεων και οι παρόχθιες ζώνες των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και των οικισμών. Ακριβώς αυτή η εναλλαγή οικοσυστημάτων σε μικρή
σχετικά έκταση - κάποια εκ των οποίων είναι μεγάλης αξίας - καθιστούν το σύνολο ένα
αξιόλογο και ευαίσθητο οικοσύστημα. Η περιοχή των Πρεσπών ανακηρύχθηκε Εθνικός
Δρυμός το 1974.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό δρυμό στην Ελλάδα, με έκταση 19.400 Ha, από την
οποία, η ζώνη απόλυτης προστασίας, ο πυρήνας δηλαδή, καταλαμβάνει το 20%. Η περιοχή
διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλομορφία σε φυσικές διαπλάσεις και τύπους ενδιαιτημάτων
όπως καλαμιώνες, υγρολίβαδα, αγροτικές εκτάσεις, δάση, υποαλπικά και αλπικά λιβάδια.
Αυτή ακριβώς η ποικιλία των βιοτόπων υποστηρίζει μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών
χλωρίδας και πανίδας. Στις Πρέσπες απαντάται το 25% των ειδών της Ελληνικής χλωρίδας.
Από αυτά, κάποια έχουν εξέχουσα σημασία. Η κενταύρια της Πρέσπας (Centaura prespana)
είναι ενδημικό είδος. Το παράσιτο Phelypaea prespana φύεται μόνο σε δύο σημεία των
Βαλκανίων, το ένα είναι η Πρέσπα. Τα βουνοκυπάρισσα ή κέδρα ή άρκευθοι απαντώνται σε
σημεία των υψηλότερων υψομέτρων με την πολύ σπάνια μορφή των υπεραιωνόβιων
δέντρων. Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της χλωρίδας είναι τα επιφανειακά νούφαρα και τα
νεροκάστανα στη Μικρή Πρέσπα, οι καλαμιώνες, οι ίριδες των βάλτων, οι βελανιδιές, οι οξιές
και τα μακεδονίτικα έλατα.
Στην πανίδα της περιοχής, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν τα πουλιά, με τους πελεκάνους να
αποτελούν σύμβολο του δρυμού. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πουλιών που έχουν
παρατηρηθεί ξεπερνά τα 420 είδη. Απ' αυτά, περίπου τα 260 απαντούνται στις Πρέσπες. Τα
140 περίπου είδη φωλιάζουν στην περιοχή, ενώ τα υπόλοιπα είτε διαχειμάζουν, είτε είναι
μεταναστευτικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τα 7 είδη πελεκάνων που υπάρχουν
στον κόσμο, ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο ροδοπελεκάνος (Pelecanus
onocrotalus) είναι τα δύο είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Εκτός όμως από τα πουλιά,
στις Πρέσπες φιλοξενούνται και άλλες ομάδες ζώων. Υπάρχουν γύρω στα 45 είδη
θηλαστικών, από τα οποία 8 είναι νυχτερίδες, ενώ από τα ερπετά έχουν παρατηρηθεί 21
είδη, από τα οποία δύο είναι χελώνες, 9 είναι σαύρες και 10 είναι φίδια. Από τα αμφίβια
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έχουν παρατηρηθεί 11 είδη. Σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των λιμνών παίζει επίσης και
η μοναδική ιχθυοπανίδα με 20 είδη και δύο υβρίδια. Από αυτά, τα 11 είναι αυτόχθονα, ενώ
τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί. Η μπράνα των Πρεσπών (Barbus prespensis) είναι ενδημικό
είδος ψαριού και θεωρείται ως "κινδυνεύον" είδος στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων
σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Διοικητικά, η περιοχή ελέγχεται και προστατεύεται από το
Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών (Ν. 3044/2002), του οποίου τα όρια ευθύνης καλύπτουν το
σύνολο της λεκάνης απορροής των λιμνών. Το καθεστώς προστασίας της περιοχής
προκύπτει, από εθνικές διατάξεις και διεθνείς δεσμεύσεις και είναι ποικίλο και πολυεπίπεδο.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως:


Εθνικό Πάρκο Πρεσπών που καλύπτει τη λεκάνη απορροής των λιμνών και έχει έκταση
32.700 Ha (ΦΕΚ 302Δ/23.7.09).



Περιοχές Προστασίας Φύσης στις ζώνες Β1-Β7 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΕΚ
302Δ/23.7.09).



Περιοχές Απόλυτης Προστασίας στις ζώνες Α1-Α3 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΕΚ
302Δ/23.7.09).



Εθνικός Δρυμός Πρεσπών. Περιλαμβάνει τρεις ζώνες προστασίας, τη χαμηλή, τη μεσαία
και την υψηλή, καλύπτοντας τη Μικρή Πρέσπα και τα ανατολικά της υψώματα και
οικισμούς. Έχει έκταση 19.400 Ha.



Natura 2000, SPA-SCI, GR1340001, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών με έκταση 26.622 Ha. Η
ζώνη προστασίας περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή των λιμνών.



Natura 2000, SPA-SCI, GR1340003, Όρος Βαρνούντα με έκταση 6.071 Ha. Η ζώνη
προστασίας περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο βορειοανατολικά των λιμνών.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σφήκας Δήμου Πρεσπών (ΦΕΚ 425Β/11.4.03,
έκταση 6.941,9 Ha). Εκτείνεται νότια της Μικρής Πρέσπας μέχρι τον οικισμό
Κρυσταλλοπηγής και ανατολικά μέχρι τον οικισμό Βατοχωρίου.



Περιοχή της Σύμβασης Ραμσάρ, όπου εμπίπτει η Μικρή Πρέσπα.



Περιοχή της Σύμβασης για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει δάσος κέδρων
έκτασης 13 Ha στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών.

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:
• Στην εισαγωγή στο χερσαίο - υδάτινο σύστημα, ουσιών παραπροϊόντων της
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
• Στη συρρίκνωση κρίσιμων παραλίμνιων ζωνών (π.χ. υγρολίβαδα, καλαμιώνες) από ποικίλες
ανθρωπογενείς χρήσεις.
• Σε αντλήσεις του υπόγειου υδροφόρου για την κάλυψη των αγροτικών αναγκών με
αποτέλεσμα την πιθανότητα πτώσης της στάθμης των λιμνών.
• Στην εισαγωγή ξενικών ειδών ιχθυοπανίδας.
• Στη λαθροϋλοτομία και λαθροθηρία της ορεινής ζώνης και στην υπεραλίευση των λιμνών.
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• Στις αγροδασικές πυρκαγιές.
• Στη διασυνοριακή ρύπανση των λιμνών.

Δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου)
Αφορά στην ευρεία ορεινή ζώνη της βόρειας Πίνδου και εκτείνεται από τα δυτικά της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Όρος Λύγκος) μέχρι την περιοχή του Μετσόβου στην
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Χαρακτηρίζεται για την υψηλή φυσική, βιολογική και
πολιτιστική της αξία. Περιλαμβάνει πλήθος ορεινών - δασικών οικοσυστημάτων με πυκνά
δάση, φαράγγια, χαραδρώσεις και ορεινά λιβάδια που διαμορφώνουν 34 διαφορετικούς
τύπους οικοτόπων. Η δασική βλάστηση καταλαμβάνει το 80% της έκτασης. Στα χαμηλότερα
υψόμετρα εμφανίζεται βλάστηση με μεσογειακά στοιχεία (αείφυλλα πλατύφυλλα),
ακολουθεί η ζώνη δρυός και στα αμέσως μεγαλύτερα υψόμετρα κυριαρχούν τα κωνοφόρα
(μαύρη πεύκη), ενώ πιο ψηλά εμφανίζονται δάση οξιάς και ρόμπολου. Οι λιβαδικές και
στεπόμορφες εκτάσεις εμφανίζονται πάνω από τα δασοόρια.
Η περιοχή θεωρείται από τις πλουσιότερες σε αριθμό ειδών της χλωρίδας. Έχουν καταγραφεί
1.700 είδη και υποείδη, εκ των οποίων 6 τοπικά ενδημικά. Στην περιοχή,
επίσης, υπάρχουν άλλα 35 είδη ενδημικά της Ελλάδας και 121 είδη ενδημικά των Βαλκανίων.
Ο κυρίαρχος δασικός χαρακτήρας της περιοχής διαμορφώνει βιότοπους για μεγάλα
απειλούμενα θηλαστικά όπως η αρκούδα, το ζαρκάδι και το αγριόγιδο. Επίσης
καταγράφηκαν στην περιοχή 167 είδη ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων 48 είναι είδη
προτεραιότητας, 84 είναι μόνιμα στην περιοχή και 22 είναι διερχόμενα. Η πανίδα των
αμφιβίων και των ερπετών είναι επίσης πολύ σημαντική. Εντοπίστηκαν 20 είδη ερπετών και
10 είδη αμφιβίων, ανάμεσά τους και ο αλπικός τρίτωνας. Ιδιαίτερο οικολογικό και αισθητικό
ενδιαφέρον έχει το δάσος της Βάλια Κάλντα. Πρόκειται για δάσος μαύρης πεύκης και
ρόμπολου που διακρίνεται για τη χαρακτηριστική τοπογραφία, τη σπάνια γεωλογία και την
αξιόλογη πανίδα. Χαράδρες, ρέματα και κοιλάδες χαρακτηρίζουν το τοπίο, ώστε το 1966
ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός. Αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την αρκούδα και πολλά
αρπακτικά της ορνιθοπανίδας. Το καθεστώς προστασίας τόσο του Δρυμού όσο και όλου του
Πάρκου είναι σύνθετο και εκτεταμένο. Διοικητικά, η περιοχή ελέγχεται και προστατεύεται
από το Φορέα Διαχείρισης Βόρειας Πίνδου (Ν. 3044/2002), του οποίου τα όρια ευθύνης
καλύπτουν μεγάλο μέρος του ορεινού χώρου της βόρειας Πίνδου, όπου εμπίπτουν και τα
δυτικά ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το καθεστώς προστασίας της περιοχής
προκύπτει από εθνικές διατάξεις και διεθνείς δεσμεύσεις, είναι ποικίλο και πολυεπίπεδο.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών):


Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου που καλύπτει μεγάλο τμήμα της βόρειας Πίνδου όπου εμπίπτουν
τα δυτικά ορεινά των Γρεβενών. Έχει έκταση 208,5 χιλ. Ha (ΦΕΚ 639Δ/14.6.05).



Περιοχές Προστασίας Φύσης στη ζώνη Ιγ (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) του Εθνικού
Πάρκου Β. Πίνδου (ΦΕΚ 639Δ/14.6.05) που συμπίπτει με τον πυρήνα του Εθνικού
Δρυμού.
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Εθνικός Δρυμός Πίνδου. Περιλαμβάνει δυο ζώνες προστασίας, την εσωτερική και την
εξωτερική και καλύπτει το δάσος Βάλια Κάλντα στα νοτιοδυτικά της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών. Έχει έκταση 6.927 Ha (ΦΕΚ 120Α/1966).



Natura 2000, SPA, GR1310004, Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας με έκταση 10.231Ha. Η
ζώνη προστασίας αποτελείται από δυο ανεξάρτητα τμήματα.



Natura 2000, SCI, GR1310001, Βασιλίτσα με έκταση 8.013 Ha. Η ζώνη προστασίας
περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο στην οριογραμμή Γρεβενών - Ιωαννίνων.



Natura 2000, SPA, GR1310002, Εθνικός Δρυμός Πίνδου με έκταση 3.294 Ha.



Natura 2000, SPA, GR1310003, Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ευρύτερη περιοχή
με έκταση 6.838 Ha.



Natura 2000, SPA-SCI, GR2130002, Κορυφές Όρους Σμόλικα με έκταση 19.976 Ha. στην
περιοχή Σαμαρίνας Γρεβενών.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Τσούκα Καραλί - Βελόνι (ΦΕΚ 321Β/81, έκταση
2.042 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Κρανιάς και Πριονιών.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Κυρά Καλή - Τρυπημένη (ΦΕΚ 522Β/86, έκταση
2.547 Ha). Εκτείνεται στην περιοχή Μοναστηρίου - Κρανιάς.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Φλαμπουράριο - Βοβούσα (ΦΕΚ 594/24.7.86,
έκταση 1.324 Ha). Εκτείνεται στα όρια Γρεβενών - Ιωαννίνων.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Παλαιομονάστηρο - Μπατεφούρλο (ΦΕΚ 522Β/86,
έκταση 1.187 Ha). Εκτείνεται δυτικά του οικισμού Περιβολίου μέχρι το όριο της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Βάλια Κύρνα (ΦΕΚ 522Β/88, έκταση 1.710 Ha).
Εκτείνεται δυτικά της Σαμαρίνας.



Περιοχή της Σύμβαση για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει ο πυρήνας του
Εθνικού Δρυμού Πίνδου με έκταση 3.393 Ha.

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:


Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με την κατασκευή
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία, που ως επακόλουθο έχει
την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των προστατευόμενων περιοχών, ενώ
επίσης ενθαρρύνει τη λαθροθηρία.



Στην κατασκευή μικρών έργων υδρονομίας (φράγματα, ΜΥΗΣ) που επηρεάζουν τη
συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την κινητικότητα της
πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα του ορεινού χώρου.



Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία, καθώς και η λαθροθηρία.
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Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η τάση
βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών αγροτικών
πρακτικών.

Ζώνη Βόρα – Βεγορίτιδας
Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις δυτικές πλαγιές και υπώρειες του Όρους Βόρας καθώς και τα
λιμναία συστήματα της Βεγορίτιδας και Πετρών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Μορφολογικά, διακρίνεται για τις σημαντικές μεταβολές του ανάγλυφου και του υψομέτρου
και περιλαμβάνει δασικά, υδάτινα και αγροτικά οικοσυστήματα, καθώς και την άνω λεκάνη
του ρέματος Παλαιού, παραπόταμο του Λύγκου. Η περιοχή αποτελεί λειτουργική συνέχεια
μιας αντίστοιχης ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
Ο ορεινός όγκος του Βόρα διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, με εκτεταμένες
περιοχές από συνεχόμενα δάση δρυός, οξιάς, καστανιάς, ελάτης και πεύκου ενώ το τοπίο
συμπληρώνεται μορφολογικά από βαθιές κοιλάδες, χαράδρες και βοσκότοπους. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα την παρουσία πολλών ειδών της χλωρίδας, πάνω από 150, όσο και της
πανίδας. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα απομεινάρια δάσους του πεύκου Ρinus
peuce, όπως και της βελανιδιάς Quercus trojana. Αξιοσημείωτα είδη της πανίδας είναι το
ενδημικό είδος της χελώνας Testudo graeca. Επίσης, έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη
ορνιθοπανίδας όπως ο βασιλαετός (Aquila heliaca), ο γυπαετός (Gypaetus barbatus) και ο
χιονόστρουθος (Montifringilla nivalis).
Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή για τα αρπακτικά, καθώς έχουν παρατηρηθεί 23 είδη από
τα οποία 13 φωλιάζουν, αλλά και για τους δρυοκολάπτες που αντιπροσωπεύονται εδώ με 9
είδη. Αν και οι λίμνες Βεγορίτιδας και Πετρών θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο
υποβάθμισης, παρουσιάζουν μία σημαντική ποικιλία οργανισμών και ιδιαίτερα πτηνών. Στη
λίμνη Πετρών έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 90 είδη πουλιών, ενώ στο σύμπλεγμα
των δύο λιμνών περισσότερα από 130, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα. Μάλιστα, στη
λίμνη των Πετρών, αναπαράγονται σπάνια είδη, όπως η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus),
η οποία έχει δημιουργήσει στην περιοχή μία δεύτερη αποικία, μετά από αυτή των Πρεσπών.
Από τα θηλαστικά εξέχουσα σημασία έχει η παρουσία της βίδρας (Lutra lutra), ενώ εξέχουσα
θεωρείται η παρουσία ενός ψαριού στη Βεγορίτιδα, του κορήγωνου (Coregonus lavaretus).
Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με
έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας):


Natura 2000, SPA, GR1240008, Όρος Βόρας με έκταση 79.454 Ha. στην ορεινή ζώνη
βόρεια των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών.



Natura 2000, SCI, GR1240001, Κορυφές Όρους Βόρα με έκταση 40.435 Ha. Στα
υψηλότερα υψόμετρα του όρους.



Natura 2000, SCI, GR1340004, Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών με έκταση 12.569 Ha.



Natura 2000, SPA, GR1340007, Λίμνη Πετρών με έκταση 6.696 Ha.
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Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σκοπού (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση 5.256 Ha).
Εκτείνεται στην άνω λεκάνη του Ρέματος Παλαιού.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Καρά Ντουρού Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ
425Β/11.4.03, έκταση 736 Ha). Εκτείνεται νότια του οικισμού της Βεύης.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Αμπέλια Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 540Β/90 έκταση
3.231 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Αμυνταίου και Αγ. Παντελεήμονα.

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:


Στη διατάραξη της υδρολογικής ισορροπίας των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών διότι τα
νερά τους εκτρέπονται σε άλλη υδρολογική λεκάνη.



Στην πτώση στάθμης των λιμνών λόγω υπεράντλησης των υδροφόρων της περιοχής για
την κάλυψη αγροτικών αναγκών.



Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της
γεωργοκτηνοτροφίας.



Στην ποιοτική επιβάρυνση της Βεγορίτιδας από τα βιομηχανικά απόβλητα του ρέματος
Σουλού.



Στην πίεση διατάραξη των δασικών συστημάτων από την τουριστική ανάπτυξη της
ευρύτερης ορεινής ζώνης ως χειμερινού προορισμού.



Στη τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων (ρέμα Παλαιό) με φράγματα και
λιμνοδεξαμενές.

Ζώνη Βιτσίου – Χειμαδίτιδας
Πρόκειται για μια χωρική ενότητα με σημαντική υψομετρική κλιμάκωση όπου εντοπίζονται
δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντος
της περιοχής είναι οι λίμνες Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης καθώς και ο όγκος του Όρους Βέρνου.
Στο Όρος Βέρνον, με την κορυφή του Βίτσι, εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα χωριά και
βοσκότοποι που δημιουργούν κατάλληλο βιότοπο για την αρκούδα. Η σημασία της περιοχής
οφείλεται στο μικρό πληθυσμό αρκούδας που υπάρχει. Επειδή η περιοχή είναι στρατιωτική
(υπάρχουν πολλά ναρκοπέδια), εντοπίζεται μικρή δραστηριότητα στα υπαλπικά λιβάδια, έτσι
ώστε να διατηρούνται ανεπηρέαστα, η βλάστηση και η άγρια ζωή.
Το δάσος οξιάς που υπάρχει στην περιοχή συμβάλλει στην κατακράτηση μέρους των αερίων
ρύπων, αποφορτίζοντας το ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον της πεδιάδας του Αμυνταίου.
Στα ρέοντα ύδατα της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσμοί της άγριας πέστροφας Salmo
macrostigma. Σε κοντινή απόσταση στα νοτιοανατολικά εντοπίζεται το σύστημα λιμνών
Χειμαδίτιδας - Ζάζαρης. Οι καλαμιώνες που κυριαρχούν αποτελούν σημαντικό βιότοπο για
τα πουλιά ενώ στο βυθό τους ριζοβολεί υφυδατική και επιπλέουσα εφυδατική βλάστηση.
Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων είναι αυτοί των σκληρών ολιγο-μεσοτροφικών υδάτων με
βενθική βλάστηση χαροειδών, ευτροφικές φυσικές λίμνες, μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές
πόες και βούρλα, μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου κατά μήκος των υδάτινων
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επιφανειών. Ο υγρότοπος συντηρεί ποικίλη ορνιθοπανίδα και χρησιμεύει ως περιοχή
φωλεοποίησης, διατροφής και ανάπαυσης για μεγάλο αριθμό πτηνών. Είναι επίσης πολύ
σημαντικός για τα αρπακτικά πτηνά. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει πλούσια ερπετοπανίδα.
Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως:


Natura 2000, SCI, GR1340006, Όρος Βέρνον - Κορυφή Βίτσι με έκταση 8.202 Ha.



Natura 2000, SCI, GR1340005, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 4.064 Ha.



Natura 2000, SPA, GR1340008, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 5.193 Ha.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Χίντσκο και Χειμαδίτιδα (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση
4.404 Ha).

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:


Στην πτώση στάθμης των λιμνών λόγω υπεράντλησης των υδροφόρων της περιοχής για
την κάλυψη αγροτικών αναγκών.



Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της
γεωργοκτηνοτροφίας.



Στην επιδείνωση του ευτροφικού τους χαρακτήρα.



Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές, καθώς και στην ύπαρξη
ναρκοπεδίων (ορεινός χώρος Βιτσίου).

Σύμπλεγμα Όρους Γράμμου
Πρόκειται για μια ορεινή περιοχή κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων με εκτεταμένα
λιβάδια, που βρίσκονται πάνω από τα δασοόρια και βόσκονται συχνά. Τα οπωροφόρα
δέντρα που βρίσκονται σε αρκετά εγκαταλελειμμένα χωριά, εμπλουτίζουν την περιοχή
προσφέροντας τροφή στις αρκούδες. Εδώ έχει τις πηγές του ο Αλιάκμονας. Η περιοχή
διαμοιράζεται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς - Ιωαννίνων. Τύποι
οικοτόπων που εντοπίζονται μεταξύ άλλων, αφορούν σε δάση οξιάς, δρυός και πεύκου,
αλπικούς και στεπόμορφους λειμώνες. Πρόκειται για περιοχή αδιατάρακτη με εκτεταμένα
δάση και αλπικά λιβάδια. Ενδιαφέρον εντοπίζεται στα απειλούμενα είδη όπως η αρκούδα, ο
αίγαγρος και πολλά αρπακτικά της πτηνοπανίδας. Στα ρέοντα ύδατα εντοπίζεται το σπάνιο
για την Ελλάδα είδος Pachychilon pictus καθώς και η άγρια πέστροφα (Salmo macrostigma).
Η οικολογική σημασία της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών
ρυθμίσεων που εντοπίζονται.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς):


Natura 2000, SPA-SCI, GR1320002, Κορυφές Όρους Γράμμος με έκταση 34.357 Ha. Η ζώνη
προστασίας περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο του Γράμμου στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Καταφίκι - Μ. Πέτρα - Σκάλα Γράμμου (ΦΕΚ
522Β/86, έκταση 1.233 Ha). Εκτείνεται ανατολικά του οικισμού Γράμμος.
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Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Αρεννών (Γράμμου) (ΦΕΚ 527Β/86, έκταση 1.233
Ha). Εκτείνεται βόρεια του οικισμού Πευκόφυτο στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων.



Περιοχή της Σύμβασης για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει το μικτό δάσος
Γράμμου έκτασης 130 Ha.

Η περιοχή είναι γενικά αδιατάρακτη λόγω της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας.
Κίνδυνο ωστόσο αποτελούν οι αγροδασικές πυρκαγιές, η παράνομη υλοτομία και η
λαθροθηρία.

Σύμπλεγμα Όρους Βούρινου
Περιλαμβάνει τον όγκο του Βούρινου, τις κορυφές του Σνιάτσικου και καταλήγει νότια στην
πρόσφατα κατασκευασμένη τεχνητή λίμνη του Ιλαρίωνα. Πρόκειται για μια ορεινή ημιορεινή ζώνη όπου εντοπίζονται κυρίως δασικά και υδάτινα οικοσυστήματα, με εξέχουσα
περίπτωση τη λίμνη του Ιλαρίωνα και τις νέες οικολογικές - περιβαλλοντικές – αισθητικές
συνθήκες που δημιουργεί.
Ο Βούρινος σχηματίζεται από δυο παράλληλες οροσειρές όπου μεταξύ τους δημιουργείται η
κοιλάδα του «Μεσιανού Νερού» (400 Ha) με πολύ μεγάλη οικολογική αξία και σπάνια
βιοποικιλότητα, στην οποία οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως κυνήγι, δασοπονία,
κτηνοτροφία έχουν διατηρηθεί έντονες για πολλές δεκαετίες. Τύποι οικοτόπων που
εντοπίζονται αφορούν σε θαμνώνες, λειμώνες, δάση οξιάς, δρυός και πεύκης. Τα γεωλογικά
υποστρώματα του όρους δημιουργούν πλούσια χλωρίδα με σημαντικό ταξινομικό και
φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον. Απαντώνται 8 ενδημικά είδη και υποείδη φυτών. Η κοιλάδα
του «Μεσιανού Νερού» συγκεντρώνει τη βοτανική, ζωολογική και οικολογική αξία της
περιοχής. Επιπρόσθετα, οι κορυφές του Σνιάτσικου συνιστούν σημαντική περιοχή για τα
αρπακτικά πτηνά ενώ επίσης παρουσιάζει έντονο βοτανικό ενδιαφέρον. Οι οικότοποι που
εντοπίζονται αφορούν σε λίγα δάση οξιάς και σε βραχώδη λιβάδια. Η οικολογική σημασία
της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που
εντοπίζονται.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως:


Natura 2000, SCI, GR1330001, Όρος Βούρινος (Κορυφή Ασπροβούνι) με έκταση 764 Ha.



Natura 2000, SPA, GR1330002, Όρη Βορείου Βούρινου και Μελλιά με έκταση 17.856 Ha.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάριο (ΦΕΚ 354Β/12.6.90, έκταση 2.162 Ha).
Εκτείνεται νότια του οικισμού Χρώμιο μέχρι τη Λίμνη Ιλαρίωνα.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Κίσσαβος (ΦΕΚ 492Β/76, έκταση 3.904 Ha).
Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Έξαρχος και Ποντινή.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Τσερβένα - Μπούρινος Δήμου Σιάτιστας (ΦΕΚ
622Β/25.5.01, έκταση 2.384 Ha). Εκτείνεται ανατολικά του οικισμού Παλαιόκαστρο.
Ιστορικά η περιοχή έχει δεχτεί σημαντικές ανθρώπινες παρεμβάσεις
γεωργοκτηνοτροφίας και υλοτομίας.
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Σύγχρονοι ωστόσο κίνδυνοι εντοπίζονται:


Στην κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (φράγμα και ΥΗΣ Ιλαρίωνα) που
επηρεάζουν τη συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την
κινητικότητα της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα της περιοχής.



Στις εξορυκτικές δραστηριότητες των μεταλλείων και των βιομηχανικών ορυκτών καθώς
η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ορυκτά αποθέματα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
δραστηριοποίησης. Τέτοιες δραστηριότητες προκαλούν αλλοίωση της μορφολογίας του
τοπίου και επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εδαφών και νερών.



Στις αγροδασικές πυρκαγιές. Σημειώνεται ότι η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης έχει εμφανίσει σημαντική ευπάθεια στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Στενά Αλιάκμονα – Πιέρια
Πρόκειται για μια χωρική ζώνη με έντονη μορφολογική κλιμάκωση που διαμορφώνεται από
το φράγμα του Πολυφύτου, την αρχή των στενών του Αλιάκμονα και τα Πιέρια όρη.
Εντοπίζονται δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα σε μια μεγάλη σχετικά πυκνότητα
και εναλλαγή. Η ζώνη αναφοράς εστιάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά
επεκτείνεται στις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας. Η περιοχή των
Πιερίων καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων. Τα
δάση διακόπτονται από μεγάλα κενά που καλύπτονται από θάμνους και ξηρά λιβάδια, ενώ
πάνω από τα δασοόρια υπάρχουν υπαλπικά λιβάδια. Τύποι οικοτόπων που εντοπίζονται
αφορούν σε θαμνώνες, βραχώδεις και στεπόμορφοι λειμώνες, δάση οξιάς, καστανιάς,
πλατάνου και κωνοφόρων. Η περιοχή είναι ενδιαφέρουσα για τη σπάνια χλωρίδα και για τα
άριστης ποιότητας δάση μαύρης πεύκης. Στις υπώρειες των Πιερίων αναπτύσσεται η
αγροτική ζώνη του Βελβεντού καθώς και η Λίμνη Πολυφύτου. Παρότι τεχνητή, η αξία της
πλέον είναι δεδομένη, τόσο σε σχέση με τα οικολογικά της χαρακτηριστικά, όσο και σε
συνάρτηση με την αισθητική του τοπίου που δημιουργεί. Η οικολογική σημασία της περιοχής
τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που εντοπίζονται.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης):


Natura 2000, SCI, GR1250002, Πιέρια Όρη με έκταση 16.640 Ha. Εκτείνεται ανατολικά του
Βελβεντού.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Ακτής - Ίμερα Κοζάνης (ΦΕΚ 506Β/97, έκταση 3.932
Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου.



Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Βελβεντού (ΦΕΚ 405Β/9.7.81, έκταση 2.722 Ha).
Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου.

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:


Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών της λίμνης και του Αλιάκμονα από τις απορροές της
γεωργοκτηνοτροφίας.
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Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές, καθώς και σε πιέσεις
διατάραξης των ορεινών οικοσυστημάτων από τουριστικές δραστηριότητες
(χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι Πιερίας - στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης).

Περιοχή Καστοριάς
Περιλαμβάνει την παραλίμνια ζώνη και τον ορεινό όγκο στα δυτικά και βόρεια, όπως επίσης
την πόλη της Καστοριάς. Οι βασικοί τύποι φυσικών οικοσυστημάτων που εντοπίζονται
αφορούν στα υδάτινα και στα δασικά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον προκύπτει από τη διάδραση
και εναλλαγή των φυσικών με τα ανθρωπογενή συστήματα. Η λίμνης της Καστοριάς
περιβάλλεται μερικώς από δασοσκεπή βουνά. Σημαντικούς οικότοπους σχηματίζουν στη
λίμνη υδρόβια φυτά που ριζοβολούν στο βυθό, με βυθισμένα ή επιπλέοντα φύλλα. Υπάρχουν
επίσης καλαμιώνες που πλαισιώνουν τη λίμνη. Πρόκειται για υγρότοπο μεγάλης αξίας για τα
πουλιά και χρησιμεύει ως τόπος αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείμασης. Συντηρεί
πλούσια ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη. Είναι επίσης
σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πτηνά. Η οικολογική σημασία της περιοχής
τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που εντοπίζονται.
Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως:
• Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Λίμνη Καστοριάς (ΦΕΚ 226ΑΑΠ/19.6.21012).
• Natura 2000, SCI, GR1320001, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 4.732 Ha.
• Natura 2000, SPA, GR1320003, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 3.833 Ha.
• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λίμνη - Βουνό Καστοριάς (ΦΕΚ 717Β/97 έκταση 9.422
Ha). Εκτείνεται δυτικά της πόλης της Καστοριάς.
• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάπανα Καποδιστριακών Δήμων Καστοριάς Κορεστίων (ΦΕΚ 1103Β/22.8.01, έκταση 3.503 Ha). Εκτείνεται βορειοδυτικά της πόλης της
Καστοριάς.
Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:
• Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών της λίμνης κυρίως από τις απορροές της
γεωργοκτηνοτροφίας. Σημειώνεται ότι η πόλη της Καστοριάς και πολλοί παραλίμνιοι οικισμοί
εξυπηρετούνται από ΕΕΛ.
• Στη μη ομαλή παροχέτευση των πλεοναζόντων της λίμνης, μετά από ακραία φυσικά
γεγονότα, με αποτέλεσμα τη διατάραξη των παραλίμνιων φυσικών και ανθρωπογενών
συστημάτων.
• Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές της ορεινής περιμέτρου.
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6.3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.3.1 Διοικητική Διάρθρωση
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τους Νομούς:
1. Γρεβενών,
2. Καστοριάς,
3. Κοζάνης και
4. Φλώρινας.
Έδρα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: η Κοζάνη.
Η περιφέρεια διαιρείται σε τέσσερες περιφερειακές ενότητες:
1. H περιφερειακή ενότητα Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά διαιρείται στους δήμους:


Γρεβενών



Δεσκάτης

2. H περιφερειακή ενότητα Καστοριάς με έδρα την Καστοριά διαιρείται στους δήμους:
1. Καστοριάς
2. Νεστορίου
3. Ορεστίδος
3. H περιφερειακή ενότητα Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη διαιρείται στους δήμους:
1. Βοΐου
2. Εορδαίας
3. Κοζάνης
4. Σερβίων - Βελβεντού
4. H περιφερειακή ενότητα Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα διαιρείται στους δήμους:
1. Αμυνταίου
2. Πρεσπών
3. Φλώρινας
Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα
του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος.
Στο παρακάτω κατάλογο αναφέρονται αναλυτικά οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, οι τοπικές
κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Αβδέλλα, η

1501020101

280

Αγαλαίοι, οι

1501040302

47

Αγάπη, η

1501010702

26

Αγία Άννα, η

1602010102

59

Αγία Κυριακή, η

1401010102

61

Αγία Κυριακή, η

1404020201

14

Αγία Κυριακή, η

1601090201

263

Αγία Παρασκευή, η

1401020201

637

Αγία Παρασκευή, η

1401051002

0

Αγία Παρασκευή, η

1601030202

31

Αγία Παρασκευή, η

1701020201

136

Αγία Σωτήρα, η

1402030201

28

Αγία Τριάς, η

1501010302

32

Αγίασμα, το

1402050202

3

Άγιο Πνεύμα, το

1401050202

1

Άγιοι Ανάργυροι, οι

1402050301

37

Άγιοι Θεόδωροι, οι

1401051003

18

Άγιοι Θεόδωροι, οι

1501010201

215

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Άγιος Αθανάσιος, ο

1701030101

33

Άγιος Αντώνιος, ο

1601070201

50

Άγιος Αχίλλειος, ο

1703010201

21

Άγιος Βαρθολομαίος, ο

1701040201

172

Άγιος Γερμανός, ο

1703010301

182

Άγιος Γεώργιος, ο

1501070101

452

Άγιος Γεώργιος, ο

1502010102

0

Άγιος Δημήτριος, ο

1401050201

830

Άγιος Ηλίας, ο

1603010201

8

Άγιος Θεόδωρος, ο

1402050201

34

Άγιος Κοσμάς, ο

1501030201

49

Άγιος Νικόλαος, ο

1601030102

22

Άγιος Νικόλαος, ο

1603020102

6

Άγιος Παντελεήμων, ο

1702010201

984

Άγιος Χαράλαμπος, ο

1401050301

144

Άγιος Χριστόφορος, ο

1403020101

527

Αγραπιδέαι, αι

1702020201

120

Αεροδρόμι, το

1401011702

10

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Αετιά, η

1501130102

34

Αετός, ο

1702020101

759

Αηδόνια, τα

1501070201

53

Αηδονοχώρι, το

1402010201

45

Αιανή, η

1401020101

2.006

Αιμιλιανός, ο

1501010202

36

Ακόντι, το

1601090502

0

Ακρινή, η

1401050401

960

Ακρίτας, ο

1701020301

100

Αλατόπετρα, η

1501080201

76

Αλιάκμων, ο

1402010301

231

Άλωνα, τα

1701010201

211

Αλωνάκια, τα

1401010201

368

Αμμουδάρα, η

1603010301

61

Αμμοχώρι, το

1701040301

1.250

Αμπελόκηποι, οι

1603020201

668

Αμπελοχώρι, το

1603010302

134

Αμυγδαλέα, η

1401040202

13

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Αμυγδαλέαι, αι

1501010301

446

Αμύνταιο, το

1702010101

3.671

Αναβρυτά, τα

1501080301

23

Ανάληψη, η

1702010102

527

Ανάργυροι, οι

1702020301

452

Αναρράχη, η

1403050201

926

Ανατολή, η

1401040203

26

Ανατολικό, το

1403030201

903

Ανατολικό, το

1401050802

28

Ανθηρό, το

1603011302

24

Ανθότοπος, ο

1401010301

114

Ανθούσα, η

1402050401

30

Ανθοχώρι, το

1402050501

98

Ανθρακιά, η

1501010203

103

Άνοιξις, η

1502020302

93

Ανταρτικό, το

1703010401

84

Αντίγονος, ο

1702060201

424

Άνω Αχλάδα, η

1701030202

102

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Άνω Εκκλησία, η

1501030202

25

Άνω Καλλινίκη, η

1701020401

275

Άνω Κλειναί, αι

1701020501

179

Άνω Κώμη, η

1401040301

1.436

Άνω Μελάς, ο

1601070602

30

Άνω Περιβόλι, το

1603010702

19

Άνω Υδρούσσα, η

1701040401

229

Αξιόκαστρο, το

1402010401

36

Απιδέα, η

1402050802

33

Απόσκεπος, ο

1601010102

139

Άργιλος, ο

1401010401

379

Άργος Ορεστικό, το

1603010101

7.473

Άρδασσα, η

1403050301

874

Αρμενοχώρι, το

1701010301

986

Ασβεστόπετρα, η

1403010201

739

Ασπρόγεια, τα

1702020401

209

Ασπρόκαμπος, ο

1501011002

80

Ασπροκκλησιά, η

1603010401

358

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Ασπρονέρι, το

1603010402

17

Ασπρούλα, η

1402010501

76

Ατραπός, η

1701040501

150

Αυγερινός, ο

1402050601

236

Αυγή, η

1401050501

20

Αυγή, η

1601020201

159

Αυλαί, αι

1404010201

293

Αύρα, η

1404010502

56

Αχλάδα, η

1701030201

271

Αχλαδέα, η

1402050203

12

Βαθύλακκος, ο

1404010301

615

Βαλτόνερα, τα

1702020501

232

Βάρης, ο

1501040202

48

Βαρικό, το

1702030101

638

Βασιλειάς, η

1601030201

325

Βατερό, το

1401010501

738

Βατόλακκος, ο

1501010401

287

Βατοχώρι, το

1703020201

23

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Βέγορα, τα

1702060301

463

Βελανιδιά, η

1402010601

79

Βελβεντός, ο

1404020101

3.360

Βέλος, το

1603010602

77

Βέργα, η

1601030203

97

Βεύη, η

1701030301

663

Βίγλα, η

1703011002

0

Βλάστη, η

1403040101

274

Βογατσικό, το

1603020101

543

Βοσκοχώρι, το

1401050601

120

Βοτάνι, το

1603010303

50

Βουχωρίνα, η

1402050701

35

Βράχος, ο

1603010501

33

Βροντερό, το

1703010501

78

Βροντή, η

1402050801

123

Βυθός, ο

1402030301

122

Βυσσινέα, η

1601040201

127

Γάβρος, ο

1601070101

0

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Γαλάνι, το

1401050702

15

Γαλάτεια, η

1403010301

393

Γαλατινή, η

1402020201

1.795

Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο, το

1403010102

8

Γέρμας, ο

1603020301

560

Γήλοφος, ο

1502010103

88

Γηροκομείο, το

1401010103

133

Γιαννοχώρι, το

1602010103

0

Γιουρούκι, το

1701030203

31

Γλυκοκερασέα, η

1402052102

35

Γούλαι, αι

1404010401

185

Γράμος, ο

1602040101

18

Γρεβενά, τα

1501010101

13.137

Δαμασκηνιά, η

1402050901

152

Δασάκι, το

1501070202

11

Δασοχώρι, το

1502010201

161

Δασύλλι, το

1501030301

12

Δαφνερό, το

1402040302

72

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Δάφνη, η

1402051001

31

Δενδροχώρι, το

1601050201

266

Δεσκάτη, η

1502010101

3.508

Δεσπότης, ο

1501010204

15

Δήμητρα, η

1502020102

357

1702

16.973

1501

25.905

1502

5.852

1403

45.592

1601

35.874

1401

71.388

1602

2.646

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)

Δήμος Αμυνταίου
(Έδρα: Αμύνταιο, το, Ιστορική έδρα: Νυμφαίο, το)
Δήμος Γρεβενών
(Έδρα: Γρεβενά, τα)
Δήμος Δεσκάτης
(Έδρα: Δεσκάτη, η)
Δήμος Εορδαίας
(Έδρα: Πτολεμαΐδα, η)
Δήμος Καστοριάς
(Έδρα: Δήμος Καστοριάς (Έδρα: Καστοριά, η)
Δήμος Κοζάνης
(Έδρα: Κοζάνη, η, Ιστορική έδρα: Αιανή, η)
Δήμος Νεστορίου
(Έδρα: Δήμος Νεστορίου (Έδρα: Νεστόριο, το)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

1603

11.802

1703

1.560

1404

14.830

1701

32.881

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ

150102

280

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

140302

1.352

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

160102

6.568

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

150103

870

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

160103

2.138

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ

170202

2.952

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ

140102

3.429

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ

160202

669

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

170201

7.612

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

160301

8.903

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

160203

548

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)

Δήμος Ορεστίδος
(Έδρα: Δήμος Ορεστίδος (Έδρα: Άργος Ορεστικό, το)
Δήμος Πρεσπών
(Έδρα: Λαιμός, ο)
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού
(Έδρα: Σέρβια, τα)
Δήμος Φλώρινας
(Έδρα: Φλώρινα, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ

170203

638

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

140402

3.448

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ

150104

1.969

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ

140303

2.768

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ

160104

1.275

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ

140304

274

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

150105

885

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ

160204

18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

150101

17.610

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

150201

4.294

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

140103

2.335

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ

150106

39

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

140104

5.910

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

140105

5.834

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ

150107

1.890

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ

150108

1.297

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

160302

2.899

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

140403

1.539

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

160101

16.958

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

160105

560

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

170102

2.735

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

160106

259

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

140101

53.880

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

160107

672

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

170302

359

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ

170204

1.115

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

140404

1.232

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ

160108

3.220

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ

170103

5.927

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

150109

33

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

160109

4.224

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

140305

3.909

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

140201

4.100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

160201

1.411

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

170205

132

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

140203

620

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

170104

4.234

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

150110

21

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

170301

1.201

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

140301

37.289

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

150111

378

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

140401

8.611

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

140204

6.247

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ

150112

454

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

140205

3.417

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

150113

179

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ

170206

4.524

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

170101

19.985

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ

150202

1.558

Δημοτική Κοινότητα Αιανής

14010201

2.006

Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου

17020101

4.306

Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού

16030101

7.482

Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού

14040201

3.399

Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών

15010101

13.374

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης

15020101

3.598

Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς

16010101

16.958

Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης

14010101

42.604

Δημοτική Κοινότητα Κρόκου

14010401

2.977

Δημοτική Κοινότητα Μανιακών

16010201

3.055

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς

16010901

2.955

Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης

14020101

2.323

Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος

14030101

32.142

Δημοτική Κοινότητα Σερβίων

14040101

3.540

Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης

14020401

5.490

Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης

17010101

17.907

Διαλεκτό, το

1603010601

56

Διασελλάκι, το

1502010104

2

Δίλοφο, το

1402030401

24

Δίπορο, το

1501040702

85

Διποταμιά, η

1602020101

456

Δισπήλι, το

1601080201

976

Διχείμαρρο, το

1402051101

50

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Δοξαράς, ο

1501010102

208

Δοτσικό, το

1501060101

39

Δραγασιά, η

1402051201

50

Δρέπανο, το

1401050701

1.287

Δροσερό, το

1403010401

342

Δροσοπηγή, η

1701040601

239

Δρυόβουνο, το

1402010701

251

Εθνικό, το

1701020601

58

Εκκλησία, η

1501030203

1

Ελάτη, η

1404030201

415

Έλατος, ο

1501010501

164

Ελεύθερο Προσφύγων, το

1501010602

172

Ελεύθερο, το

1501010601

57

Ελευθεροχώρι, το

1501011302

59

Εμπόρι, το

1403050101

804

Έξαρχος, ο

1501040201

62

Εξοχή, η

1401010601

114

Επταχώρι, το

1602030101

295

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Εράτυρα, η

1402020301

1.097

Ερμακιά, η

1403020201

325

Ζ.Ε.Π., ο

1401010104

822

Ζάκας, ο

1501080401

145

Ζευγοστάσι, το

1603011202

6

Ζούζουλη, η

1602030201

44

Ζώνη, η

1402051301

63

Ζωοδόχος Πηγή, η

1401051004

3

Θυμαριά, η

1401050102

274

Ιερά Μονή Αναλήψεως, η

1401010105

217

Ιεροπηγή, η

1601050101

294

Ίμερα, τα

1404010501

156

Ιτέα, η

1501040102

133

Ιτέα, η

1701030401

542

Καισάρεια, η

1401040401

615

Καλαμιά, η

1401010701

180

Καλαμίτσι, το

1501010103

29

Καλή Βρύση, η

1602020102

0

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Καληράχη, η

1501030401

125

Καλλιθέα, η

1501050201

58

Καλλιθέα, η

1703010601

117

Καλλιστράτι, το

1402010202

44

Καλλονή, η

1501030501

6

Καλογερίτσα, η

1701010802

0

Καλονέρι, το

1402020101

483

Καλόχι, το

1501010701

31

Καλοχώρι, το

1601090301

398

Καπνοχώρι, το

1401050801

301

Καρδία, η

1403010501

5

Καρπερό, το

1502020101

556

Καρυαί, αι

1703010701

56

Καρυδίτσα, η

1401010801

904

Καρυοχώρι, το

1403020301

431

Καστανιά, η

1404010601

68

Καστανόφυτο, το

1603010701

25

Καστοριά, η

1601010101

13.387

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Κάστρο, το

1501010502

13

Κατάκαλη, η

1502020201

176

Καταφύγιο, το

1404020301

28

Κάτω Καλλινίκη, η

1701020701

85

Κάτω Κλειναί, αι

1701020101

394

Κάτω Κώμη, η

1401040501

288

Κάτω Πτελέα, η

1602010402

57

Κάτω Πτεριά, η

1601090503

24

Κέλλα, η

1702010301

683

Κέντρο, το

1501040301

102

Κερασέα, η

1401020301

165

Κερασώνα, η

1603011303

2

Κεφαλάρι, το

1601010103

353

Κηπάρι, το

1401010302

39

Κήπος, ο

1401040402

129

Κηπουρείο, το

1501050101

206

Κιβωτός, η

1501070301

417

Κλαδορράχη, η

1701020801

93

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Κλειδίο, το

1702010401

66

Κλεισούρα, η

1601060101

257

Κλεισώρεια, η

1402051401

44

Κλείτος, ο

1401050901

1

Κλήμα, το

1402010402

97

Κληματάκι, το

1501070401

82

Κνίδη, η

1501040101

264

Κοζάνη, η

1401010101

41.066

Κοίλα, τα

1401010901

1.115

Κοιλάδι, το

1402050204

3

Κοιλάς, η

1401050101

296

Κοίμησις της Θεοτόκου, η

1701020802

4

Κοκκιναράς, ο

1401012002

12

Κοκκινιά, η

1501070501

223

Κολοκυνθού, η

1601090102

744

Κολχική, η

1701040701

231

Κόμανος, ο

1403010601

107

Κομνηνά, τα

1403030101

690

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Κομνηνάδες, οι

1602020201

78

Κοντοβούνι, το

1401040601

45

Κορησός, η

1601030101

998

Κορομηλέα, η

1601020301

342

Κορυφή, η

1402051501

70

Κορυφή, η

1701010401

0

Κοσμάτι, το

1501080501

134

Κουβούκλια, τα

1404011402

27

Κουρούνα, η

1501130103

0

Κρανέα, η

1501050301

385

Κρανίδια, τα

1404010701

461

Κρανιώνας, ο

1601070301

5

Κρανοχώρι, το

1602010401

245

Κρατερό, το

1701020901

84

Κρεμαστή, η

1401050103

92

Κρεμαστό, το

1603010102

9

Κρεπενή, η

1601080102

210

Κριμήνι, το

1402051601

45

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Κρόκος, ο

1401040101

2.977

Κρύα Νερά, τα

1603010902

16

Κρυόβρυση, η

1403050302

148

Κρυονέρι, το

1402010502

46

Κρυσταλλοπηγή, η

1703020101

314

Κτενάς, ο

1401030402

0

Κτένι, το

1401020401

73

Κυδωνίαι, αι

1501030601

81

Κυπαρίσσι, το

1501030701

43

Κυρακαλή, η

1501010801

130

Κυψέλη, η

1602010301

56

Κωσταράζι, το

1603020401

751

Κώτας, ο

1703020301

22

Λάβα, η

1404010102

0

Λάβδας, ο

1501080601

49

Λάγκα, η

1603010801

41

Λαζαράδες, οι

1404030102

94

Λαιμός, ο

1703010101

185

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Λακκώματα, τα

1603010901

97

Λαχανόκηποι, οι

1603010903

105

Λεβαία, η

1702060401

919

Λεβέντης, ο

1401051005

7

Λειβαδοτόπι, το

1602010104

15

Λείψι, το

1501030602

23

Λεπτοκαρυαί, αι

1701040801

62

Λευκάδι, το

1402050803

22

Λεύκαρα, τα

1404010801

211

Λεύκη, η

1402051702

11

Λεύκη, η

1601020401

379

Λευκόβρυση, η

1401011001

1.208

Λευκοθέα, η

1402010801

20

Λευκοπηγή, η

1401011101

1.161

Λευκών, ο

1703010801

116

Λέχοβο, το

1702040101

1.115

Λιβαδερό, το

1404040101

1.232

Λιβερά, τα

1401030201

29

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

244

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Λιθιά, η

1601030301

311

Λικνάδες, αι

1402051701

16

Λιμνοχώρι, το

1702020601

257

Λούβρη, η

1402051801

51

Λουκόμι, το

1402051901

47

Λόφοι, οι

1701030501

355

Λόχμη, η

1501010303

22

Λυγερή, η

1401011201

118

Μακροχώρι, το

1601070401

117

Μανιάκι, το

1702060501

484

Μανιάκοι, οι

1601020101

3.055

Μαρίνα, η

1701021001

120

Μαυραναίοι, οι

1501080101

159

Μαυροδένδρι, το

1401030101

1.059

Μαυρόκαμπος, ο

1601070501

6

Μαυρονόρος, το

1501080102

78

Μαυροπηγή, η

1403010701

456

Μαυροχώρι, το

1601080101

1.287

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Μέγα Σειρήνι, το

1501010901

461

Μέγαρο, το

1501030101

370

Μελάνθι, το

1603011001

88

Μελάς, ο

1601070601

88

Μελιδόνι, το

1402010102

38

Μελίσσια, τα

1401010902

26

Μελισσότοπος, ο

1601030401

172

Μελίτη, η

1701030601

1.432

Μεσιανή, η

1404010901

280

Μεσόβουνο, το

1403030301

407

Μεσόβραχο, το

1602020103

6

Μεσόκαμπος, ο

1701021101

67

Μεσόλακκος, ο

1501010703

49

Μεσόλογγος, ο

1402010901

40

Μεσολούρι, το

1501090101

33

Μεσονήσι, το

1701010501

198

Μεσοποταμιά, η

1601090101

2.099

Μεσοχώρι, το

1701021201

358

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Μεταμόρφωσις, η

1401011301

346

Μεταμόρφωσις, η

1601040301

139

Μεταξάς, ο

1404011001

226

Μηλέα, η

1401040701

173

Μηλέα, η

1501070601

205

Μηλεών, ο

1703010102

2

Μηλίτσα, η

1603020501

371

Μηλοχώρι, το

1403050401

582

Μικρό Σειρήνι, το

1501010902

94

Μικρόβαλτο, το

1404030301

333

Μικρόκαστρο, το

1402040201

420

Μικροκλεισούρα, η

1501040103

63

Μικρολίβαδο, το

1501050401

56

Μικρολίμνη, η

1703010901

46

Μολόχα, η

1402011001

132

Μοναχίτι, το

1501080701

98

Μονή Αγίου Νικάνορος, η

1502010402

2

Μονή Αγίων Αναργύρων, η

1601030402

9

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου, η

1402040202

26

Μονή Παναγίας, η

1601060102

2

Μονή Στανού, η

1404030302

1

Μονόπυλο, το

1602010105

0

Μόρφη, η

1402052001

74

Μυρσίνα, η

1501011001

263

Νάματα, τα

1402020401

104

Νέα Καρδιά, η

1401010903

502

Νέα Καστανιά, η

1404010602

497

Νέα Κοτύλη, η

1602010201

34

Νέα Λάβα, η

1404010103

560

Νέα Λεύκη, η

1601020402

582

Νέα Νικόπολις, η

1401011401

185

Νέα Τραπεζούς, η

1501070502

19

Νέα Χαραυγή, η

1401012102

1.294

Νεάπολη, η

1402010101

2.285

Νέο Κωσταράζι, το

1603020402

0

Νέος Καύκασος, ο

1701021301

229

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Νέος Κλείτος, ο

1401050902

407

Νέος Οικισμός, ο

1601070102

363

Νεοχωράκι, το

1701030102

485

Νεοχώρι, το

1501040703

116

Νεράιδα, η

1404011101

148

Νεστόρι, το

1602010101

865

Νησί, το

1501040303

83

Νίκη, η

1603011002

41

Νίκη, η

1701021401

273

Νόστιμο, το

1603011101

108

Νυμφαίο, το

1702050101

132

Ξενοδοχείο Παντελίδης, το

1403010103

7

Ξενοδοχείο Πτολεμαίος, το

1403010104

0

Ξηρολίμνη, η

1401011501

388

Ξινό Νερό, το

1702010501

1.081

Οινόη, η

1401011601

111

Οινόη, η

1601090401

475

Ολυμπιάς, η

1403010801

614

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Ομαλή, η

1402052101

63

Ομορφοκκλησιά, η

1601020501

23

Οξυά, η

1601040401

41

Οξυά, η

1703010702

12

Οροπέδι, το

1501030801

110

Παλαιογράτσανο, το

1404020102

39

Παλαιόκαστρο, το

1402040301

239

Παλαιοχώρι, το

1501040401

237

Παλαίστρα, η

1701030701

289

Παλιά Αμπέλια, τα

1403011102

167

Παλιουριά, η

1502010301

352

Παλλινοστούντες, οι

1601090103

112

Παναγία, η

1402012002

0

Παναγία, η

1502010401

73

Παναρέτη, η

1402011802

22

Πανόραμα, το

1501080801

32

Παππαγιάννης, ο

1701030801

581

Παρασκευή, η

1502010501

108

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Παρόρειο, το

1501081202

12

Παρόρειο, το

1701021501

23

Παρόχθι, το

1402050502

0

Παρχάρι, το

1403030102

0

Πεδινό, το

1702020701

387

Πελαργός, ο

1702060601

325

Πελεκάνος, ο

1402020501

269

Πεντάβρυσο, το

1601020601

599

Πεντάβρυσος, η

1403010901

224

Πεντάλοφος, ο

1402030101

446

Πεπονιά, η

1402011101

70

Πέρασμα, το

1701040101

435

Περδίκκας, ο

1403011001

1.582

Περιβολάκι, το

1501080402

12

Περιβόλι, το

1501100101

21

Περικοπή, η

1702020402

4

Περιστέρα, η

1402011201

22

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

15

31.757

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

16

50.322

17

51.414

Πέτραι, αι

1702010601

312

Πετρανά, τα

1401011701

682

Πετροπουλάκι, το

1603011003

10

Πεύκος, ο

1602010106

18

Πευκόφυτο, το

1602030302

85

Πηγαδίτσα, η

1501050501

96

Πισοδέρι, το

1703011001

7

Πιστικό, το

1501040104

50

Πλακίδα, η

1402052201

10

Πλατανιά, η

1402011301

93

Πλατανόρρευμα, το

1404011201

1.004

Πλατύ, το

1703011101

73

Πολυάνεμο, το

1602020301

11

Πολύδενδρο, το

1501070701

172

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)

(Έδρα: Γρεβενά, τα)
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
(Έδρα: Καστοριά, η)
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
(Έδρα: Φλώρινα, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Πολυκάρπη, η

1601080301

747

Πολυκάστανο, το

1402052301

120

Πολυκέρασο, το

1601040501

15

Πολύλακκο, το

1402011401

29

Πολύμυλος, ο

1401051001

408

Πολυνέρι, το

1501080901

85

Πολυπλάτανο, το

1701021601

257

Πολυπόταμο, το

1701040901

314

Πολύρραχο, το

1404011301

134

Πολύφυτο, το

1404020401

7

Ποντινή, η

1501040501

333

Ποντοκώμη, η

1401030301

1.116

Πορειά, η

1601020802

512

Πόρος, ο

1501040105

100

Πράσινο, το

1703011201

21

Πριόνια, τα

1501050202

64

Προάστι, το

1403011101

482

Πρόσβορρο, το

1501081001

39

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Προσήλι, το

1404011302

135

Προφήτης Ηλίας, ο

1401050402

15

Πρώτη, η

1701010601

120

Πρωτοχώρι, το

1401011801

830

Πτελέα, η

1401011901

165

Πτελέα, η

1602010403

55

Πτελεών, ο

1403011201

36

Πτεριά, η

1601090501

109

Πτολεμαΐς, η

1403010101

32.127

Πύλη, η

1703010202

89

Πυλώρι, το

1402011501

57

Πυλωροί, οι

1501040601

69

Πύργοι, οι

1403030401

768

Πύργος, ο

1401040602

71

Ροδιά, η

1501011101

252

Ροδιανή, η

1401020501

295

Ροδίτης, ο

1404011401

263

Ροδοχώρι, το

1402052401

52

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Ροδώνας, ο

1702010701

93

Ρόκαστρο, το

1402050102

0

Ρυάκι, το

1401051101

285

Ρύμνι, το

1401020601

161

Σαμαρίνα, η

1501110101

378

Σαρακήνα, η

1501040701

177

Σέρβια, τα

1404010101

2.980

Σήμαντρο, το

1402011601

38

Σιάτιστα, η

1402040101

5.490

Σιδεράς, ο

1401030401

131

Σιδηροχώρι, το

1601040601

82

Σίμος Ιωαννίδης, ο

1701010102

221

Σισάνι, το

1402020601

254

Σιταράς, ο

1501050601

20

Σιταριά, η

1701030901

718

Σκαλοχώρι, το

1402011701

102

Σκάφη, η

1401050803

2

Σκήτη, η

1401012001

277

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Σκλήθρο, το

1702020801

532

Σκοπιά, η

1701010701

563

Σκοπός, ο

1701031001

114

Σμίξη, η

1501120101

454

Σπάρτο, το

1401040801

110

Σπήλαι, το

1501081101

187

Σπήλαια, τα

1603011201

31

Σπηλιά, η

1403020401

69

Σπήλιος, ο

1603011301

14

Σπινάρης, ο

1401010106

305

Σταθμός Βεύης, ο

1701040202

41

Σταυροδρόμι, το

1402052501

70

Σταυροπόταμος, ο

1601030403

173

Σταυρός, ο

1501080103

52

Σταυρωτή, η

1401040201

27

Στενά, τα

1602010107

1

Στέρνα, η

1402010602

30

Σύνδενδρο, το

1501011201

194

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Σχολές ΟΑΕΔ, οι

1401011703

0

Σωτήρ, ο

1702010103

108

Ταξιάρχης, ο

1501070801

256

Τετράλοφο, το

1401051201

320

Τοιχίο, το

1601040101

685

Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας

15010201

280

Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή

16010902

263

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής

14040202

14

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

14010202

637

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

17010202

136

Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας

14020302

28

Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος

14020502

52

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου

16010702

50

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αχιλλείου

17030102

110

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου

17010402

213

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γερμανού

17030103

182

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

15010701

452

Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου

14010502

831

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία

16030102

8

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά

15010302

75

Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

17020102

984

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους

14010503

144

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου

14030201

527

Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

14020503

37

Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

15010102

369

Τοπική Κοινότητα Αγραπιδεών

17020202

120

Τοπική Κοινότητα Αετού

17020201

759

Τοπική Κοινότητα Αηδονίων

15010702

64

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου

14020102

89

Τοπική Κοινότητα Ακρινής

14010504

975

Τοπική Κοινότητα Ακρίτα

17010203

100

Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας

15010802

76

Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος

14020103

231

Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων

14010102

368

Τοπική Κοινότητα Αλώνων

17010102

211

Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας

16030103

245

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου

17010403

1.250

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων

16030202

668

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας

14010402

66

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών

15010103

500

Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών

15010803

23

Τοπική Κοινότητα Αναργύρων

17020203

452

Τοπική Κοινότητα Αναρράχης

14030502

926

Τοπική Κοινότητα Ανατολικού

14030302

903

Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου

14010103

153

Τοπική Κοινότητα Ανθούσης

14020504

42

Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου

14020505

136

Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού

17030104

113

Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας

17020602

424

Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης

17010204

275

Τοπική Κοινότητα Άνω Κλεινών

17010205

179

Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης

14010403

1.436

Τοπική Κοινότητα Άνω Υδρούσσης

17010404

229

Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου

14020104

133

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Αργίλου

14010104

379

Τοπική Κοινότητα Αρδάσσης

14030503

1.022

Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου

17010103

986

Τοπική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας

14030102

739

Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων

17020204

213

Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς

16030104

375

Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας

14020105

122

Τοπική Κοινότητα Ατραπού

17010405

150

Τοπική Κοινότητα Αυγερινού

14020506

236

Τοπική Κοινότητα Αυγής

14010505

20

Τοπική Κοινότητα Αυγής

16010202

159

Τοπική Κοινότητα Αυλών

14040102

293

Τοπική Κοινότητα Αχλάδας

17010302

404

Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου

14040103

615

Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων

17020205

232

Τοπική Κοινότητα Βαρικού

17020301

638

Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος

16010302

453

Τοπική Κοινότητα Βατερού

14010105

738

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου

15010104

287

Τοπική Κοινότητα Βατοχωρίου

17030202

23

Τοπική Κοινότητα Βεγόρων

17020603

463

Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς

14020106

109

Τοπική Κοινότητα Βεύης

17010303

663

Τοπική Κοινότητα Βλάστης

14030401

274

Τοπική Κοινότητα Βογατσικού

16030201

549

Τοπική Κοινότητα Βοσκοχωρίου

14010506

120

Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας

14020507

35

Τοπική Κοινότητα Βράχου

16030105

33

Τοπική Κοινότητα Βροντερού

17030105

78

Τοπική Κοινότητα Βροντής

14020508

178

Τοπική Κοινότητα Βυθού

14020303

122

Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας

16010402

127

Τοπική Κοινότητα Γάβρου

16010701

363

Τοπική Κοινότητα Γαλατείας

14030103

393

Τοπική Κοινότητα Γέρμα

16030203

560

Τοπική Κοινότητα Γουλών

14040104

185

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Γράμου

16020401

18

Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς

14020509

152

Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου

15020102

161

Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου

15010303

12

Τοπική Κοινότητα Δάφνης

14020510

31

Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου

16010502

266

Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού

16030106

133

Τοπική Κοινότητα Διλόφου

14020304

24

Τοπική Κοινότητα Διποταμιάς

16020201

462

Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου

16010802

976

Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου

14020511

50

Τοπική Κοινότητα Δοτσικού

15010601

39

Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς

14020512

50

Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου

14010507

1.302

Τοπική Κοινότητα Δροσερού

14030104

342

Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής

17010406

239

Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου

14020107

251

Τοπική Κοινότητα Εθνικού

17010206

58

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Ελάτης

14040302

415

Τοπική Κοινότητα Ελάτου

15010105

177

Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου

15010106

229

Τοπική Κοινότητα Εμπορίου

14030501

804

Τοπική Κοινότητα Εξάρχου

15010402

110

Τοπική Κοινότητα Εξοχής

14010106

114

Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου

16020301

295

Τοπική Κοινότητα Ερατύρας

14020203

1.097

Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς

14030202

325

Τοπική Κοινότητα Ζάκα

15010804

157

Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης

16020302

44

Τοπική Κοινότητα Ζώνης

14020513

63

Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής

16010501

294

Τοπική Κοινότητα Ιμέρων

14040105

212

Τοπική Κοινότητα Ιτέας

17010304

542

Τοπική Κοινότητα Καισάρειας

14010404

744

Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς

14010107

180

Τοπική Κοινότητα Καληράχης

15010304

125

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

15010502

122

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

17030106

117

Τοπική Κοινότητα Καλλονής

15010305

6

Τοπική Κοινότητα Καλονερίου

14020201

483

Τοπική Κοινότητα Καλοχίου

15010107

106

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου

16010903

398

Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου

14010508

331

Τοπική Κοινότητα Καρδίας

14030105

5

Τοπική Κοινότητα Καρπερού

15020201

913

Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας

14010108

904

Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου

14030203

431

Τοπική Κοινότητα Καρυών

17030107

68

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς

14040106

565

Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου

16030107

44

Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης

15020202

176

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου

14040203

28

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης

17010207

85

Τοπική Κοινότητα Κάτω Κλεινών

17010201

394

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης

14010405

288

Τοπική Κοινότητα Κέλλης

17020103

683

Τοπική Κοινότητα Κέντρου

15010403

232

Τοπική Κοινότητα Κερασέα

14010203

165

Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου

15010501

206

Τοπική Κοινότητα Κιβωτού

15010703

417

Τοπική Κοινότητα Κλαδορράχης

17010208

97

Τοπική Κοινότητα Κλειδίου

17020104

66

Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας

16010601

259

Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας

14020514

44

Τοπική Κοινότητα Κλείτου

14010509

408

Τοπική Κοινότητα Κληματακίου

15010704

82

Τοπική Κοινότητα Κνίδης

15010401

610

Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος

14010501

662

Τοπική Κοινότητα Κοίλων

14010109

1.643

Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς

15010705

242

Τοπική Κοινότητα Κολχικής

17010407

231

Τοπική Κοινότητα Κομάνου

14030106

107

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων

16020202

78

Τοπική Κοινότητα Κομνηνών

14030301

690

Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου

14010406

116

Τοπική Κοινότητα Κορησού

16010301

1.020

Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας

16010203

342

Τοπική Κοινότητα Κορυφής

14020515

70

Τοπική Κοινότητα Κορυφής

17010104

0

Τοπική Κοινότητα Κοσματίου

15010805

134

Τοπική Κοινότητα Κοτύλης

16020102

34

Τοπική Κοινότητα Κρανέας

15010503

385

Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων

14040107

461

Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος

16010703

5

Τοπική Κοινότητα Κρατερού

17010209

84

Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου

14020516

45

Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής

17030201

314

Τοπική Κοινότητα Κτένιο

14010204

73

Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών

15010306

104

Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου

15010307

43

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής

15010108

130

Τοπική Κοινότητα Κυψέλης

16020103

56

Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου

16030204

751

Τοπική Κοινότητα Κώτα

17030203

22

Τοπική Κοινότητα Λάβδα

15010806

49

Τοπική Κοινότητα Λάγκας

16030108

41

Τοπική Κοινότητα Λαιμού

17030101

187

Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων

16030109

218

Τοπική Κοινότητα Λεβαίας

17020604

919

Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυών

17010408

62

Τοπική Κοινότητα Λευκάρων

14040108

211

Τοπική Κοινότητα Λεύκης

16010204

961

Τοπική Κοινότητα Λευκόβρυσης

14010110

1.208

Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας

14020108

20

Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής

14010111

1.161

Τοπική Κοινότητα Λευκώνος

17030108

116

Τοπική Κοινότητα Λεχόβου

17020401

1.115

Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού

14040401

1.232

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Λιβερών

14010302

29

Τοπική Κοινότητα Λιθιάς

16010303

311

Τοπική Κοινότητα Λικνάδων

14020517

27

Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου

17020206

257

Τοπική Κοινότητα Λούβρης

14020518

51

Τοπική Κοινότητα Λουκομίου

14020519

47

Τοπική Κοινότητα Λόφων

17010305

355

Τοπική Κοινότητα Λυγερής

14010112

118

Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου

16010704

117

Τοπική Κοινότητα Μανιακίου

17020605

484

Τοπική Κοινότητα Μαρίνης

17010210

120

Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων

15010801

289

Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου

14010301

1.059

Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου

16010705

6

Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής

14030107

456

Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου

16010801

1.497

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου

15010109

555

Τοπική Κοινότητα Μεγάρου

15010301

370

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Μελά

16010706

118

Τοπική Κοινότητα Μελανθίου

16030110

139

Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου

16010304

354

Τοπική Κοινότητα Μελίτης

17010306

1.432

Τοπική Κοινότητα Μεσιανής

14040109

280

Τοπική Κοινότητα Μεσοβούνου

14030303

407

Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου

17010211

67

Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου

14020109

40

Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου

15010901

33

Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου

17010105

198

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου

17010212

358

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως

14010113

346

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως

16010403

325

Τοπική Κοινότητα Μεταξά

14040110

226

Τοπική Κοινότητα Μηλέα

14010407

173

Τοπική Κοινότητα Μηλέας

15010706

205

Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας

16030205

371

Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου

14030504

582

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου

14040303

334

Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου

14020402

446

Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου

15010504

56

Τοπική Κοινότητα Μικρολίμνης

17030109

46

Τοπική Κοινότητα Μολόχας

14020110

132

Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου

15010807

98

Τοπική Κοινότητα Μόρφης

14020520

74

Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης

15010110

343

Τοπική Κοινότητα Ναμάτων

14020204

104

Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης

14010114

185

Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου

17010213

229

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου

17010301

518

Τοπική Κοινότητα Νεράιδας

14040111

148

Τοπική Κοινότητα Νεστορίου

16020101

964

Τοπική Κοινότητα Νίκης

17010214

273

Τοπική Κοινότητα Νοστίμου

16030111

108

Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου

17020501

132

Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης

14010115

388

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού

17020105

1.081

Τοπική Κοινότητα Οινόης

14010116

111

Τοπική Κοινότητα Οινόης

16010904

475

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος

14030108

614

Τοπική Κοινότητα Ομαλής

14020521

98

Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς

16010205

23

Τοπική Κοινότητα Οξυάς

16010404

41

Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου

15010308

110

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου

14020403

311

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου

15010404

237

Τοπική Κοινότητα Παλαίστρας

17010307

289

Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς

15020103

352

Τοπική Κοινότητα Παναγίας

15020104

75

Τοπική Κοινότητα Πανοράματος

15010808

32

Τοπική Κοινότητα Παππαγιάννη

17010308

581

Τοπική Κοινότητα Παρασκευής

15020105

108

Τοπική Κοινότητα Παρορείου

17010215

23

Τοπική Κοινότητα Πεδινού

17020207

387

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Πελαργού

17020606

325

Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου

14020205

269

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου

14030109

224

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου

16010206

618

Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου

14020301

446

Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς

14020111

70

Τοπική Κοινότητα Περάσματος

17010401

435

Τοπική Κοινότητα Περδίκκα

14030110

1.582

Τοπική Κοινότητα Περιβολίου

15011001

21

Τοπική Κοινότητα Περιστέρας

14020112

22

Τοπική Κοινότητα Πετρανών

14010117

696

Τοπική Κοινότητα Πετρών

17020106

312

Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης

15010505

96

Τοπική Κοινότητα Πισοδερίου

17030110

7

Τοπική Κοινότητα Πλακίδας

14020522

10

Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς

14020113

93

Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος

14040112

1.004

Τοπική Κοινότητα Πλατέος

17030111

73

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου

16020203

11

Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου

15010707

172

Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης

16010803

747

Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου

14020523

120

Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου

16010405

15

Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου

14020114

29

Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου

14010510

436

Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου

15010809

85

Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου

17010216

257

Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου

17010409

314

Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου

14040113

269

Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου

14040204

7

Τοπική Κοινότητα Ποντινής

15010405

333

Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης

14010303

1.116

Τοπική Κοινότητα Πρασίνου

17030112

21

Τοπική Κοινότητα Προαστίου

14030111

649

Τοπική Κοινότητα Προσβόρρου

15010810

39

Τοπική Κοινότητα Πρώτης

17010106

120

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου

14010118

830

Τοπική Κοινότητα Πτελέας

14010119

165

Τοπική Κοινότητα Πτελέας

16020104

357

Τοπική Κοινότητα Πτελεώνος

14030112

36

Τοπική Κοινότητα Πτεριάς

16010905

133

Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου

14020115

57

Τοπική Κοινότητα Πυλωρών

15010406

69

Τοπική Κοινότητα Πύργων

14030304

768

Τοπική Κοινότητα Ροδιανής

14010205

295

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς

15010111

252

Τοπική Κοινότητα Ροδίτου

14040114

290

Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου

14020524

52

Τοπική Κοινότητα Ροδώνος

17020107

93

Τοπική Κοινότητα Ρυακίου

14010511

285

Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου

14010206

161

Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας

15011101

378

Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας

15010407

378

Τοπική Κοινότητα Σημάντρου

14020116

38

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Σιδερά

14010304

131

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου

16010406

82

Τοπική Κοινότητα Σισανίου

14020206

254

Τοπική Κοινότητα Σιταρά

15010506

20

Τοπική Κοινότητα Σιταριάς

17010309

718

Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου

14020117

102

Τοπική Κοινότητα Σκήτης

14010120

289

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου

17020208

532

Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς

17010107

563

Τοπική Κοινότητα Σκοπού

17010310

114

Τοπική Κοινότητα Σμίξης

15011201

454

Τοπική Κοινότητα Σπάρτου

14010408

110

Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου

15010811

187

Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων

16030112

37

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς

14030204

69

Τοπική Κοινότητα Σπήλιου

16030113

40

Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου

14020525

70

Τοπική Κοινότητα Συνδένδρου

15010112

194

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου

15010708

256

Τοπική Κοινότητα Τετραλόφου

14010512

320

Τοπική Κοινότητα Τοιχίου

16010401

685

Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου

14040301

790

Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης

14020118

99

Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλέας

17010410

64

Τοπική Κοινότητα Τριβούνου

17010108

0

Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού

14040115

312

Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς

15020203

469

Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου

15010309

25

Τοπική Κοινότητα Τρικώμου

15010812

128

Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου

17010311

311

Τοπική Κοινότητα Τροπαιούχου

17010411

323

Τοπική Κοινότητα Τσάκονης

16010207

288

Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου

14020501

1.545

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης

17010412

304

Τοπική Κοινότητα Φανού

17020108

87

Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου

17020607

137

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τοπική Κοινότητα Φελλίου

15010113

1.094

Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων

15011301

179

Τοπική Κοινότητα Φιλώτα

17020601

1.772

Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου

17010413

420

Τοπική Κοινότητα Φούφα

14030505

575

Τοπική Κοινότητα Χαλάρων

16010707

13

Τοπική Κοινότητα Χαραυγής

14010121

1.300

Τοπική Κοινότητα Χειμερινού

14020119

50

Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου

16010208

1.122

Τοπική Κοινότητα Χιονάδου

16020204

118

Τοπική Κοινότητα Χορηγού

14020120

90

Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής

14020526

102

Τοπική Κοινότητα Χρυσής

16020303

209

Τοπική Κοινότητα Χρωμίου

14010207

92

Τοπική Κοινότητα Ψαράδων

17030113

83

Τρανόβαλτο, το

1404030101

645

Τραπεζίτσα, η

1402011801

77

Τριάδα, η

1402050402

12

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

277

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Τριανταφυλλέα, η

1701041001

64

Τρίβουνο, το

1701010801

0

Τριγωνικό, το

1404011501

312

Τρίγωνο, το

1703010402

29

Τρικοκκιά, η

1502020301

235

Τρίκορφο, το

1501030901

25

Τρίκωμο, το

1501081201

116

Τρίλοφος, ο

1602010108

6

Τριπόταμος, ο

1701031101

311

Τριφύλλι, το

1502020303

141

Τροπαιούχος, ο

1701041101

323

Τσάκονη, η

1601020701

288

Τσέλικας, ο

1401011704

4

Τσοτύλι, το

1402050101

1.545

Υδρούσσα, η

1701041201

304

Υψηλό, το

1601020602

19

Φανός, ο

1702010801

87

Φαράγγι, το

1702060701

137

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Φελλίο, το

1501011301

1.035

Φιλιππαίοι, οι

1501130101

145

Φιλώτας, ο

1702060101

1.772

Φλάμπουρο, το

1701041301

420

Φλώρινα, η

1701010101

17.686

Φούφας, ο

1403050501

575

Φρούριo, το

1404030103

51

Φυτώκι, το

1402050503

38

Φωτεινή, η

1601040302

186

Χάλαρα, τα

1601070701

13

Χαραυγή, η (Τ.Κ.Χαραυγής)

1401012101

6

Χειμερινό, το

1402011901

50

Χιλιόδενδρο, το

1601020801

610

Χιονάτο, το

1602020401

118

Χλόη, η

1601010104

3.079

Χορηγός, ο

1402012001

90

Χρυσαυγή, η

1402052601

102

Χρυσή, η

1602030301

124

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Όνομα

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Γεωγραφικός
κωδικός Πληθυσμός
Καλλικράτη
14

150.196

1402

18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ

140202

4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής

14020202

1.795

Χρώμι, το

1401020701

92

Ψαράδες, οι

1703011301

83

(Έδρα: Κοζάνη, η)
Δήμος Βοΐου
(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η)
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Χάρτης 21: Διοικητική Διάρθρωση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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6.3.2 Πληθυσμιακά στοιχεία
Με μόνιμο πληθυσμό 282.120 κατοίκους (2011) η ΠΔΜ είναι αραιοκατοικημένη (μεικτή
πυκνότητα περίπου 30 κατ./km2 με μέση πυκνότητα χώρας 81,75), η τρίτη μικρότερη
πληθυσμιακά Περιφέρεια της Χώρας (αντιπροσωπεύοντας 9,1% της Βορειοελλαδικής ζώνης:
Αν. Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος) και διαθέτει
ένα σχετικώς ανιεράρχητο αστικό σύστημα μεσαίων και μικρών οικισμών .
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας ΔΜ, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ποσοστό σχεδόν 53% στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στο σύνολό του.
Πίνακας 44: Εξέλιξη του πληθυσμού στην Περιφέρεια 1991 - 2011
Περιοχή

Πληθυσμός
1991

2001

2011

10.223.392

10.934.097

10.815.197

288.495

294.317

283.689

2,82

2,69

2,62

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

32.793

32.567

31.757

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

53.284

53.702

50.322

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

150.051

153.939

150.196

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

52.367

54.109

51.414

Π.Ε. Γρεβενών/Περιφέρεια (%)

11,37

11,29

11,19

Π. Ε. Καστοριάς/Περιφέρεια (%)

18,47

18,61

17,74

Π. Ε. Κοζάνης/Περιφέρεια (%)

52,01

53,36

52,94

Π. Ε. Φλώρινας/Περιφέρεια (%)

18,15

18,76

18,12

Σύνολο Χώρας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια/Χώρα (%)

Πίνακας 45: Παρουσίαση Μόνιμου Πληθυσμού Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο
(ανάλυση ανά Φύλο)
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Πίνακας 46: Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας ανά Δήμο.

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

283

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

6.3.2 Οικονομικά Στοιχεία
Στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου η Δυτική Μακεδονία ήταν μια από τις 3
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) της Ελλάδας με το κατά κεφαλή Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) υψηλότερο του 75% του
αντιστοίχου της ΕΕ-25 και μικρότερο του 75% της ΕΕ-15, λαμβάνοντας ως έτος βάσης
υπολογισμού το έτος 2003.
Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η Δυτική Μακεδονία εντάσσεται στις Περιφέρειες
Μεταβατικής Στήριξης αφού το κατά κεφαλή ΑΕΠ για την περίοδο 2007 – 2009 ανέρχεται στο
85,6% του αντιστοίχου της ΕΕ-27.
Η κατάταξη όμως αυτή δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας δεδομένου ότι, η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, μετά το
2008, έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την ελληνική οικονομία, γεγονός που έχει
επηρεάσει αρνητικά και το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
διαμορφώνοντας το σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη σε
επίπεδο ΕΕ-27 και συγκεκριμένα στο 80% του αντίστοιχου μέσου όρου.
Πίνακας 47: ΑΕΠ ανά κάτοικο σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) σε εθνικό, περιφερειακό
(ΠΔΜ) και ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ-27), έτη 2008-2010.
Δυτική Μακεδονία
ΜΑΔ

% ΕΠΙ ΤΟΥ

Ελλάδα
ΜΑΔ

ΕΕ-27

% ΕΠΙ ΤΟΥ

ΜΑΔ

% ΕΠΙ ΤΟΥ

Μ . Ο . ΕΕ-

Μ . Ο . ΕΕ-

Μ . Ο . ΕΕ-

27

27

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

Πηγή: Eurostat 9/2013

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εμφανείς στον τομέα της απασχόλησης όπου το
ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία (για ηλικίες άνω των 15 ετών), σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat για το 2012, έχει φτάσει το 29,9% έναντι του 24,1% στο σύνολο της
χώρας και 10,2% στο σύνολο των χωρών της ΕΕ-27, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το Β΄
τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει στο 32,9%.
Αποδεικνύεται έτσι ότι, η ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στις “phasing out” Περιφέρειες,
μέσω της μονοδιάστατης προσέγγισης που ερμηνεύει το επίπεδο ευημερίας μιας περιοχής
αποκλειστικά και μόνο με το παραγόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αποδείχθηκε λόγω της κρίσης
ότι δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αναπτυξιακή πραγματικότητα, αφού οι προϋπάρχουσες
διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας συνέβαλλαν πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση
της κατάστασης.
Η Περιφέρεια παράγει το 2,3 % του εθνικού ΑΕΠ, που προέρχεται κατά 6,8% από τη Γεωργία,
κατά 38,5% από τη Βιομηχανία – Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των
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μεταλλείων – ορυχείων με 9,8% και της Ενέργειας με 18,6%) και κατά 54,7% από τις
Υπηρεσίες (2008). Όσον αφορά στην τομεακή σύνθεση της απασχόλησης εντός της
Περιφέρειας το 16,7% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το
28,10% στο δευτερογενή και το 55,08% στον τριτογενή (2008).
Η ενδοπεριφερειακή εικόνα παρουσιάζει έντονες ανισότητες σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(σε ΜΑΔ –Πίνακας ΣΤ 13.2), οικονομικά ενεργού πληθυσμού και διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού, με την Π.Ε. Γρεβενών να βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση και την Π.Ε. Κοζάνης
με διαφορά στην καλύτερη κυρίως ως αποτέλεσμα των μεγάλων μονάδων εξόρυξης και
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του μεταποιητικού ιστού στο κλάδο της γούνας στην
περιοχή. Οι Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας εμφανίζουν παρόμοια μεγέθη όσον αφορά τους
δημογραφικούς δείκτες, ενώ σε επίπεδο ΑΕΠ η Π.Ε. Καστοριάς υπολείπεται σημαντικά της
Π.Ε. Φλώρινας η οποία εμφανίζει την πιο ισορροπημένη παραγωγική διάρθρωση εντός της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο συγκεκριμένο επίπεδο αξιοσημείωτο είναι το πολύ
μεγάλο ποσοστό του τριτογενή τομέα στις λιγότερο ευημερούσες Π.Ε. (Γρεβενών και
Καστοριάς) καθώς και η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα στην Π.Ε. Κοζάνης σε μόλις 4%
του ΑΕΠ.
Πίνακας 48: Επίπεδο ανάπτυξης & ευημερίας 2009, ΑΕΠ/κάτοικο σε ΜΑΔ
Π.Ε.

Π.Ε.

Π.Ε

Π.Ε.

Γρεβενών

Καστοριάς

Κοζάνης

Φλώρινας

Πληθυσμός

31.757

50.322

150.196

51.414

Πυκνότητα Πληθυσμού

13,745

2,233

42,454

26,549

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ΜΑΔ*

12.500

12.200

21.800

20.500

61

59

106

100

57

56

100

94

ΠΔΜ
5.281

Ελλάδα
222151.5p

ΕΕ (27)
12293784.1

5.751

239848.2p

12293784.1

19 600
80%

21200p
86%

24500
100%

ΑΕΠ σε ΜΑΔ (% του μέσου όρου
της χώρας)*
ΑΕΠ σε ΜΑΔ (% του μέσου όρου
της ΕΕ27)*

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφή, 2011, Eurostat 4/2012 – *2009 Eurostat 3/12
Πίνακας 49: Οικονομία (2010)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν- εκατ. Ευρώ
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν- εκατ. ΜΑΔ (Μονάδες
Αγοραστικής Δύναμης)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΑΕΠ / κάτοικο σε ΜΑΔ
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΑΕΠ / κάτοικο σε ΜΑΔ,
Ποσοστό επί του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. ΕΕ 27 (ΜΑΔ)
p = προσωρινά (provisional) Πηγή Eurostat
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Πίνακας 49: Αγορά Εργασίας (2012)[ u = δεδομένα χαμηλής αξιοπιστίας] Πηγή Eurostat
ΠΔΜ

Ελλάδα

ΕΕ (27)

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 15-64,
Γυναίκες
Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 15-64, Άνδρες

34.6

41.9

58.6

55.6

60.6

69.7

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 15-64, Σύνολο

45.4

51.3

64.1

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 20-64,
Γυναίκες
Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 20-64, Άνδρες

38.4

45.2

62.4

60.5

65.3

74.6

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 20-64, Σύνολο

49.8

55.3

68.5

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 55-64,
Γυναίκες
Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 55-64, Άνδρες

25.5

26.0

41.8

40.4

47.6

56.4

Ποσοστό απασχόλησης (%), ηλικίας 55-64, Σύνολο

33.2

36.4

48.9

Ποσοστό οικονομικώς ενεργού πληθυσμού (%),
ηλικίας 15-64, Γυναίκες

54.9

58.4

65.5

Ποσοστό οικονομικώς ενεργού πληθυσμού (%),
ηλικίας 15-64, Άνδρες

74.3

77.4

77.9

Ποσοστό οικονομικώς ενεργού πληθυσμού (%),
ηλικίας 15-64, Σύνολο

64.8

67.9

71.7

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας 15-24, Γυναίκες

85.2u

63.2

22.1

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας 15-24, Άνδρες

61.1u

48.4

23.5

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας 15-24, Σύνολο

72.5

55.3

22.9

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας 20-64, Σύνολο

29.9

24.1

10.2

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας άνω των 15 ετών,
Γυναίκες

36.8

28.1

10.5

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας άνω των 15 ετών,
Άνδρες

25.1

21.4

10.4

Ποσοστό ανεργίας (%), ηλικίας άνω των 15 ετών,
Σύνολο

29.9

24.3

10.5

Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών) ως
ποσοστό του συνόλου των ανέργων

60.1

59.3

44.6

Πίνακας 50: Διαχρονική εξέλιξη ΑΕΠ ανά κάτοικο σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο (Δυτικής Μακεδονίας)- Πηγή Eurostat
Έτος

ΑΕΠ / ανά κάτοικο σε ΜΑΔ
ΠΔΜ

Ελλάδα

EE-27

1995

12.400

12.300

14.700

1996

12.800

12.900

15.400

1997

14.500

13.700

16.300

1998

15.000

14.100

17.000

1999

15.400

14.700

17.900

2000

14.500

16.000

19.100

2001

15.200

17.100

19.800
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2002

17.100

18.400

20.500

2003

17.300

19.200

20.800

2004

18.000

20.300

21.700

2005

18.400

20.400

22.500

2006

19.600

21.800

23.700

2007

20.400

22.500

25.100

2008

21.300

23.100

25.100

2009

20.100

22.100

23.500

2010

19.600

21.200

24.500

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι τα
εξής:
Ο πρωτογενής τομέας αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση έχει τη
δυνατότητα μέσω της αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας να αυξήσει τη
συμμετοχή του στο ΑΕΠ της Περιφέρειας και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.
Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών μονοδραστηριοτήτων με γενικότερες χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας,
όπως το κύκλωμα λιγνίτη-ενέργειας (Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα)
και ο τομέας της γούνας (Καστοριά – Σιάτιστα). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση
της οικονομικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ νέα κατεύθυνση
δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
Γενικά, ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το
περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, τη σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς
κλάδους, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την έλλειψη επενδύσεων ιδίως σε
Ε&ΤΑ οι οποίες περιορίζονται στο 0,1% του ΑΕΠ της Περιφέρειας.
Στους πιο προβληματικούς παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα
εμπεριέχονται η γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η πολιτική
αστάθεια, το φορολογικό σύστημα (ρυθμίσεις, συντελεστές), η ανεπαρκής παροχή
υποδομών, η διαφθορά, οι περιοριστικοί κανονισμοί εργασίας, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο
εργατικό δυναμικό και η ατολμία για καινοτομία.
Η εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων κατά την τριετία 2008-2010
σημείωσε αυξομειώσεις, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ 2009-2010, ουσιαστικά κατά
την πρώτη διετία της οικονομικής κρίσης που πλήττει κατά τρόπο δραματικό τη χώρα, οι
διαγραφές των επιχειρήσεων υπερτερούσαν κατά 40% των αντιστοίχων εγγραφών (1.826
διαγραφές έναντι 1.305 εγγραφών).
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6.3.3 Χρήσεις Γης
Η ΠΔΜ περιτριγυρίζεται από μεγάλους ορεινούς όγκους και αναπτύσσεται στην πλειοψηφία
της σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400m. Οι επικρατέστερες Χρήσεις Γης της σύμφωνα με το
Corine Land Cover 2012 είναι η μη αρδευόμενη αρόσιμη γη, τα δάση πλατύφυλλων, οι
φυσικοί βοσκότοποι και η σκληρόφυλλη βλάστηση. Σημαντικές εκτάσεις καλύπτουν η γη που
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης, οι
μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις και οι επιφάνειες στάσιμου ύδατος. Πιο
αναλυτικά:

Χαρτής 22: Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Γενική
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
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6.3.4 Υποδομές


Υποδομές Υγείας

Οι σημαντικότερες υποδομές Υγείας της ΠΔΜ είναι τα Γενικά Νοσοκομεία Φλώρινας «Ελένη
Δημητρίου», Κοζάνης «Μαμάτσειο», Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Καστοριάς και
Γρεβενών. Στις παραπάνω υποδομές υγειονομικής περίθαλψης προστίθενται και τα
υφιστάμενα Κέντρα Υγείας.


Υποδομές Μεταφορών

Οι υποδομές μεταφορών της ΠΔΜ περιλαμβάνουν τις υποδομές των εναέριων και χερσαίων
μεταφορών, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Αυτές είναι:
Υποδομές Εναέριων Μεταφορών. Οι σημαντικότερες υποδομές εναέριων μεταφορών της
ΠΔΜ περιλαμβάνουν τους Κρατικούς Αερολιμένες Καστοριάς «Αριστοτέλης» και Κοζάνης
«Φίλιππος».
Υποδομές Χερσαίων Μεταφορών. Οι υποδομές χερσαίων μεταφορών αφορούν στα
σιδηροδρομικά και στα οδικά δίκτυα που διέρχονται εξολοκλήρου ή τμηματικά από τα
διοικητικά όρια της ΠΔΜ. Οι σημαντικότερες είναι η Σιδηροδρομική Γραμμή, Τμήμα Πλατύ Φλώρινας - Σύνορα (προς Μοναστήρι), ο Αυτοκινητόδρομος Ε90, στο Τμήμα Καλλιθέα Γρεβενά - Κοζάνη - Πολύμυλος, ο υπό κατασκευή Αυτοκινητόδρομος Ε65 στο τμήμα από όρια
ΠΔΜ με ΠΕ Τρικάλων έως την Εγνατία Οδό και ο κάθετος άξονας Νίκη - Φλώρινα Πτολεμαΐδα - Κοζάνη - Όρια Νομού.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Περιλαμβάνουν δίκτυα υπεραστικών και αστικών λεωφορείων
(ΚΤΕΛ Γρεβενών, ΚΤΕΛ Καστοριάς, ΚΤΕΛ Κοζάνης και ΚΤΕΛ Φλώρινας) και Σιδηροδρομική
σύνδεση, μέσω της γραμμής Θεσσαλονίκη - Πλατύ - Φλώρινα - Σύνορα (προς Μοναστήρι).
Υποδομές Περιβάλλοντος
Περιλαμβάνουν κυρίως τις υφιστάμενες υποδομές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τις
Υποδομές Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων.
Υποδομές Ενέργειας - Τηλεπικοινωνίες
Παραγωγή ενέργειας. Στην Περιφέρεια σήμερα λειτουργούν 4 Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ)
της ΔΕΗ, από τους οποίους οι 2 βρίσκονται στην ΠΕ Κοζάνης και οι 2 στην ΠΕ Φλώρινας, με
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3.780 MW. Επίσης λειτουργούν 2 Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
(ΥΗΣ) και 2 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ) από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Επιπροσθέτως υπάρχουν μικρότερες ιδιωτικές μονάδες για την παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ (ΜΥΗΣ, Φωτοβολταϊκά, Αιολικά Πάρκα, Βιομάζα). Αυτή τη στιγμή στην ΠΔΜ λειτουργούν
συστήματα τηλεθέρμανσης στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, ενώ αναμένεται
να λειτουργήσει σύστημα στη Φλώρινα.
Μεταφορά Φυσικού Αερίου. Από την ΠΔΜ διέρχεται ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού
αερίου (TAP), που θα την καταστήσει ενεργειακό κόμβο της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της
Ευρώπης.
Δίκτυα Τηλεπικοινωνίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.
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6.3.5 Πολιτιστικό Περιβάλλον
Η Δυτική Μακεδονία έχει να παρουσιάσει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, με τις απαρχές
της να εντοπίζονται στην προϊστορική εποχή. Διαθέτει:


Συνολικά 500 ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.



Μουσεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιστορίας, λαογραφίας, φυσικού περιβάλλοντος
και τοπικών προϊόντων/γαστρονομίας.



Χαρακτηρισμένοι ιστορικοί τόποι με βασικότερους τον οικισμό Σπηλαίου Γρεβενών, τον
ιστορικό τόπο επί της Ακροπόλεως και παρά την νέα δεξαμενή Καστοριάς, τις συνοικίες
"Χώρα" και "Γεράνεια" της Σιάτιστας, το ιστορικό κέντρο της Φλώρινας, τον οικισμό του
Νυμφαίου και τη Γεωργική Σχολή Φλώρινας. Επιπλέον διαθέτει 7 κηρυγμένους
παραδοσιακούς οικισμούς (ΠΔ 19- 10-1978).

Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας είναι η Αρχαία πόλη της Αιανής η οποία
βρίσκεται 20 χλμ. νότια της Κοζάνης η οποία ανήκε στο αρχαίο βασίλειο της Ελίμειας, η
Διοκλητιανούπολη η οποία βρίσκεται στο Αρμενοχώρι Καστοριάς βορειοδυτικά του
σύγχρονου οικισμού του Άργους Ορεστικού, την οποία ίδρυσε τον 3ο αιώνα π.χ. ο
αυτοκράτορας Διοκλητιανός (284-305 π.χ.). Άλλοι αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της
Περιφέρειας είναι τα κάστρα Γρεβενών και Σπηλαίου στα Γρεβενά, τα κάστρα Βελβεντού και
Κτενίου στην Κοζάνη, ο Νεολιθικός Οικισμός Αγίου Παντελεήμονα στην Φλώρινα, η
Ακρόπολη της Ελιμείας στα Γρεβενά, τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Αιανής
και του Βελβεντού κ.α.
Οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρισμένοι από το
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού παρατίθενται στον πίνακα κατωτέρω.
Πίνακας 51: Αρχαιολογικοί χώροι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα
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6.3.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον-Ποιότητα Αέρα
Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα προϋποθέτει τον
προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων
και κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το ΥΠΕΚΑ εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό Δίκτυο
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Την ευθύνη της λειτουργίας των
υπόλοιπων, εκτός Αττικής, σταθμών του ΕΔΠΑΡ, μετά την εφαρμογή του προγράμματος
Καλλικράτης με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/11, έχουν οι
Περιφέρειες της χώρας.
Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΔΜ, η ποιότητα της ατμόσφαιρας παρακολουθείται
συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας με ευθύνη της
ΔΕΗ Α.Ε. και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του
έργου.
Όρια ποιότητας ατμόσφαιρας - εκπομπών - ποιότητας καυσίμων
Για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα τα εξής
όρια:
 Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των βασικών
ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίες αφορούν είτε απόλυτες μέγιστες τιμές, είτε μέσες τιμές
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο).
 Όρια εκπομπών (συγκεντρώσεις εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων).
 Όρια ποιότητας καυσίμων (συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ουσιών που περιέχονται στα
υγρά καύσιμα).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υφιστάμενη νομοθεσία και τα όρια σχετικά με την ποιότητα
της ατμόσφαιρας, ώστε να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση του ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος.
Όρια ποιότητας Ατμόσφαιρας
Τα βασικά κείμενα που ασχολούνται με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι:
 Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα
για την Ευρώπη».
 Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο
και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα».
H Οδηγία 2008/50/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ». Αναθεώρησε την
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με σκοπό τη μείωση της
ρύπανσης σε επίπεδα, που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους
πιθανούς κινδύνους. Θεσπίζει σύστημα εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
ως προς τους εξής ρύπους:
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το διοξείδιο του θείου (SO2),



το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOX),



τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ 2,5,



το μόλυβδο (Pb),



το βενζόλιο (C6H6),



το μονοξείδιο του άνθρακα (CO2) και



το όζον (Ο3).

Αναφορικά με τον ακριβή ορισμό των παραπάνω παραμέτρων, η Οδηγία ορίζει τα εξής:
Οριακή τιμή: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να
αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία ή/και στο σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός
δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις.
Τιμή στόχος: επίπεδο καθοριζόμενο με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να
μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο σύνολο του
περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.
Όριο ενημέρωσης: επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να
καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση.
Όριο συναγερμού: επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
του πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου τα
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα.
Κρίσιμο επίπεδο: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, η υπέρβαση του
οποίου ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς
όπως τα δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο.
Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης
των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ:
 Θεσπίζει τιμή στόχο για τη συγκέντρωση αρσενικού (As), καδμίου (Cd), νικελίου (Ni)
και βενζο(α)πυρενίου 25 στον ατμοσφαιρικό αέρα.
 Διασφαλίζει, όσον αφορά το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα διατηρείται
εκεί όπου είναι καλή και βελτιώνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
 Προσδιορίζει κοινές μεθόδους και κριτήρια για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων
αρσενικού, καδμίου, νικελίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών
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υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την απόθεση αρσενικού,
καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.
Οι οριακές τιμές για την προστασία της υγεία του ανθρώπου που δίνουν οι ανωτέρω δύο
Οδηγίες συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 52: Οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας (Οδηγίες 2008/50/ΕΚ &
2004/107/ΕΚ)
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Τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ παρουσιάζονται στον
ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 53: Όρια συναγερμού και ενημέρωσης Οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Ρύπος
Διοξείδιο του θείου
(SO2)

Όριο ενημέρωσης

Όριο Συναγερμού

-

500 μg/m3

Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)

-

400 μg/m3

Ρύπος

Όριο ενημέρωσης

Όζον

180 μg/m3

Όριο Συναγερμού
240 μg/m3

Περίοδος
Μετρούνται επί 3
συνεχείς ώρες σε
αντιπροσωπευτικές
για την ποιότητα
του
ατμοσφαιρικού
αέρα θέσεις σε
περιοχή έκτασης
τουλάχιστον 100
km2 ή σε ολόκληρη
ζώνη ή οικισμό,
εάν η έκταση αυτή
είναι μικρότερη.
Περίοδος
1 ώρα

Πηγή: Οδηγία 2008/50/ΕΚ
Τα κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 54: Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης Οδηγίας 2008/50/ΕΚ

Ρύπος
Οριακή τιμή
Διοξείδιο του θείου
20 μg/m3
(SO2)
Οξείδια του Αζώτου
30 μg/m3
(ΝΟx)
Πηγή: Οδηγία 2008/50/ΕΚ

Περίοδος μέσου όρου
Ημερολογιακό έτος και χειμώνας (1
Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου)
Ημερολογιακό έτος

Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ΠΔΜ
Τα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της ΠΔΜ, που
χρησιμοποιούνται για το παρόν Σχέδιο, προκύπτουν από τις «Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας
Ατμόσφαιρας» της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε., για τα έτη 2006 έως 2019.
Στις Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας Ατμόσφαιρας περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μετρήσεων
που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των Σταθμών του δικτύου μέτρησης Ποιότητας
Ατμόσφαιρας των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας.
Για τον έλεγχο της ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των ΠΕ Κοζάνης και
Φλώρινας λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής και επεξεργασίας των τιμών
βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων. Το δίκτυο μέτρησης
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αναπτύσσεται σε εννέα (9) θέσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
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1. Κοιλάδα
2. Φιλώτα (μεταφέρθηκε από τη θέση «Πεντάβρυσος» στις 03/06/2013)
3. Κάτω Κώμη,
4. Φλώρινα,
5. Ποντοκώμη.
6. Οικισμός.
7. Πετρανά.
8. Αμύνταιο.
9. Βεύη(πλέον ‘’Μελίτη’’)
Οι ατμοσφαιρικές παράμετροι που παρακολουθούνται στους παραπάνω Σταθμούς είναι οι
εξής:
1. SO2
2. NO2
3. Διεύθυνση ανέμου
4. Θερμοκρασία
5. ΑΣ10 (2006-2020) και ΑΣ2,5 (2014-2020)
6. Σχετική υγρασία
7. Ταχύτητα ανέμου
SO2
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα έτη 2006 έως 2019, σε όλους τους Σταθμούς του
δικτύου μέτρησης τηρείται το όριο υπερβάσεων της ωριαίας οριακής τιμής των 350 μg/m 3.
Το όριο υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής των 125 μg/m3 τηρείται σε όλους τους
σταθμούς για τα έτη 2006 έως 2017 εκτός από τον Σταθμό Οικισμό, το 2006 (4 υπερβάσεις
το 2006 αντί 3 που είναι το επιτρεπόμενο όριο).
NO2
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα έτη 2006 έως 2019, σε όλους τους Σταθμούς του
δικτύου μέτρησης, πέραν του σταθμού της Κοιλάδας για το 2012, τηρείται το όριο
υπερβάσεων της ωριαίας οριακής τιμής των 200 μg/m3. Το όριο υπερβάσεων της μέσης
ετήσιας οριακής τιμής των 40 μg/m3 τηρείται σε όλους τους σταθμούς του δικτύου, για τα έτη
2006 και 2010-2019. Για τα έτη 2007-2010 στις εκθέσεις δεν αναφέρεται η τήρηση του ορίου
υπερβάσεων της μέσης ετήσιας οριακής τιμής των 40 μg/m3.
ΑΣ10 και ΑΣ2,5
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Εκθέσεων της ΔΕΗ για τα έτη 2006 έως 2019
παρατηρούνται συστηματικά υπερβάσεις στις ημερήσιες οριακές τιμές των 50 μg/m3, για τα
ΑΣ10, οι οποίες είναι περισσότερες από το όριο των επιτρεπόμενων ετήσιων υπερβάσεων (35
υπερβάσεις το έτος), στους σταθμούς:
 Κάτω Κώμη, το 2006, το 2011, το 2012.
 Φλώρινα, το 2006, το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το 2015, το 2016,
το 2017, το 2018 και το 2019.
 Οικισμός, το 2006, το 2007, το 2008, το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014,
το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019.
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 Αμύνταιο, το 2006, το 2011, το 2012.
 Πεντάβρυσος, το 2006, το 2007, το 2009, το 2010, το 2011, το 2012.
 Φιλώτας, το 2006, το 2013, το 2014 και το 2015.
 Ποντοκώμη, το 2006, το 2007, το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το
2015, το 2016 και το 2017.
 Πετρανά, το 2006, το 2012, το 2011, το 2013, το 2014 και το 2015.
 Βεύη/Μελίτη, το 2006, το 2007, το 2008, το 2011, το 2012.
Όσον αφορά στις μέσες ετήσιες οριακές τιμές των 40 μg/m3, για τα ΑΣ10:
Τα έτη 2006, 2008 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης.
 Το 2007 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης εκτός από το σταθμό
«Πεντάβρυσος».
 Τα έτη 2009-2010 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης εκτός από τους σταθμούς
«Οικισμός» και «Φλώρινα».
 Το 2011 τηρούνται στους σταθμούς «Βεύη», «Κάτω Κώμη», «Κοιλάδα», «Πεντάβρυσος»
και οριακά στο σταθμό «Πετρανά».
 Το 2012 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης και οριακά στους σταθμούς
«Πετρανά» και «Πεντάβρυσος».
 Το 2013 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης και οριακά στο σταθμό
«Ποντοκώμη».
 Τα έτη 2014-2017 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης εκτός από το σταθμό
«Οικισμός».
Όσον αφορά στις μέσες ετήσιες οριακές τιμές των 25 μg/m3 (μετρώνται τα έτη 2014-2017),
για τα ΑΣ2,5:
 Το 2014 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης εκτός από το σταθμό «Φλώρινα».
 Τα έτη 2015-2017 τηρούνται σε όλους τους σταθμούς μέτρησης εκτός από το σταθμό
«Οικισμός».
Στις καταγραφείσες αυξημένες συγκεντρώσεις εισπνεύσιμων σωματιδίων σε ορισμένες
θέσεις μέτρησης, εκτός της συμμετοχής των άλλων τοπικών πηγών και της επιβάρυνσης από
τη σκόνη, που μεταφέρεται με τον άνεμο από τη Σαχάρα, σημαντική συνεισφορά είχαν:
 Η καύση των καταλοίπων (καλαμιών) από τις καλλιέργειες σίτου, καλαμποκιού κ.λπ., στα
χωράφια της περιοχής, από τις οποίες διασκορπίζονται σωματίδια καπνού σε όλη την
έκταση του Λεκανοπεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
 Η καύση βιομάζας, μπριγκετών κ.α., για τη θέρμανση κατοικιών κ.λπ., οι οποίες
επιβαρύνουν σημαντικά τις καταγραφόμενες συγκεντρώσεις σε σταθμούς μέτρησης
ποιότητας της ατμόσφαιρας που βρίσκονται πλησίον του αστικού ιστού.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγράμματα, όπου απεικονίζεται η τήρηση των οριακών
τιμών Ποιότητας Ατμόσφαιρας - ΑΣ10 (ή PM10) και ΑΣ2,5 (ή PM2,5), SO2, NO2, για τους
παραπάνω Σταθμούς, από τις «Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας Ατμόσφαιρας», της Διεύθυνσης
Εκμετάλλευσης ΘΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε., για τo έτος 2020 καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα:
Διαγράμματα Τήρησης οριακών τιμών Ποιότητας Ατμόσφαιρας SO2, NO2, PM10, PM2,5 :

Σχήμα 24: Τήρηση οριακής τιμής συγκέντρωσης SO2 – σύνολο ωριαίων τιμών άνω των 350μg/m3

Σχήμα 25: Τήρηση οριακής τιμής συγκέντρωσης SO2 – σύνολο 24ωρων τιμών άνω των 125μg/m3
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Σχήμα 26: Τήρηση ετήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης NO2 – μέση ετήσια τιμή άνω των 40μg/m3

Σχήμα 27: Τήρηση ετήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης NO2 – σύνολο ωριαίων τιμών άνω των 200
μg/m3
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Σχήμα 28: Τήρηση ετήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης PM10 – μέση ετήσια τιμή άνω των 40μg/m3

Σχήμα 29: Τήρηση ετήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης PM10 – σύνολο 24ωρων τιμών άνω των 50
μg/m3
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Σχήμα 30: Τήρηση ετήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης PM2,5 – μέση ετήσια τιμή άνω των 25 μg/m3



Συμπεράσματα

Σε ότι αφορά την τήρηση των τιθέμενων ορίων των μετρούμενων παραμέτρων Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας από τη Νομοθεσία και τους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας
επισημαίνονται τα εξής:
Διοξείδιο του Θείου (SO2)


Αριθμός υπερβάσεων της μέσης ωριαίας οριακής τιμής των 350 μg/m 3 SO2 στους εξής
σταθμούς μέτρησης:
o



Αριθμός υπερβάσεων της μέσης ημερήσιας οριακής τιμής των 125 μg/m 3 SO2 στους εξής
σταθμούς μέτρησης:
o



Μελίτη: 2 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 3 υπερβάσεων.

Μελίτη: 1 φορά το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 3 υπερβάσεων.

Τήρηση του ορίου συναγερμού 500 μg/m3 (3 συνεχείς ώρες) σε όλους τους σταθμούς
μέτρησης.

Διοξείδιο του Αζώτου (NO2)
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Τήρηση του ορίου υπερβάσεων της ωριαίας οριακής τιμής των 200 μg/m3 σε όλους τους
σταθμούς μέτρησης.



Τήρηση της μέσης ετήσιας οριακής τιμής των 40 μg/m3 σε όλους τους σταθμούς
μέτρησης.



Τήρηση του ορίου συναγερμού 400 μg/m3 (3 συνεχείς ώρες), σε όλους τους σταθμούς
μέτρησης
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Αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


Αριθμός υπερβάσεων της μέσης ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3 στα PM10 στους
εξής σταθμούς μέτρησης:
o

Αμύνταιο: 6 φορά το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 5 οφείλεται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Κάτω Κώμη: 7 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 7 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Κοιλάδα: 4 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των οποίων
3 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Μελίτη: 85 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 35 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Πετρανά: 7 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 3 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Ποντοκώμη: 6 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 5 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Φιλώτας: 8 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 5 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.

o

Φλώρινα: 24 φορές το έτος, έναντι επιτρεπτού αριθμού 35 υπερβάσεων, εκ των
οποίων 11 οφείλονται εκτός των άλλων τοπικών πηγών και σε φυσικά αίτια.



Τήρηση της μέσης ετήσιας οριακής τιμής των 40 μg/m3 στα PM10 σε όλους τους σταθμούς
μέτρησης.



Τήρηση της μέσης ετήσιας οριακής τιμής των 25 μg/m3 στα PM2,5, σε όλους τους
σταθμούς μέτρησης, εκτός από τον ΣΜΠΑ «Μελίτη».

Επισημαίνεται ότι σημαντική συνεισφορά στις καταγραφείσες αυξημένες συγκεντρώσεις
εισπνεύσιμων σωματιδίων σε ορισμένες θέσεις μέτρησης (εκτός της επιβάρυνσης με τη
μεταφορά σκόνης από την Αφρική) και στην εμφάνιση ορισμένων υψηλών τιμών SO2, εκτός
της συμμετοχής των άλλων τοπικών πηγών, είχαν επίσης:


Η καύση των καταλοίπων (καλαμιών) από τις καλλιέργειες σίτου, καλαμποκιού κ.λπ., στα
χωράφια της περιοχής, από τις οποίες διασκορπίζονται σωματίδια καπνού σε όλη την
έκταση του Λεκανοπεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.



Η καύση βιομάζας, μπριγκετών κ.ά., για τη θέρμανση κατοικιών κ.λπ., οι οποίες
επιβαρύνουν σημαντικά τις καταγραφόμενες συγκεντρώσεις σε σταθμούς μέτρησης
ποιότητας της ατμόσφαιρας που βρίσκονται πλησίον του αστικού ιστού.
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6.3.7 Ακουστικό περιβάλλον & Δονήσεις
Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του
περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου
στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης. Σήμερα έχει
επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται σε
φυσιολογικές και ψυχολογικές.
Η Ε.Ε., στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμόρφωσε μια κοινή
προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των
επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας
2002/49/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006
(ΦΕΚ Β΄ 384).
Η ανωτέρω προσέγγιση στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο
θόρυβο μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές
μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Σχεδίων
Δράσης (Σ.Δ.) σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, ως «περιβαλλοντικός
θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο
ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των
θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και
αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.
Σε διάφορες αστικές περιοχές της χώρας έχει πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση θορύβου και
δημιουργία Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ). Σε κάθε περίπτωση, οι σημαντικότερες
δραστηριότητες από πλευράς εκπομπής θορύβου στην περιοχή μελέτης σχετίζονται με τον
τουρισμό (συνάθροιση ανθρώπων, διασκέδαση κ.λπ. στους οικισμούς, στις παραλίες και
στους χώρους διαμονής και συνάθροισης, όπως στα ξενοδοχεία) και την κίνηση οχημάτων .
Οι περιοχές με ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι σχεδόν όλες οι αστικές
περιοχές της χώρας. Βεβαίως το πρόβλημα είναι σαφώς εντονότερο στα μεγάλα αστικά
κέντρα όπως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

6.3.8 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Οι πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ευρύτερη περιοχή προέρχονται
από τη λειτουργία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας, των αναμεταδοτών σταθερής
τηλεφωνίας, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε απομακρυσμένα
και δύσβατα σημεία, όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού. Το σύνολο των

σταθμών κεραιών της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας έχει ως εξής:


Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: 121 σταθμοί



Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών: 67 σταθμοί



Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 66 σταθμοί



Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: 77 σταθμοί
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6.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΙΕΣΕΙΣ
Οι πηγές πιέσεων-ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύναται να οφείλονται
στις ακόλουθες δραστηριότητες:


Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με την κατασκευή
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως επακόλουθο
την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των προστατευόμενων περιοχών, ενώ
επίσης βοηθά τη λαθροθηρία.



Στην κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας (π.χ. μικρά
φράγματα, ΜΥΗΣ), τα οποία αθροιστικά μεταβάλλουν τη δομή του οικοσυστήματος μιας
περιοχής.



Στη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (λιμνών, ρεμάτων) και του στραγγιστικού δικτύου,
τόσο λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
Η αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων θέτει σε κίνδυνο
την πανίδα που διαβιεί και θηρεύει.



Σε καταπατήσεις, εκχερσώσεις των παραλίμνιων περιοχών και γενικά στην άναρχη
επέκταση διαφόρων ανθρωπογενών χρήσεων που επιφέρουν μείωση των παρόχθιων
λιμναίων βιοτόπων.



Στη μείωση της στάθμης των λιμνών από ανθρωπογενή αίτια, όπως οι υπεραντλήσεις των
γεωτρήσεων της εγγύς αγροτικής ζώνης και οι τεχνητές εκτροπές υδάτων σε άλλη
υδρολογική λεκάνη.



Στις αγροδασικές πυρκαγιές οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους
δασικούς πυρήνες των προστατευόμενων ζωνών, όσο και παραλίμνιες ζώνες με πυκνή
δενδρώδη βλάστηση. Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εμφανίζει μεγάλη
ευπάθεια.



Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η τάση
βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών αγροτικών
πρακτικών.



Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία.



Τα εδάφη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως ο Νομός Κοζάνης και
δευτερευόντως ο Νομός Φλωρίνης, υφίστανται σημαντικές επιπτώσεις εξαιτίας της
υφισταμένης δέσμευσης μεγάλης έκτασης γης για τα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε, και της
συναπόθεσης στείρων και ιπτάμενης τέφρας.



Οι αποθέσεις στείρων και τέφρας στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη,
προκαλούν μη αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της μετατροπής εκτάσεων
με διαφοροποιημένη καλλιεργήσιμότητα λόγω κλίσεων και φτωχού εδάφους, (σύμφωνα
με στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε ΑΕ γίνονται ετήσια εδαφολογικές αναλύσεις από το ΕΘΙΑΓΕ που
δείχνουν ότι η καλλιεργησιμότητα των εδαφών σε μεγάλο βαθμό βελτιώνεται ) καθώς
και την αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.



Η ρύπανση της ατμόσφαιρας από καύση λιγνίτη καθώς και από την εξόρυξη και
μεταφορά του, καθώς και η μεταφορά και απόθεση στείρων και τέφρας παραμένουν
σοβαρές αιτίες εκπομπής σωματιδίων.
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
7.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και τα αποτελέσματα
που προέκυψαν σχετικά με την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τις προτεινόμενες δράσεις και έργα του υπό εξέταση Προγράμματος Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) καθώς και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο
ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις
αυτές χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικές παράμετροι που προτείνονται από την Οδηγία
2001/42/ΕΚ περί «Εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων» (ΚΥΑ 107017/2006) οι οποίες έχουν ως στόχο να εξετάσουν και να
αναδείξουν τα διάφορα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των
κατευθύνσεων του ΠΠΑ. Επιλέγεται, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να
επικεντρωθεί στις πλέον χαρακτηριστικές περιβαλλοντικές παραμέτρους για την
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και το συγκεκριμένο προτεινόμενο πρόγραμμα, ως
ακολούθως:











Βιοποικιλότητα -Χλωρίδα- Πανίδα
Πληθυσμός-ανθρώπινη υγεία
Έδαφος
Ύδατα
Ατμόσφαιρα και βιοκλίμα
Υλικά περιουσιακά στοιχεία - Υποδομές
Πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς
Τοπίο
Ακουστικό περιβάλλον - Θόρυβος
Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Οι περιβαλλοντικές αυτές παράμετροι συμφωνούν με τους τομείς που συνιστά το
Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 107017/2006 και μάλιστα είναι εμπλουτισμένες με δύο πρόσθετες
παραμέτρους (θόρυβος, βιώσιμη ανάπτυξη).
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η μέθοδος των καθοδηγητικών
ερωτήσεων (guiding questions), η οποία μεταξύ άλλων συστήνεται και στο «Handbook on SEA
for Cohesion Policy 2007 - 2013» του Προγράμματος Greening Regional Development
Programmes Network. Διαμορφώνεται ένα πλέγμα ερωτήσεων αξιολόγησης έχοντας υπόψη
τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΣΜΠΕ που σκοπός τους είναι να βοηθήσουν στην
ανάδειξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, σε κάθε περιβαλλοντική
παράμετρο.
Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται οι «ερωτήσεις καθοδήγησης-αξιολόγησης» όπως
διαμορφώθηκαν ανά κύρια περιβαλλοντική παράμετρο, οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε
να διαγνωσθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται να μεταβληθούν (με θετικό,
ουδέτερο ή αρνητικό τρόπο). Οι ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να
δέχονται κατά κανόνα απαντήσεις υπό μορφή ναι/όχι.
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Πίνακας 55: Ερωτήσεις καθοδήγησης – αξιολόγησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Περιβαλλοντικές Ερωτήσεις καθοδήγησης - αξιολόγησης
παράμετροι
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει τη βιοποικιλότητα, τη χλωριδα και
την πανίδα επηρεάζοντας:
Β1: εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές;
1.Βιοποικιλότητα, Β2: τη συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;
χλωρίδα, πανίδα Β3: τη διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας;
Β4: την έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών ειδών, αύξηση της ρύπανσης,
κίνδυνος πυρκαγιάς, μείωση της βλάστησης στις μη προστευόμενες περιοχές κ.α.;
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει τον πληθυσμό και την
υγεία των κατοίκων επηρεάζοντας:
2.Πληθυσμός- Π1: τη δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;
Ανθρώπινη Υγεία Π2: τα ποσοστά της απασχόλησης;
Π3: το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού;
Π4: τη μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει το έδαφος
επηρεάζοντας:
3. Έδαφος
Ε1: τη γεωμορφολογία και την ευστάθεια του εδάφους;
Ε2: την ποιότητα του εδάφους με ρύπανση;
Ε3: το ποσοστό της μόνιμης κατάληψης του εδάφους;
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει την ποσότητα και ποιότητα των
υδάτων επηρεάζοντας:
4. Ύδατα
Υ1: την υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής μελέτης;
Υ2: την επάρκεια των υδάτων και τα αποθέματα νερού;
Υ3: την ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με ρύπανση;
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει την ποιότητα του αέρα,
την προσαρμοστικότητα και αντιμετώπιση του κλίματος επηρεάζοντας:
5.Ατμόσφαιρα, ΑΚ1: τα επίπεδα εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου;
Βιοκλίμα
ΑΚ2: τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση;
ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή
ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών CO2
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει τα υλικά περουσιακά
6.Υλικά
στοιχεία επηρεάζοντας:
περουσιακά ΥΠ1: την υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
στοιχείαΥΠ2: τη ζήτηση γης και την οικιστική ανάπτυξη;
Υποδομές
ΥΠ3: τις τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει την πολιτιστική
7.Πολιτιστική κληρονομιά :
κληρονομιά ΠΚ1: πρόκληση άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
ΠΚ2: με το να συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μελέτης;
Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει το τοπίο:
8. Τοπίο
Τ1:οδηγώντας σε υποβάθμιση του χαρακτήρα του;
Τ2: με το να συμβάλλει στην ανάδειξητων τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;
9.Ακουστικό Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλλει το ακουστικό
περιβάλλον, περιβάλλον επηρεάζοντας:
θόρυβος
Θ1: τα επίπεδα θορύβου;
Θ2: τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από το θόρυβο;
10. Ανάπτυξη σε Η υλοποίηση του υπό μελέτη Προγράμματος πρόκειται να συμβάλλει στην οικονομική
βιώσιμη
ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση μέσω:
κατεύθυνση ΑΒ1: της αύξησης του ΑΕΠ με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος;
ΑΒ2: αύξησης των δημοσιονομικών εσόδων από τη φορολογία;
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Για τη μεταβολή κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου προσδιορίζονται οι παρακάτω ιδιότητες
ή χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα και τη σημαντικότητα της επίπτωσης:
Πίνακας 56: Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σύμβολο
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Κατεύθυνση επιπτώσεων:
Θετικές (+), Ουδέτερες (0) ή Αρνητικές (-). Όταν η επίπτωση
χαρακτηρίζεται ως θετική χρησιμοποιείται το σύμβολο «+», όταν
είναι αρνητική το «-», ενώ όταν δεν υφίστανται επιπτώσεις ως προς
το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται το «0».
Ενταση επιπτώσεων:
Η ένταση της επίπτωσης εφόσον είναι θετική ή αρνητική
κλιμακώνεται σε τρεις στάθμες 1, 2 ή 3 υποδηλούμενη με ένα έως
τρία σύμβολα + ή –(με + οι θετικές, με – οι αρνητικές):
Μικρή (1+/1-), Μέτρια (2+/2-) και Μεγάλη 3+/3-).
Όταν σε μια παράμετρο τίθενται περισσότερες της μιας ερωτήσεις,
στη συνολική ένταση τίθεται η μέση τιμή των επιμέρους σταθμών
αξιολόγησης στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
Είδος επιπτώσεων:
Πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις. Πρωτογενείς είναι οι
άμεσες επιπτώσεις, ενώ Δευτερογενείς είναι οι έμμεσες επιπτώσεις
αυτές δηλαδή που ενδεχομένως εμφανίζονται σε άλλη γεωγραφική
περιοχή από την εφαρμογή των δράσεων ή σε άλλο χρόνο.
Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης επιπτώσεων:
Βραχυπρόθεσμες
(Βραχυ),
Μεσοπρόθεσμες
(Μέσο)
ή
Μακροπρόθεσμες (Μάκρο). Αφορά στον χρόνο που αναμένεται να
μεσολαβήσει μεταξύ υλοποίησης του Προγράμματος και
εμφάνισης της περιβαλλοντικής μεταβολής (βάσει του οποίου η
επίπτωση χαρακτηρίζεται ως άμεση – βραχυπρόθεσμη,
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη).
Διάρκεια επιπτώσεων:
Μόνιμες ή Προσωρινές. Αφορά στο χρόνο παραμονής, δηλαδή το
εάν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη επίπτωση.
Δυνατότητα αντιμετώπισης ή περαιτέρω βελτίωσης:
«Ναι», «Όχι», «Ίσως», «δεν απαιτείται». Η αρνητική επίπτωση
εμπεριέχει δυνατότητες πρόληψης, αναστροφής ή ουσιαστικής
ελαχιστοποίησης. Για τις θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις δεν
σημειώνεται τίποτε, ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για
περαιτέρω βελτίωση, κάτι που μπορεί να εξεταστεί στο κεφάλαιο
των μέτρων.
Aθροιστικότητα ή συνέργεια:
"Ναι" ή "Όχι". Αφορά τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής
μεταβολής να αλληλοεπιδράσει θετικά ή αρνητικά με επιπτώσεις
άλλης δράσης του προγράμματος ή με άλλα έργα εκτός
προγράμματος, με τρόπο που να μεταβάλλεται η τελική ένταση ή
έκτασή της.
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0,
-

1+/12+/23+/3-

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Βράχυ, Μέσο,
Μάκρο πρόθεσμες

Μόνιμες,
Προσωρινές
Ναι, Όχι, Ίσως
Δεν απαιτείται

Ναι, Όχι
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7.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται υπό μορφή μητρώων συσχέτισης, συνοδευόμενων με
επεξήγηση, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των προτάσεων του
Προγράμματος. Οι επιπτώσεις αξιολογούνται με βάση τις καθοδηγητικές ερωτήσεις, ενώ σε
κάθε μητρώο γίνεται σχολιασμός των επιπτώσεων που εντοπίστηκαν. Καθώς οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα του προγράμματος ενδέχεται να είναι
διαφορετικές ανά αναπτυξιακό στόχο, η εκτίμηση των επιπτώσεων γίνεται χωριστά για κάθε
έναν από τους πέντε (5) αναπτυξιακούς στόχους:
1. την έξυπνη ανάπτυξη
2. την πράσινη ανάπτυξη
3. την κοινωνική ανάπτυξη
4. την ανάπτυξη υποδομών
5. την ενίσχυση εξωστρέφειας
Για τον τελευταίο αναπτυξιακό άξονα δηλαδή την Υποστήριξη Προγραμμάτων δεν τίθεται
θέμα επιπτώσεων, καθώς αποτελεί άξονα με δράσεις διοικητικές ή ωρίμανσης με μελέτες
και συμβουλευτικές υποστηρίξεις για την υλοποίηση των παραπάνω 5 αξόνων ανάπτυξης.
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7.2.1 Επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα που εντάσσονται στην Έξυπνη
Ανάπτυξη
Η Έξυπνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει άξονες προτεραιότητας, στόχους και δράσεις που

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο οι δράσεις της δεν αφορούν έργα
με οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες εκτός από προμήθεια κάποιου εξοπλισμού και
από δραστηριότητες ψηφιακού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν υφίσταται φάση κατασκευής άρα
ούτε και αναμενόμενες πρωτογενείς (άμεσες) ή και δευτερογενείς (έμμεσες) επιπτώσεις στο
περιβάλλον κατά τη φάση αυτή. Κατά τη φάση λειτουργίας, ενώ και πάλι δεν αναμένονται
πρωτογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, αναμένονται δευτερογενείς επιπτώσεις στην
πορεία κατασκευής και λειτουργίας των λοιπών έργων άλλων αναπτυξιακών στόχων (όπως
πράσινης ανάπτυξης και υποδομών) που περιλαμβάνουν εντονότερες δραστηριότητες και
έργα με κατασκευαστικές εργασίες. Σε γενικές γραμμές, η λειτουργία πχ των έργων
ψηφιακών εφαρμογών του στόχου αυτού της έξυπνης ανάπτυξης, μπορεί να μειώσει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λοιπών μειζόνων έργων, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο
και κατά τη λειτουργία τους. Η θετικά κατά κανόνα επίδραση μπορεί να συμβεί με την
προώθηση μέσω των ψηφιακών αυτών δράσεων της καλύτερης και αποτελεσματικότερης
διαχείρισης και παρακολούθησης των λοιπών έργων (κατά την κατασκευή και λειτουργία
τους), με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό
τους και τους περιβαλλοντικούς όρους.
Πίνακας 57: Άξονες προτεραιότητας, στόχοι και κατηγορίες δράσεων Έξυπνης Ανάπτυξης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠΑ ΠΔΜ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών
ερευνητικών κέντρων και
προγραμμάτων σε τομείς αιχμής

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΠΑ ΠΔΜ



Προώθηση πολιτικών καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σε σύνδεση με
στοχευμένες ερευνητικές δράσεις,
προώθηση καινοτόμων
τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ για
τη διατήρηση της ενεργειακής
ταυτότητας της ΠΔΜ,



Ανάπτυξη στρατηγικών αλυσίδων
αξίας ειδικά στο χώρο της
αγροδιατροφής,



Ενίσχυση των δομών-υποδομών
ΕΤΑΚ με αιχμή το Πανεπιστήμιο ΔΜ
και τη Δομή Στήριξης RIS3 της ΠΔΜ

1.1

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΡΕΥΝΑ &ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &

1.3

Προώθηση αποτελεσμάτωνέρευνας,
Ενίσχυση των προσπαθειών μεγέθυνσης
καινοτομίας και τεχνολογίας στις
των επιχειρήσεων
επιχειρήσεις
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.5

1.6

1.10

Βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα
(αυτοματοποίηση της παραγωγής, Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στον ιδιωτικό
αξιοποίηση της συνδεσιμότητας και τομέα με αιχμή την ενίσχυση της
των μεγάλων όγκων δεδομένων,
εξωστρέφειας
διαδίκτυο των πραγμάτων, cloud
computing κλπ.)
Δημόσια διοίκηση και
ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές
δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική
ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ.)

Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στην
αυτοδιοίκηση & τους περιφερειακούς
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Έξυπνες πόλεις

Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στοδημόσιο
τομέα

Στη συνέχεια ακολουθεί μια αξιολόγηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
των έργων και δράσεων του αναπτυξιακού αυτού στόχου της έξυπνης ανάπτυξης, ανά
περιβαλλοντική παράμετρο.
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7.2.1.1 Βιοποικιλότητα

1.

Βιοποικιλότητα
- Χλωρίδα Πανίδα

Β1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες
περιοχές;
Β2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;
Β3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας;
Β4 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών
ειδών, αύξηση της ρύπανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς,
μείωση της βλάστησης στις μη προστατευόμενες περιοχές
κ.α.;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+
0,+
0,+

0/1+
0/1+

0/1+

δευτερογε νείς
δευτερογε νείς
δευτερογε νείς

0,+

0/1+

δευτερογε νείς

0,+

0/1+

δευτερογε νείς

0,+

0/1+

δευτερογε νείς

Μέσο

Μόνιμη

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια Κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτοουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

Ναι
Ναι

Μέσο

Μόνιμη

Ναι

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου εντάσσονται στις παρακάτω δράσεις: Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείςαιχμής, Ψηφιακές δεξιότητες
και ψηφιακή ένταξη και Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε
αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Εν τούτοις όλες οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν θετικές
δευτερογενώς επιπτώσεις, καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά
σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές
με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.2 Πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία

2.

Κ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;

0,+

Κ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα
ποσοστά της απασχόλησης;

0,+

Πληθυσμός και
Κ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στη
ανθρώπινη υγεία βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού;

0,+

Κ4: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+
0,+

0/1+

0/1+

0/1+

0/1+
0/1+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία
Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτουργία
Διάρκεια
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία
Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις
στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Εν τούτοις οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν γενικά θετικές δευτερογενώς επιπτώσεις,
καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το
σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με
όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.3 Έδαφος

Ε2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
3.

Έδαφος

την ποιότητα του εδάφους με ρύπανση;
Ε3: Θα αυξηθεί το ποσοστό κατάληψης εδάφουςμε
την υλοποίηση του Προγράμματος;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0,+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

γεωμορφολογία και την ευστάθεια του εδάφους;

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ε1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Εν τούτοις οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν γενικά θετικές
έμμεσες (δευτερογενώς) επιπτώσεις,καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των λοιπών έργων του ΠΠΑ κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με
αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες,
προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.4 Ύδατα

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ήσυνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Ναι

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Ύδατα

Δεν απαιτείται

Υ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής και την
παράκτια ζώνη;

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Υ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
επάρκεια υδάτων και τα αποθέματα νερού;

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Υ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με
ρύπανση;

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Περιβαλλοντική
Παράμετρος

4.

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις
στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Ωστόσο, οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν γενικά θετικές δευτερογενώς επιπτώσεις,
καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με
το σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Με τον όρο θετική επίπτωση δεν εννοείται ότι τα έργα αυτά και δράσεις θα έχουν θετική επίπτωση στα νερά γενικά
(υδρομορφολογία, επάρκεια, ποιότητα), αλλά με την εφαρμογή τους μέσω του προγράμματος θα βοηθήσουν τα λοιπά έργα (πχ υποδομών) που έχουν άμεσες επιπτώσεις να μειώσουν
τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους (πχ κατά την κατασκευή) ή και να βελτιώσουν παραπέρα τις θετικές (πχ κατά τη λειτουργία), μέσω της καλύτερης διαχείρισης και παρακολούθησης
ή και μέσω της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και
συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.5 Ατμόσφαιρα, κλίμα

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

0,+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα επίπεδα
εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, με συνέπεια
τη μεταβολή της ποιότητας του αέρα και του βιοκλίματος;
ΑΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την ποιότητα
της ατμόσφαιρας με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων για την
5.

Ατμόσφαιρα,
Κλίμα

ανθρωπινη υγεία;

ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή
ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών CO2
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Δεν απαιτείται
Ναι
Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Ωστόσο, οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν γενικά θετικές
δευτερογενώς επιπτώσεις, λόγω της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ και καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την
κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα
είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία-Υποδομές

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

ΥΠ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
ΥΠ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη ζήτηση
6.

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές

γης και την οικιστική ανάπτυξη;
ΥΠ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τις
τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Δεν
Ναι
απαιτείται
Ανάλυση - Σχολιασμός Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Κατά τη φάση κατασκευής ακόμη και οι δευτερογενείς επιπτώσεις αναμένονται
ουδέτερες. Ωστόσο, οι παραπάνω δράσεις αναμένεται κατά τη λειτουργία να έχουν γενικά θετικές δευτερογενώς επιπτώσεις, καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και
παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τους
περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές
δράσεις.

7.2.1.7 Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος ενδέχεται να προκαλέσει άμεση
ή έμμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
7.

Πολιτιστική

ΠΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της

κληρονομιά

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Κατά τη φάση κατασκευής ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στην ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αναμένονται ουδέτερες και έμμεσα θετικές για τη μείωση των βλαβών μνημείων. Όλες οι παραπάνω δράσεις αναμένεται κατά τη
λειτουργία να έχουν θετικές δευτερογενώς επιπτώσεις, καθώς θα διευκολύνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με
αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες,
προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.8 Τοπίο

Τοπίο

αναδείξη των τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Τ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην
8.

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

υποβάθμιση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Τ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα οδηγήσει σε

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Παράμετρος

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Κατά τη φάση κατασκευής ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στην ανάδειξη
τοπίου της περιοχής αναμένονται ουδέτερες. Όλες οι παραπάνω δράσεις αναμένεται κατά τη λειτουργία να έχουν θετικές δευτερογενώς επιπτώσεις, καθώς θα διευκολύνουν τη
διαχείριση και παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται και να λειτουργούν αυτά σύμφωνα με το σχεδιασμό τους
και τους περιβαλλοντικούς όρους. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες
τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.9 Ακουστικό περιβάλλον, θόρυβος

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Θ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να
μεταβάλλει τα επίπεδα θορύβου;

9.

Ακουστικό
περιβάλλον,θόρυβος

Θ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα προκαλέσει
κινδύνους για την ανθρωπινη υγεία λόγω αυξημένων
επιπέδων θορύβου;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Με τον όρο θετική επίπτωση δεν εννοείται ότι τα έργα αυτά τα ίδια και
δράσεις θα έχουν θετική επίπτωση στο ακουστικό περιβάλλον, αλλά με την εφαρμογή τους μέσω του προγράμματος θα βοηθήσουν τα λοιπά έργα (πχ υποδομών) που έχουν
άμεσες επιπτώσεις να μειώσουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους (πχ κατά την κατασκευή) ή και να βελτιώσουν παραπέρα τις θετικές (πχ κατά τη λειτουργία), μέσω της
καλύτερης διαχείρισης και παρακολούθησης. Οι επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές
με όλες τις λοιπές δράσεις.

7.2.1.10

Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΒ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλει
στην αύξηση του ΑΕΠ με ταυτόχρονη προστασία του
Ανάπτυξη σε
10.

βιώσιμη
κατεύθυνση

περιβάλλοντος;
ΑΒ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει
στηναύξηση των δημοσιονομικών εσόδων;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει πρωτογενώς ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις
στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Ωστόσο, οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να έχουν γενικά θετικές δευτερογενώς
επιπτώσεις, καθώς προωθούν χρήση ψηφιακών εφαρμογών και δράσεις καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ για τη διατήρηση της ενεργειακής ταυτότητας της ΠΔΜ. Οι
επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, προσωρινές (κατασκευή) και μόνιμες (λειτουργία) και συνεργιστικά θετικές με όλες τις λοιπές δράσεις.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2 Επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα που εντάσσονται στην Πράσινη
Ανάπτυξη
Η Πράσινη Ανάπτυξη περιλαμβάνει άξονες προτεραιότητας, στόχους και δράσεις που

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο, τα έργα και δράσεις του
αναπτυξιακού αυτού στόχου περιλαμβάνουν πολλά έργα με σημαντικές κατασκευαστικές
δράσεις και σημαντική λειτουργία μετά την κατασκευή τους. Αν και πρόκειται για έργα
προστασίας περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να έχουν επιμέρους αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον κατά την κατασκευή και κυρίως θετικές κατά την λειτουργία.
Πίνακας 58: Άξονες προτεραιότητας, στόχοι και κατηγορίες δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠΑ ΠΔΜ
2.1

2.2

2.3

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


Ενεργειακή απόδοση

Στήριξη ΑΠΕ – συμπαραγωγή

Διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΠΑ ΠΔΜ
Δράσεις πράσινων πόλεων
Ενίσχυση εναλλακτικών
δυνατοτήτων λειτουργίας των
συστημάτων τηλεθέρμανσης & επέκτασής
τους,
Προσέλκυση βιώσιμων επενδυτικών
σχημάτων σε ΑΠΕ
Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας
αστικών λυμάτων σεοικισμούς
μικρότερους της Γ’ κατηγορίας

2.4

Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

Διαχείριση δράσεων πολιτικής &
περιβαλλοντικής προστασίας για τοφυσικό
οικοσύστημα της ΠΔΜ

2.5

Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμαενεργειακή μετάβαση

Εξάλειψη εξάρτησης από στερεά καύσιμα
και ανάπτυξη δράσεων μεαξιοποίηση νέων
τεχνολογιών (Η2 κ.α.)

2.6

2.7

2.8

2.9

2..1
0

Παροχή πόσιμου νερού &
διαχείριση υδάτων & υγρώναποβλήτων
Πράσινη επιχειρηματικότητα
(επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση
γεωργικών αποβλήτων με χρήσηΑΠΕ κλπ.)
Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον
διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής
χρήσηςπόρων
Ανάπτυξη υποδομών και
προστασία περιβάλλοντος (μικρά
φράγματα, αρδευτικά δίκτυα,
ύδρευση - αποχέτευση,αντιπλημμυρικά κλπ.)
Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση
της φυσικής κληρονομιάς
(βιοποικιλότητα,περιοχές Natura
κλπ.)

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας
αστικών λυμάτων,
Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών
ύδρευσης.
Χωροταξικός σχεδιασμός
πολυεπίπεδης αξιοποίησης
εξοφλημένων ορυχείων
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
δημόσιων & ιδιωτικών κτιρίων –
υποδομών & χρήση ΑΠΕ
Προστασία του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος της ΠΔΜ

Προστασία του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος της ΠΔΜ

320

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.1 Βιοποικιλότητα

Β1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες
περιοχές;
Β2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;

1.

Βιοποικιλότητα
- Χλωρίδα Πανίδα

0,+

0/2+

Β3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας;
Β4 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών ειδών,
αύξηση της ρύπανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς, μείωση της
βλάστησης στις μη προστατευόμενες περιοχές κ.α.;

0,+

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+

0,+

0,+

0/2+
0/2+

0/2+

0/2+

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

πρωτογενείς

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία

0/2+

Διάρκεια Κατασκευή/
λειτουργία

0,+

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτοουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Μέσο

Μόνιμη

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

πρωτογενείς
πρωτογενείς

Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

Ναι
Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου που εντάσσονται στις παρακάτω δράσεις είναι όλα έργα που αποσκοπούν ευθέως στην προστασία του περιβάλλοντος. Δράσεις
όπως δράσεις διαχείρισης αποβλήτων, αντιπλημμυρικά έργα κλπ. δεν επεμβαίνουν σε περιοχές προστασίας βιοποικιλότητας κατά τη φάση κατασκευής ή όταν σε ελάχιστες περιπτώσεις το κάνουν
(πχ αντιπλημμυρικό έργο) δεν θίγουν τη συνοχή των οικοτόπων ή των δασικών οικοσυστημάτων. Εκτιμάται ότι κατά την κατασκευή των έργων αυτών δεν θίγεται η βιοποικιλότητα (ουδέτερη
επίπτωση. Οι επιπτώσεις κατά τη λειτουργία θα είναι μεγάλης έντασης, μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.2 Πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία

Κ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;
Κ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα
ποσοστά της απασχόλησης;
2.

Πληθυσμός και
Κ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στη
ανθρώπινη υγεία βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού;
Κ4: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+

+

0,+

+
0,+

0/1+

0/1+

0/1+

0/2+
0/1+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία
Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτουργία
Διάρκεια
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία
Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Ως προς την παράμετρο του πληθυσμού και της ανθρώπινης υγείας, οι παραπάνω δράσεις κατά τη φάση κατασκευής έχουν ως προς τις περισσότερες ερωτήσειςκλειδιά ουδέτερη επίπτωση, εκτός από την αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης, καθώς κατά την κατασκευή των έργων θα απασχοληθούν εργαζόμενοι. Κατά τη λειτουργία θα έχουν όλα
σχεδόν τα έργα και οι δράσεις θετική επίπτωση μικρής έντασης με εξαίρεση τη μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία όπου η θετική ένταση θα είναι μεγάλη. Συνολικά, οι επιπτώσεις
κατά την κατασκευή θα είναι ουδέτερες γενικά, ενώ κατά τη λειτουργία θα είναι θετικές μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης
ανάπτυξης.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.3 Εδαφος

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

1-/0

πρωτογενείς

Βράχυ

Ε2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
την ποιότητα του εδάφους με ρύπανση;

-,+

1-/2+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο Προσωρινή/

3.

Έδαφος

Προσωρινή

μόνιμη
Ε3: Θα αυξηθεί το ποσοστό κατάληψης εδάφους
με την υλοποίηση του Προγράμματος;

-,+

1-/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,+

1--/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

μόνιμη
Προσωρινή/
μόνιμη

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

-,0

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Ε1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
τη γεωμορφολογία και την ευστάθεια του εδάφους;

Περιβαλλοντική Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ισως
Ναι/δεν απαιτείται
Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν κατά τη φάση κατασκευής μερικές πρόσκαιρες αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, που αφορούν κυρίως τις
χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες μετά από μέτρα όπως της επαναχρησιμοποίησης των
υλικών εκσκαφής σε επανεπιχώσεις για τη διαμόρφωση των κτιρίων ή των εδαφών του περιβάλλοντος χώρου. Κατά τη διάρκεια και μετά τα πέρας των εργασιών, θα
απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά και θα λαμβάνεται κατάλληλη μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης των εδαφών από διαρροές μηχανημάτων στις περιοχές των εργοταξίων
που θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα ή εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος. Με βάση τα παραπάνω, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται τοπικές και προσωρινές,
περιορισμένες εντός της έκτασης των έργων και μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν συνεργιστικές επιπτώσεις με έργα ανάπτυξης υποδομών
εφόσον συμπέσουν στην ίδια περιοχή. Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα ή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των εδαφών. Ίσως
υπάρξουν θετικές συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή. Συνεπώς, κατά την κατασκευή θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης,
προσωρινές, επιδεχόμενες αναστροφής με μέτρα βελτίωσης, με ενδεχόμενες αρνητικές συνεργιστικές ή αθροιστικές επιπτώσεις με έργα υποδομών. Κατά τη λειτουργία οι
επιπτώσεις θα είναι θετικές μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.4 Ύδατα

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

-,+

0/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Υ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
επάρκεια υδάτων και τα αποθέματα νερού;

0,+

0/2+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

4.

Ύδατα

Υ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με
ρύπανση;

-,+

1-/2+

πρωτογενείς

Μάκρο

Μόνιμη

Ναι/Δεν απαιτείται

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,+

0,5-

Πρωτογενείς/
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι/Δεν απαιτείται

/1,5+

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Υ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής και την
παράκτια ζώνη;

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεν απαιτείται

Οχι

Οχι

Οχι

Οχι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υδρομορφολογία των ρεμάτων καθώς προτείνονται έργα αντιπλημμυρικά και οριοθέτησης ρεμάτων με
απώτερο σκοπό όμως την προστασία του φυσικού και αστικού περιβ/ντος της ΠΔΜ, και στην κατασκευή/αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, μπορούν να επιφέρουν κατά τη φάση κατασκευής
μερικές πρόσκαιρες, μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών, αφού είναι πιθανόν να μεταφερθούν σκόνες και χώματα ή λάδια προς τα υδατορέματα που
τυχόν βρίσκονται κοντά στα έργα. Με την εφαρμογή μέτρων ορθής πρακτικής στα εργοτάξια και τον κατάλληλο χρονικό προγραμματισμό των χωματουργικών εργασιών, αυτές θα είναι
περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες. Κατά τη λειτουργία οι επιπτώσεις ως προς όλες τις ερωτήσεις θα είναι θετικές δεδομένης της φύσης των έργων. Για παράδειγμα τα
αντιπλημμυρικά έργα θα έχουν μεγάλης έντασης θετικές επιπτώσεις στην υδρομορφολογία, ενώ άλλα, όπως η διαχείριση των αποβλήτων θα έχουν ουδέτερη. Γενικά κατά μέσο όρο, εκτιμάται
ότι το σύνολο των δράσεων πράσινης ανάπτυξης θα έχουν μικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στην υδρομορφολογία. Στην επάρκεια αποθεμάτων αλλά και στην ποιότητα νερών εκτιμάται ότι θα
υπάρξουν μέσης έντασης θετικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα από δράσεις αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης, άρδευσης καιύδρευσης. Δεν αναμένονται συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλα
έργα ή σχέδια στην περιοχή.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.5 Ατμόσφαιρα, κλίμα

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,+

1-/1+

Πρωτογενείς/
δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι

Ναι

ΑΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την ποιότητα
της ατμόσφαιρας με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων για την
ανθρωπινη υγεία;

0,+

1-/1+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι

Ναι

ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή

+,+

1+/1+ δευτερογενείς

Μάκρο

Μόνιμη

Ναι

Ναι

+,+

0/1+

δευτερογενείς

Μάκρο

Μόνιμη

Ναι

Ναι

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

ΑΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα επίπεδα
εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, με συνέπεια
τη μεταβολή της ποιότητας του αέρα και του βιοκλίματος;

5.

Ατμόσφαιρα,
Κλίμα

ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών CO2
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Πρωτογενείς/
Μέσο
Μόνιμη
Ναι
Ναι
δευτερογενείς
Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προκληθούν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής των έργων
σχετίζονται κυρίως με την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου του οδικού δικτύου από την κίνηση βαρέων οχημάτων και των οχημάτων των εργαζομένων, αλλά και με τις
εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων του εργοταξίου και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρής έντασης προσωρινές και
αντιμετωπίσιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως μικρής έντασης, πρωτογενείς, τοπικού χαρακτήρα. Με τη λήψη μέτρων μπορούν να
μειωθούν, περιορισμένα, οι εκπομπές CO2, ενώ να αντιμετωπιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Κατά τη λειτουργία η εφαρμογή δράσεων του ΠΠΑ, όπως
«Εξάλειψη εξάρτησης από στερεά καύσιμα και ανάπτυξη δράσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (Η2 κ.α.),Ενίσχυση εναλλακτικών δυνατοτήτων λειτουργίας των συστημάτων
τηλεθέρμανσης & επέκτασής τους, Προσέλκυση βιώσιμων επενδυτικών σχημάτων σε ΑΠΕ» θα έχουν ως αποτέλεσμα μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και συμβολή στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις γενικά θα συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου άρα στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, κατά την λειτουργία αναμένονται θετικές επιπτώσεις μικρής έντασης, μόνιμες, με θετικές συνέργειες με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.
-,+

1-/1+

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία-Υποδομές

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

δευτερογενείς

Μέσο/
Μάκρο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ισως

ΥΠ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
ΥΠ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη ζήτηση
6.

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές

γης και την οικιστική ανάπτυξη;
ΥΠ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τις
τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+

0,+

-,+

0/2+

0/1+

1-/2+

Μέσο/
1δευτερογενείς
Μόνιμη
Δεν
Μάκρο
Ισως
/1,5+
απαιτείται
Ανάλυση - Σχολιασμός Κατά την κατασκευή τα έργα δεν θα επηρεάσουν την υφιστάμενη χωροταξία και χρήσεις γης (ουδέτερη επίπτωση) ούτε τη ζήτηση γης και την οικιστική
ανάπτυξη, αφού αφορούν κυρίως έργα προστασίας περιβάλλοντος (όπως διαχείρισης αποβλήτων, επέκτασης ΑΠΕ κλπ). Αντίθετα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής
έντασης, προσωρινές, στις τεχνικές υποδομές της περιοχής, όπως η κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών εντός πόλεων θα επηρεάσουν τα
υφιστάμενα δίκτυα με τις εκσκαφές που θα απαιτηθούν. Το υπό μελέτη Πρόγραμμα κατά τη λειτουργία θα επιδράσει θετικά στην υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης και την
οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης, καθώς τα έργα πράσινης ανάπτυξης θα αυξήσουν την ελκυστικότητητα της περιοχής.Εξ ορισμού βέβαια θα επηρεάσει θετικά και την
ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών. Κατά τη λειτουργία, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις μικρής έως μέσης έντασης, μόνιμες, με ενδεχόμενη θετική συνέργεια με άλλα έργα πρασίνου
και υποδομών.
-,+

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.7 Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος ενδέχεται να προκαλέσει άμεση
ή έμμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
7.

Πολιτιστική

ΠΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της

κληρονομιά

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Το προτεινόμενο ΠΠΑ δεν θα προκαλέσει άμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις θα έχει δηλαδή ουδέτερη επίπτωση, όπως και στην ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Κατά τη λειτουργία, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με έργα προστασίας υδάτων και διαχείρισης αποβλήτων θα δημιουργήσει
έμμεσα θετικές επιπτώσεις χαμηλής έντασης ως προς την προστασία των αρχαιολογικών θέσεων και μέσης θετικής έντασης στην επίδραση στην πολιτιστική κληρονομιά. Το
Πρόγραμμα θα λειτουργήσει θετικά συνεργιστικά με τα προγράμματα εξωστρέφειας.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.8 Τοπίο

Τοπίο

αναδείξη των τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Τ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην
8.

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

υποβάθμιση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Τ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα οδηγήσει σε

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Παράμετρος

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,+

0/2+

Πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/2+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

-,+

0/2+

Πρωτογενείς
/δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής έργων του ΠΠΑ αναμένεται να υπάρξει μερική υποβάθμιση στα τοπιολογικά στοιχεία της περιοχής, δεδομένων των
απαιτούμενων εκσκαφών και διαμορφώσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Η ασθενής αυτή επίπτωση με την εφαρμογή των όρων και περιορισμών του Προγράμματος θα
είναι προσωρινή (όσο διαρκέσουν οι εργασίες διαμορφώσεων), περιορισμένης έκτασης και τοπικού χαρακτήρα. Κατά τη λειτουργία το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα συμβάλλει
θετικά με μέση ένταση στη διατήρηση και προστασία της αισθητικής του ιδιαίτερα αξιόλογου τοπίου της ΠΔΜ ή θα αναβαθμίσει τις περιοχές χαμηλής αισθητικής αξίας,
συμβάλλοντας με τα έργα πρασίνου. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει θετικά συνεργιστικά με τα προγράμματα εξωστρέφειας.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.9 Ακουστικό περιβάλλον, θόρυβος

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Θ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα προκαλέσει
Ακουστικό
κινδύνους για την ανθρωπινη υγεία λόγω αυξημένων
περιβάλλον,θόρυβος
επιπέδων θορύβου;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

9.

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Θ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να
μεταβάλλει τα επίπεδα θορύβου;

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή/
μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή/
μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή/
μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής είναι δυνατόν να προκληθούν επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής που θα προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία
των μηχανημάτων των εργοταξίων, την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς τα εργοτάξια και την οδική κίνηση από τη μετακίνηση του προσωπικού των έργων. Ωστόσο, καθώς
οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιας μορφής, τα επίπεδα θορύβου δεν θα αυξηθούν σημαντικά και δεν αναμένεται να επέλθει σημαντική όχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον από
θορύβους. Τα επίπεδα θορύβου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κάτω από τα όρια της νομοθεσίας και γενικά κατά την κατασκευή θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης,
προσωρινές, που μπορούν να αναστραφούν μερικά με κατάλληλα μέτρα. Μπορεί να υπάρξει αρνητική αθροιστικότητα (συνέργεια) με έργα ανάπτυξης υποδομών. Κατα τη λειτουργία
αναμένονται μηδενικές επιπτώσεις χωρίς αθροιστικές επιπτώσεις.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.2.10

Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΒ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ με
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΒ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλλει στηναύξηση των
δημοσιονομικών εσόδων;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων
παραμέτρου

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Ανάπτυξη σε
βιώσιμη
κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

10.

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι προγραμματιζόμενες πράσινες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στοχεύουν στην προώθηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον, ανταγωνιστικής
οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΠΔΜ σε σχέση με την προστασία και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ικανοποίηση του ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου. Τα έργα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας τους. Συνεπώς θα συμβάλλουν θετικά στην
αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας και συνεπώς και την αύξηση του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα, θα προστατεύεται το περιβάλλον (όπως με έργα ΑΠΕ, ΕΕΛ,
διαχείρισης αποβλήτων κλπ). Η ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Οι επιπτώσεις συνεπώς θα είναι
πρωτογενείς θετικές κατά την κατασκευή χαμηλής έντασης, ενώ κατά τη λειτουργία θα είναι μέσης θετικής έντασης, άμεσες και έμμεσες με αθροιστική και συνεργιστική
δράση με έργα υποδομών, κοινωνικής ανάπτυξης και ενίσχυσης εξωστρέφειας.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.3 Επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα που εντάσσονται στην Κοινωνική
Ανάπτυξη
Η Κοινωνική Ανάπτυξη περιλαμβάνει άξονες προτεραιότητας, στόχους και δράσεις που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο αφορούν επί το πλείστον δράσεις
χωρίς κατασκευαστικές εργασίες εκτός από περιορισμένο αριθμό δράσεων που μπορεί να
περιλαμβάνουν και κατασκευαστικές εργασίες, όπως του στόχου 3.8 «Βελτίωση & ανέγερση
νέων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων» ή «Βελτίωση Αθλητικών Υποδομών». Τα έργα
αυτά με κατασκευαστικές εργασίες μπορούν να έχουν ορισμένου τύπου άμεσες ή έμμεσες
επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής, στην μεγάλη όμως πλειοψηφία τους οι δράσεις του
αναπτυξιακού αυτού άξονα δεν επιφέρουν επιπτώσεις κατά την κατασκευή. Το ίδιο
συμβαίνει και κατά τη λειτουργία, με τη μεγάλη πλειοψηφία των έργων να δύνανται να
επιφέρουν μόνο έμμεσες (θετικές κυρίως) επιπτώσεις.
Πίνακας 59: Άξονες προτεραιότητας, στόχοι και κατηγορίες δράσεων Κοινωνικής Ανάπτυξης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠΑ ΠΔΜ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3.1

3.2

3.4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανάπτυξη - ενίσχυση σύγχρονων μονάδων
υγείας και κοινωνικής φροντίδας και του
εξοπλισμού τους
Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης
Στοχευμένες παρεμβάσεις προώθησης
(προγράμματα επιχειρηματικής
ανέργων & κοινωνικών επενδύσεων
κατάρτισης, μικροπιστώσεις για
Καταπολέμηση φτώχειας
επιχειρηματικά σχέδια ανέργων κλπ.)
Δράσεις κατάρτισης εργαζομένων
Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός

Ανάπτυξη - ενίσχυση σύγχρονων μονάδων
Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της
κοινωνικής φροντίδας και του εξοπλισμού
οικονομικής και κοινωνικής
τους Προστασία ευάλωτων ομάδων
ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ
Καταπολέμηση φτώχειας

3.8

Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός
Υποδομών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης (μετάβαση σε
αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων
και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση
ψηφιακών και λοιπών υποδομών,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)

3.10

Διεθνοποίηση των ΑΕΙ

3.12

Προσέλκυση καταρτισμένων Ελλήνων
από το εξωτερικό (Brain Gain)

3.13

Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού

Βελτίωση αθλητικών υποδομών

3.14

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών,
αγροτικών και παράκτιων περιοχών στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών

Στήριξη ολοκληρωμένων χωρικών
επενδύσεων (σε πόλεις, πέριξ των
υδάτινων όγκων και σε ορεινά –
απομακρυσμένα σημεία

- ΥΓΕΙΑ
- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΠΑ ΠΔΜ

- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΣΜΠΕ ΠΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Βελτίωση & ανέγερση νέων σχολικών
μονάδων όλων των βαθμίδων

Ολοκλήρωση των υποδομών &
διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου
Αναχαίτιση brain drain
Ειδική ενίσχυση των ΜμΕ για
απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού

331

7.2.3.1 Βιοποικιλότητα

1.

Βιοποικιλότητα
- Χλωρίδα Πανίδα

Β1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες
περιοχές;
Β2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;
Β3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας;
Β4 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών
ειδών, αύξηση της ρύπανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς,
μείωση της βλάστησης στις μη προστατευόμενες περιοχές
κ.α.;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+
0,+
0,+
0,+

0,+

0,+

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια Κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτοουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ανάλυση - Σχολιασμός: : Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση σε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας καθώς οι μόνες
προβλεπόμενες εργασίες (στα λίγα σχετικά έργα του άξονα που περιλαμβάνουν εργασίες κατασκευής), εκτελούνται με αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων ή και κατασκευή νέων εντός οικισμών και
πάντως εκτός προστατευομένων περιοχών. Κατά τη λειτουργία επίσης καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει άμεσα ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη
περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Λόγω της φύσης των δράσεων (κυρίως αφορούν την υγεία, εκπαίδευση και αθλητισμό) δεν μπορούν να έχουν ούτε έμμεσες
επιπτώσεις.

7.2.3.2 Πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία

2.

Κ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;

0,+

Κ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα
ποσοστά της απασχόλησης;

+,+

Πληθυσμός και
Κ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στη
ανθρώπινη υγεία βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού;
Κ4: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία
Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτουργία
Διάρκεια
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία
Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

1+/1+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

0,+

0/2+

δευτερογενείς

μάκρο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

+

1+/3+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

+,+

0,5+/2+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0/1+

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση στον πληθυσμό όσον αφορά τις ερωτήσεις Κ1 και Κ3
αφού οι κατασκευές (και μάλιστα περιορισμένου αριθμού) δεν μπορούν να επηρεάσουν τη δημογραφία και οπωσδήποτε ούτε το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Κατά τη λειτουργία
μπορούν να έχουν τόσο άμεσες θετικές όσο και έμμεσα θετικές στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την υγεία, εκπαίδευση και
αθλητισμό. Ως εκ της φύσης τους αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις-κλειδιά με σημαντικότερες τις μεγάλης έντασης θετικές επιπτώσεις στο
μορφωτικό επίπεδο και στην υγεία. Συνολικά εκτιμάται ότι κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις θα είναι ελαφρά θετικές, ενώ κατά τη λειτουργία θετικές μέσης έντασης. Όλες μπορούν να
έχουν θετική αθροιστική συνεργιστική δράση με τα έργα κυρίως της πράσινης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

7.2.3.3 Έδαφος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Ε1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
τη γεωμορφολογία και την ευστάθεια του εδάφους;

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βράχυ

Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ε2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
την ποιότητα του εδάφους με ρύπανση;

-,+

1-/2+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο Προσωρινή/
Ναι/δεν απαιτείται
μόνιμη

Ισως

Ε3: Θα αυξηθεί το ποσοστό κατάληψης εδάφους
με την υλοποίηση του Προγράμματος;

-,+

1-/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

Ισως

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

3.

Έδαφος

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Προσωρινή

μόνιμη

Ναι/δεν απαιτείται

Προσωρινή/
Ναι/δεν απαιτείται
Ισως
μόνιμη
Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν κατά τη φάση κατασκευής μερικές πρόσκαιρες αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, που αφορούν κυρίως τις
χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες μετά από μέτρα όπως της επαναχρησιμοποίησης των
υλικών εκσκαφής σε επανεπιχώσεις για τη διαμόρφωση των κτιρίων ή των εδαφών του περιβάλλοντος χώρου. Κατά τη διάρκεια και μετά τα πέρας των εργασιών, θα
απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά και θα λαμβάνεται κατάλληλη μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης των εδαφών από διαρροές μηχανημάτων στις περιοχές των εργοταξίων
που θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα ή εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος. Με βάση τα παραπάνω, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται τοπικές και προσωρινές,
περιορισμένες εντός της έκτασης των έργων και μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν συνεργιστικές επιπτώσεις με έργα ανάπτυξης υποδομών
εφόσον συμπέσουν στην ίδια περιοχή. Συνεπώς, κατά την κατασκευή θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης, προσωρινές, επιδεχόμενες αναστροφής με μέτρα
βελτίωσης, με ενδεχόμενες αρνητικές συνεργιστικές ή αθροιστικές επιπτώσεις με έργα υποδομών. Κατά τη λειτουργία οι επιπτώσεις θα είναι θετικές μικρής έντασης,
μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,+

1--/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

7.2.3.4 Ύδατα

4.

Ύδατα

Υ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής και την
παράκτια ζώνη;

0,0

0,0

Υ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
επάρκεια υδάτων και τα αποθέματα νερού;

0,0

0,0

Υ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με
ρύπανση;

0,0

0,0

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

0,0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής, τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση στα νερά καθώς οι μόνες προβλεπόμενες εργασίες εκτελούνται
με αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων ή και κατασκευή νέων εντός οικισμών και πάντως εκτός περιοχών που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ή ποσότητα των νερών. Κατά τη λειτουργία
επίσης καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει άμεσα ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο
περιβάλλον. Λόγω της φύσης των δράσεων (κυρίως αφορούν την υγεία, εκπαίδευση και αθλητισμό) δεν μπορούν να έχουν ούτε έμμεσες επιπτώσεις.

7.2.3.5 Ατμόσφαιρα, κλίμα

5.

Ατμόσφαιρα,
Κλίμα

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα επίπεδα
εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, με συνέπεια
τη μεταβολή της ποιότητας του αέρα και του βιοκλίματος;

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,+

1-/0

Πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωριν
ή

Ναι

Ναι

ΑΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την ποιότητα της
ατμόσφαιρας με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων για την
ανθρωπινη υγεία;

0,+

1-/0

Πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωρι
νή

ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή

+,+

0/0

Πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωρι
νή

+,+

0/0

Πρωτογενείς

Βράχυ

ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών CO2
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Προσωρι
νή
Προσωρι
νή

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

0,5Πρωτογενείς
Βράχυ
Ναι
Ναι
/0
Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προκληθούν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής των έργων
σχετίζονται κυρίως με την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου του οδικού δικτύου από την κίνηση βαρέων οχημάτων και των οχημάτων των εργαζομένων, αλλά και με τις
εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων του εργοταξίου και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρής έντασης προσωρινές και
αντιμετωπίσιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως μικρής έντασης, πρωτογενείς, τοπικού χαρακτήρα. Με τη λήψη μέτρων μπορούν να
μειωθούν, περιορισμένα, οι εκπομπές CO2, ενώ να αντιμετωπιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή (προσαρμοστικότητα). Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται
επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, πλην μικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στην προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή. Συνολικά, κατά την κατασκευή αναμένονται πολύ μικρής
έντασης αρνητικές επιπτώσεις προσωρινές, και κατά την λειτουργία αναμένονται πολύ μικρής έντασης θετικές επιπτώσεις μόνιμες, με θετικές συνέργειες με άλλες δράσεις
πράσινης ανάπτυξης
-,+

7.2.3.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία-Υποδομές

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

ΥΠ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
ΥΠ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη ζήτηση
6.

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές

γης και την οικιστική ανάπτυξη;
ΥΠ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τις
τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ανάλυση - Σχολιασμός : Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία πρακτικά επίπτωση στα υλικά περιουσιακά στοιχεία
και τις υποδομές καθώς οι μόνες προβλεπόμενες εργασίες (στα λίγα σχετικά έργα του άξονα που περιλαμβάνουν εργασίες κατασκευής), εκτελούνται με αναβάθμιση υφισταμένων
κτιρίων ή και κατασκευή νέων εντός οικισμών χωρίς να θίγουν χρήσεις γης ή υποδομές. Κατά τη λειτουργία επίσης καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει άμεσα
ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Λόγω της φύσης των δράσεων (κυρίως αφορούν
την υγεία, εκπαίδευση και αθλητισμό) δεν μπορούν να έχουν ούτε έμμεσες επιπτώσεις.

7.2.3.7 Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος ενδέχεται να προκαλέσει άμεση
ή έμμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
7.

Πολιτιστική

ΠΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της

κληρονομιά

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0/0

0,0

0/0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Το προτεινόμενο ΠΠΑ δεν θα προκαλέσει άμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις θα έχει δηλαδή ουδέτερη επίπτωση, όπως και στην ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Κατά τη λειτουργία επίσης καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει άμεσα ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην
εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Λόγω της φύσης των δράσεων (κυρίως αφορούν την υγεία, εκπαίδευση και αθλητισμό) δεν
μπορούν να έχουν ούτε έμμεσες επιπτώσεις.

7.2.3.8 Τοπίο

Τοπίο

αναδείξη των τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Τ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην
8.

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

υποβάθμιση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Τ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα οδηγήσει σε

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Παράμετρος

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,+

0/2+

Πρωτογενείς

Βράχυ

Μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/2+

δευτερογενείς

Βράχυ

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

-,+

0/2+

Πρωτογενείς
/δευτερογενείς

Βράχυ

Μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου που περιλαμβάνουν κατασκευές, κατά τη φάση κατασκευής, μπορούν να υποβαθμίσουν προσωρινά το τοπίο
της περιοχής τους σε μικρή ένταση και συνεργιστικά ή αθροιστικά με άλλα έργα άλλων στόχων. Μέσω της ολοκληρωμένης ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων
περιοχών -στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών, κατά τη λειτουργία, τα ως άνω έργα που περιλαμβάνουν κατασκευές, μπορούν να επιφέρουν θετικές επιπτώσεις μικρής έντασης στα
τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχή τους, με αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα άλλων στόχων. Συνολικά κατά την κατασκευή αναμένονται αρνητικές
επιπτώσεις πολύ μικρής έντασης, προσωρινές, αναστρέψιμες και συνεργιστικές, ενώ κατά τη λειτουργία μικρής έντασης θετικές επιπτώσεις, συνεργιστικά θετικές με άλλα έργα.

7.2.3.9 Ακουστικό περιβάλλον, θόρυβος

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Θ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα προκαλέσει
Ακουστικό
κινδύνους για την ανθρωπινη υγεία λόγω αυξημένων
περιβάλλον,θόρυβος
επιπέδων θορύβου;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

9.

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Θ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να
μεταβάλλει τα επίπεδα θορύβου;

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής είναι δυνατόν να προκληθούν επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής που θα προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία
των μηχανημάτων των εργοταξίων, την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς τα εργοτάξια και την οδική κίνηση από τη μετακίνηση του προσωπικού των έργων. Ωστόσο, καθώς
οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιας μορφής, τα επίπεδα θορύβου δεν θα αυξηθούν σημαντικά και δεν αναμένεται να επέλθει σημαντική όχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον από
θορύβους. Τα επίπεδα θορύβου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κάτω από τα όρια της νομοθεσίας και γενικά κατά την κατασκευή θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης,
προσωρινές, που μπορούν να αναστραφούν μερικά με κατάλληλα μέτρα. Μπορεί να υπάρξει αρνητική αθροιστικότητα (συνέργεια) με έργα ανάπτυξης υποδομών. Κατα τη λειτουργία
αναμένονται μηδενικές επιπτώσεις χωρίς αθροιστικές επιπτώσεις.

7.2.3.10 Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΒ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ με
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΒ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλλει στηναύξηση των
δημοσιονομικών εσόδων;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων
παραμέτρου

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Ανάπτυξη σε
βιώσιμη
κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

10.

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Ο μετασχηματισμός, η επίτευξη οικονομικής ισορροπίας και εν τέλει η μεγέθυνση της οικονομίας είναι επιθυμητή στον βαθμό που βελτιώνει τις
συνθήκες διαβίωσης στο σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Βασική επιδίωξη της στρατηγικής της ΠΔΜ είναι η
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που επιφέρει η απολιγνιτοποίηση και η πανδημία. Τομείς που διαχρονικά χρήζουν
συνεχόμενων χρηματοδοτήσεων για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση) θα ενισχυθούν με συμπληρωματικές παρεμβάσεις μέσα από
το ΠΔΕ της προγραμματικής περιόδου, πάντα με ειδικό πρόσημο ενίσχυσης των υποδομών που υποστηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στις προτεραιότητες της
κοινωνικής ανάπτυξης της ΠΔΜ μέσω του ΠΠΑ 2021-2025 εντάσσεται και η διατήρηση του περιβάλλοντος ασφάλειας και προστασίας, δεδομένου πως οι
συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό είναι σχετικά περιορισμένες. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η ενίσχυση τομέων που είτε δεν συγχρηματοδοτούνται από
τους διαρθρωτικούς πόρους (αθλητισμός), είτε βρίσκονται χαμηλά στις προτεραιότητες άλλων προγραμμάτων.Η ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί θα έχει θετικές επιπτώσεις
και στην αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Οι επιπτώσεις συνεπώς θα είναι πρωτογενείς θετικές κατά την κατασκευή χαμηλής έντασης, ενώ κατά τη λειτουργία θα είναι
μέσης θετικής έντασης, άμεσες και έμμεσες με αθροιστική και συνεργιστική δράση με έργα υποδομών, κοινωνικής ανάπτυξης και ενίσχυσης εξωστρέφειας.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.4 Επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα που εντάσσονται στην Ανάπτυξη
Υποδομών
Η Ανάπτυξη Υποδομών περιλαμβάνει άξονες προτεραιότητας, στόχους και δράσεις που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο τα έργα και δράσεις αφορούν έργα
οδικών υποδομών και οδικής ασφάλειας με σημαντικές κατασκευαστικές δράσεις και
σημαντική λειτουργία μετά την κατασκευή τους. Τα έργα αυτά υποδομών είναι δυνατόν να
έχουν επιμέρους αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή ενώ κατά την
λειτουργία μπορεί να έχουν και αρνητικές και θετικές.

Πίνακας 60: Άξονες προτεραιότητας, στόχοι και κατηγορίες δράσεων Ανάπτυξης Υποδομών.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠΑ ΠΔΜ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

4.2

Ενεργειακά δίκτυα και υποδομές

4.5

Οδικές υποδομές

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- ΔΙΚΤΥΑ
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αεροδρομίων
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εφοδιαστική αλυσίδα
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7.2.4.1 Βιοποικιλότητα

1.

Βιοποικιλότητα
- Χλωρίδα Πανίδα

Β1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες
1-,0
περιοχές;
Β2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
1-,0
συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;
Β3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
0,0
διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας;
Β4 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
0,0
έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών ειδών,
1-,0
αύξηση της ρύπανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς, μείωση της
βλάστησης στις μη προστατευόμενες περιοχές κ.α.;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου
1-,0

1-/0

πρωτογενείς

1-/0

πρωτογενείς

0/0

πρωτογενείς

0/0

1-/0
1-/0

Δεν
απαιτείται

Βράχυ

Προσωρινή

Βράχυ

Προσωρινή

Βράχυ

Προσωρινή

πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωρινή

πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωρινή

Δεν
απαιτείται

πρωτογενείς

Βράχυ

Προσωρινή

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια Κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτοουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

Οχι
Οχι
Οχι
Οχι

Οχι
Οχι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου που εντάσσονται στις παρακάτω δράσεις είναι όλα έργα που αποσκοπούν ευθέως στην αστική κινητικότητα και στις υποδομές
μεταφορών. Δράσεις όπως επεκτάσεις/βελτιώσεις οδικών δικτύων δεν επεμβαίνουν σε περιοχές προστασίας βιοποικιλότητας κατά τη φάση κατασκευής ή όταν σε ελάχιστες περιπτώσεις το
κάνουν δεν θίγουν τη συνοχή των οικοτόπων ή των δασικών οικοσυστημάτων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι άμεσες, προσωρινές και προέρχονται από χωματουργικές εργασίες με αύξηση σκόνης,
από μείωση βλάστησης στη ζώνη κατάληψης των δρόμων και από θόρυβο των μηχανημάτων κατασκευής και φορτηγών μεταφοράς υλικών. Οι επιπτώσεις είναι μερικά αναστρέψιμες μετά
από μέτρα. Δεν αναμένονται να έχουν αθροιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα. Κατά τη λειτουργία μετά τη λήψη μέτρων (όπως ηχοπετάσματα όπου χρειάζεται, δημιουργία διαβάσεων πανίδας,
φυτεύσεις πρανών) δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Συνολικά, κατά την κατασκευή αναμένονται μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις, προσωρινές, αναστρέψιμες μετά
από μέτρα, χωρίς συνέργεια. Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

7.2.4.2 Πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία

2.

Κ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;

0,+

Κ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
τα ποσοστά της απασχόλησης;

+,+

1+/2+

0,+

0/0

Κ4: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;

0,+

1+/3+

+,+

0,5+/

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Πληθυσμός και
Κ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει
ανθρώπινη υγεία στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του
πληθυσμού;

0/1+

1,5+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία
Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτουργία
Διάρκεια
Κατασκευή/
λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

μάκρο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Πρωτογενείς/
δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι παραπάνω δράσεις κατά τη φάση κατασκευής έχουν ουδέτερη επίπτωση όσον αφορά την κατάσταση του πληθυσμού και το μορφωτικό επίπεδο, ενώ θα
επιδράσουν με μικρή θετική ένταση την απασχόληση κατά τις εργασίες. Κατά τη λειτουργία θα έχουν όλα σχεδόν τα έργα και οι δράσεις θετική επίπτωση αφού έμμεσα θα συμβάλλουν
θετικά στην απασχόληση και αφού η βελτίωση των μετακινήσεων λόγω των βελτιωμένων οδικών υποδομών θα έχει σημαντική (μέση) ένταση στην προστασία της δημόσιας υγείας. Θα
υπάρχει αθροιστική δράση με τα έργα πράσινης και έξυπνης ανάπτυξης. Συνολικά, οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή θα είναι πολύ μικρής έντασης θετικές, ενώ κατά τη λειτουργία θα
είναι θετικές μικρής έως μέσης έντασης, μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

7.2.4.3 Έδαφος

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

1-/0

πρωτογενείς

Βράχυ

Ε2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
την ποιότητα του εδάφους με ρύπανση;

-,+

1-/2+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο Προσωρινή/

3.

Έδαφος

Προσωρινή

μόνιμη
Ε3: Θα αυξηθεί το ποσοστό κατάληψης εδάφους
με την υλοποίηση του Προγράμματος;

-,+

1-/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,+

1-/1+

πρωτογενείς Βράχυ/Μέσο

μόνιμη
Προσωρινή/
μόνιμη

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

-,0

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Ε1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
τη γεωμορφολογία και την ευστάθεια του εδάφους;

Περιβαλλοντική Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ισως
Ναι/δεν απαιτείται
Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ναι/δεν απαιτείται

Ισως

Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν κατά τη φάση κατασκευής μερικές πρόσκαιρες αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, που αφορούν κυρίως τις
χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες μετά από μέτρα όπως της επαναχρησιμοποίησης των
υλικών εκσκαφής σε επανεπιχώσεις για τη διαμόρφωση των κτιρίων ή των εδαφών του περιβάλλοντος χώρου. Κατά τη διάρκεια και μετά τα πέρας των εργασιών, θα
απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά και θα λαμβάνεται κατάλληλη μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης των εδαφών από διαρροές μηχανημάτων στις περιοχές των εργοταξίων
που θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα ή εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος. Με βάση τα παραπάνω, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται τοπικές και προσωρινές,
περιορισμένες εντός της έκτασης των έργων και μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν συνεργιστικές επιπτώσεις με έργα πράσινης ή κοινωνικής
ανάπτυξης εφόσον συμπέσουν στην ίδια περιοχή. Συνεπώς, κατά την κατασκευή θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης, προσωρινές, επιδεχόμενες αναστροφής
με μέτρα βελτίωσης, με ενδεχόμενες αρνητικές συνεργιστικές ή αθροιστικές επιπτώσεις με έργα κοινωνικής ή πράσινης ανάπτυξης. Κατά τη λειτουργία οι επιπτώσεις θα είναι
θετικές μικρής έντασης, μεσοπρόθεσμες, μόνιμες και συνεργιστικά θετικές με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

7.2.4.4 Ύδατα

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

4.

Ύδατα

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Υ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής και την
παράκτια ζώνη;

0,0

0,0

Υ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
επάρκεια υδάτων και τα αποθέματα νερού;

0,0

0,0

Υ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με
ρύπανση;

-,0

0,0

Πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι

Οχι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,0

0,0

Πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι

Οχι

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Μόνο κατά την κατασκευή τα προτεινόμενα έργα, μπορούν να επιφέρουν στην ποιότητα νερών μερικές πρόσκαιρες, μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις, αφού είναι
πιθανόν να μεταφερθούν σκόνες και χώματα ή λάδια προς υδατορέματα που διασχίζει η χάραξη των δρόμων της περιοχής μελέτης. Με την εφαρμογή μέτρων ορθής πρακτικής στα εργοτάξια και
τον κατάλληλο χρονικό προγραμματισμό των χωματουργικών εργασιών, αυτές θα είναι περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες. Δεν αναμένονται συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλα
έργα ή σχέδια στην περιοχή.

7.2.4.5 Ατμόσφαιρα, κλίμα

5.

Ατμόσφαιρα,
Κλίμα

1-/0

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

-,+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα
επίπεδα εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του
θερμοκηπίου, με συνέπεια τη μεταβολή της ποιότητας του
αέρα και του βιοκλίματος;
ΑΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα της ατμόσφαιρας με συνέπεια τη δημιουργία
κινδύνων για την ανθρωπινη υγεία;

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Πρωτογενείς

Βράχυ Προσωρινή

Ναι

Ναι

0,+

1-/0

Πρωτογενείς

Βράχυ Προσωρινή

Ναι

Ναι

ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή

+,+

0/0

Πρωτογενείς

Βράχυ Προσωρινή

Ναι

Ναι

ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών
CO2

+,+

0/0

Πρωτογενείς

Βράχυ Προσωρινή

Ναι

Ναι

-,+

0,5-/0

Πρωτογενείς

Βράχυ Προσωρινή

Ναι

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προκληθούν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής των έργων
σχετίζονται κυρίως με την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου του οδικού δικτύου από την κίνηση βαρέων οχημάτων και των οχημάτων των εργαζομένων, αλλά και με τις
εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων του εργοταξίου και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρής έντασης προσωρινές και
αντιμετωπίσιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως μικρής έντασης, πρωτογενείς, τοπικού χαρακτήρα. Με τη λήψη μέτρων μπορούν να
μειωθούν, περιορισμένα, οι εκπομπές CO2, ενώ να αντιμετωπιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή (προσαρμοστικότητα). Κατά τη λειτουργία η λειτουργία των
δρόμων θα έχει μικρή αύξηση των εκπομπών αλλά λόγω της θέσης των οδικών έργων εκτός αστικού ιστού και καλών συνθηκών διασποράς δεν αναμένονται υψηλές
συγκεντρώσεις ρύπων άρα και κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. Ως προς την κλιματική αλλαγή (ΑΚ3 και ΑΚ4) αναμένονται θετικές επιπτώσεις μετά από μέτρα. Συνολικά, κατά
την κατασκευή αναμένονται πολύ μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις προσωρινές, αναστρέψιμες μετά από μέτρα, ενώ κατά τη λειτουργία αναμένονται θετικές επιπτώσεις
μικρής έντασης, μόνιμες, με θετικές συνέργειες με άλλες δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

7.2.4.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία-Υποδομές

υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
ΥΠ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη ζήτηση

0/2+

δευτερογενείς

6.

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές

γης και την οικιστική ανάπτυξη;
ΥΠ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τις

-,+

1-/2+

δευτερογενείς

τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

-,+

0,5-/2+ δευτερογενείς

Μάκρο

Βράχυ/
Μέσο
Βράχυ/
Μέσο

δεν
Μόνιμη απαιτείται

Μόνιμη

Μόνιμη

Μόνιμη

δεν
απαιτείται
Ναι/δεν
απαιτείται
Ναι/δεν
απαιτείται

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0,+

Μέσο

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

δευτερογενείς

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0,+

0/2+

ΥΠ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

ίσως

Ναι

ίσως

Ίσως

Ανάλυση - Σχολιασμός : Κατά την κατασκευή τα έργα δεν θα επηρεάσουν την υφιστάμενη χωροταξία και χρήσεις γης (ουδέτερη επίπτωση) ούτε τη ζήτηση γης και την οικιστική
ανάπτυξη, αφού αφορούν κυρίως έργα οδοποιϊας. Αντίθετα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης, προσωρινές, στις τεχνικές υποδομές της περιοχής, όπως
υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός πόλεων ή περιαστικά, με τις εκσκαφές που θα απαιτηθούν. Το υπό μελέτη Πρόγραμμα κατά τη λειτουργία θα επιδράσει
θετικά μέσης έντασης στην υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης και την οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης, καθώς τα έργα θα βελτιώσουν την κινητικότητα και την
ελκυστικότητητα της περιοχής τόσο για επενδύσεις όσο και για κατοικία. Εξ ορισμού βέβαια θα επηρεάσει θετικά και την ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών. Αρα, κατά την
κατασκευή θα υπάρξουν πολύ μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις, αναστρέψιμες μετά από μέτρα. Κατά τη λειτουργία, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις μέσης έντασης, μόνιμες,
με ενδεχόμενη θετική συνέργεια με άλλα έργα πρασίνου και υποδομών.

7.2.4.7 Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος ενδέχεται να προκαλέσει άμεση
ή έμμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
7.

Πολιτιστική

ΠΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της

κληρονομιά

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/1+ δευτερογενείς Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Το προτεινόμενο ΠΠΑ δεν θα προκαλέσει άμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις θα έχει δηλαδή ουδέτερη επίπτωση, όπως και στην ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Κατά τη λειτουργία, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς μετακίνησης τουριστών θα ενθαρρύνει
τις επισκέψεις στους πολιτιστικούς πόρους. Θα υπάρξουν δηλαδή έμμεσες θετικές επιπτώσεις μικρής έντασης ως προς την προστασία των αρχαιολογικών θέσεων και μέσης θετικής
έντασης στην επίδραση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.Συνεπώς, κατά την κατασκευή αναμένονται μηδενικές επιπτώσεις, ενώ κατά τη λειτουργία θα υπάρξουν
σημαντικές μικρής έως μέσης έντασης θετικές επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει θετικά συνεργιστικά με τα προγράμματα εξωστρέφειας και
πράσινης ανάπτυξης.

7.2.4.8 Τοπίο

Τοπίο

αναδείξη των τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Τ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην
8.

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

υποβάθμιση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Τ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα οδηγήσει σε

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Παράμετρος

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,+

1-/2+

Πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

0,+

0/2+

δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Ναι

-,+

0,5-/2+

Πρωτογενείς
/δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής έργων του ΠΠΑ αναμένεται να υπάρξει μερική υποβάθμιση στα τοπιολογικά στοιχεία της περιοχής, δεδομένων των
απαιτούμενων εκσκαφών και διαμορφώσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Η ασθενής αυτή επίπτωση με την εφαρμογή των όρων και περιορισμών του Προγράμματος θα
είναι προσωρινή (όσο διαρκέσουν οι εργασίες), περιορισμένης έκτασης και τοπικού χαρακτήρα. Κατά τη λειτουργία το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα συμβάλλει θετικά με μέση
ένταση στη διατήρηση και προστασία της αισθητικής του τοπίου ή θα αναβαθμίσει τις περιοχές χαμηλής αισθητικής αξίας, συμβάλλοντας με μέτρα όπως φύτευσης των πρανών.
Αναμένονται συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλες δράσεις εξωστρέφειας και πράσινης ανάπτυξης.

7.2.4.9 Ακουστικό περιβάλλον, θόρυβος

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Θ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα προκαλέσει
Ακουστικό
κινδύνους για την ανθρωπινη υγεία λόγω αυξημένων
περιβάλλον,θόρυβος
επιπέδων θορύβου;

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

9.

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Θ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να
μεταβάλλει τα επίπεδα θορύβου;

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Προσωρινή

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι/Οχι

-,0

1-/0

πρωτογενείς

Βραχύ

Ναι

Ναι/Οχι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Προσωρινή

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής είναι δυνατόν να προκληθούν επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής που θα προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία
των μηχανημάτων των εργοταξίων, την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς τα εργοτάξια και την οδική κίνηση από τη μετακίνηση του προσωπικού των έργων. Γενικά τα οδικά
έργα κινούνται εκτός οικισμών (εκτός λίγων περιπτώσεων), οπότε η μικρή αύξηση θορύβου κατά την κατασκευή δεν θα οχλήσει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία. Γενικά κατά την
κατασκευή οι επιπτώσεις θα είναι προσωρινές, αναστρέψιμες μετά από μέτρα. θα είναι συνεργιστικές με έργα πράσινης ανάπτυξης εφόσον συμπέσουν γεωγραφικά. Κατά τη
λειτουργία μετά τη λήψη μέτρων αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις. Συνολικά κατά την κατασκευή αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις μικρής έντασης, αναστρέψιμες, ενώ κατά τη
λειτουργία μηδενικές

7.2.4.10 Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΒ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ με
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΒ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλλει στην αύξηση των
δημοσιονομικών εσόδων;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων
παραμέτρου

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Ανάπτυξη σε
βιώσιμη
κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

10.

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Μέσω της ψηφιοποίησης των μεταφορών, της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου και της πολυτροπικής κινητικότητας, μπορεί να μειώνεται το
σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και
λειτουργίας τους. Συνεπώς θα συμβάλλουν θετικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας και συνεπώς και την αύξηση του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα, θα
προστατεύεται το περιβάλλον. Η ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί λόγω της βελτίωσης της κινητικότητας θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην αύξηση των δημοσιονομικών
εσόδων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα επιφέρει άμεσα οφέλη υπέρ του Δημοσίου με την αύξηση των επενδύσεων και των τουριστών και θα συμβάλλει στην αύξηση
του ΑΕΠ και στην αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Οι επιπτώσεις συνεπώς θα είναι πρωτογενείςκαι δευτερογενείς θετικές κατά την κατασκευή χαμηλής έντασης, ενώ
κατά τη λειτουργία θα είναι μέσης θετικής έντασης, άμεσες και έμμεσες με αθροιστική και συνεργιστική δράση με έργα πράσινης ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης και
ενίσχυσης εξωστρέφειας. Όλα τα ανωτέρω είναι σαφές ότι συμβάλλουν σημαντικά προς μια ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση μέσω δραστηριοτήτων χαμηλού οικολογικού
αποτυπώματος.

Φορέας έργου: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.2.5 Επιπτώσεις από τις δράσεις και έργα που εντάσσονται στην Ενίσχυση
Εξωστρέφειας
Η Ενίσχυση Εξωστρέφειας περιλαμβάνει άξονες προτεραιότητας, στόχους και δράσεις που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο αφορούν έργα και δράσεις
βελτίωσης, προώθησης και προμήθειας εξοπλισμού και δραστηριότητες προβολής
προϊόντων, πολιτιστικής δημιουργίας, ενίσχυσης αναβάθμισης μουσείων κλπ. Έτσι, δεν
υφίσταται πρακτικά φάση κατασκευής άρα ούτε και αναμενόμενες άμεσες (πρωτογενείς) ή
και έμμεσες (δευτερογενείς) επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη φάση αυτή. Ωστόσο, κατά
τη φάση λειτουργίας, αναμένονται θετικές γενικά άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον κυρίως
έμμεσες (δευτερογενείς).
Πίνακας 61: Άξονες προτεραιότητας, στόχοι και κατηγορίες δράσεων Ενίσχυσης Εξωστρέφειας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠΑ ΠΔΜ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1

5.2

5.3

5.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -

Προώθηση τουρισμού με έμφαση
Δράσεις προώθησης τουριστικού
στις ανερχόμενες και μη
προϊόντος
παραδοσιακές αγορές
Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών Δράσεις προώθησης τουριστικού
για εναλλακτικές μορφές τουρισμού
προϊόντος
(health & wellness, city break,
αγροτουρισμός, ορειβατικός
τουρισμός κλπ.)
Προστασία και ανάδειξη μνημείων,
Δράσεις προστασίας χώρων
αρχαιολογικών χώρων και τόπων
πολιτισμού & ανάδειξη τους
ιστορικού ενδιαφέροντος
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή Δράσεις προστασίας & ανάδειξης της
της πολιτιστικής κληρονομιάς
πολιτιστικής κληρονομιάς

Δράσεις βελτίωσης υποδομών χώρων
πολιτισμού
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ
5.6
Υποδομές και δράσεις σύγχρονου Δράσεις Βελτίωσης υποδομών χώρων
ΤΟΜΕΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
πολιτισμού
σύγχρονου πολιτισμού και υποστήριξη
σχετικών δράσεων
5.8
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για Δράσεις πολυεπίπεδης αντιμετώπισης
αύξηση της εξωστρέφειας στις
κοινωνικών κλπ. συνεπειών της
εθνικές και διεθνείς αγορές
μετάβασης με έμφαση στα αστικά
κέντρα
Σύνδεση περιφερειακών & εθνικών
πολιτικών – δράσεων με εκτεταμένες
& στοχευμένες πρωτοβουλίες σε
προγράμματα της ΕΕ
5.11 Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο Δράσεις προώθησης προϊόντων ΠΟΠ
εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις,
& ΠΓΕ
εμπορικές αποστολές κλπ.)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -

5.5

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΠΑ ΠΔΜ
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7.2.5.1 Βιοποικιλότητα

1.

Βιοποικιλότητα
- Χλωρίδα Πανίδα

Β1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες
περιοχές;
Β2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές;
Β3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
διατήρηση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας;
Β4 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
έκταση και συνοχή των δασικών οικοσυστημάτων;
Β5: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει
δευτερογενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή ξενικών
ειδών, αύξηση της ρύπανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς,
μείωση της βλάστησης στις μη προστατευόμενες περιοχές
κ.α.;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+
0,+
0,+
0,+

0,+

0,+

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια Κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτοουργία

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ανάλυση - Σχολιασμός: : Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση σε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας καθώς οι μόνες
προβλεπόμενες εργασίες εκτελούνται με αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων ή και κατασκευή νέων εντός οικισμών και πάντως εκτός προστατευομένων περιοχών. Κατά τη λειτουργία επίσης καμία
από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει άμεσα ούτε αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς δεν επιδρούν οι ίδιες στο περιβάλλον. Λόγω της
φύσης των δράσεων (κυρίως αφορούν την υγεία, εκπαίδευση και αθλητισμό) δεν μπορούν να έχουν ούτε έμμεσες επιπτώσεις.

7.2.5.2 Πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία

2.

Κ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού;

0,+

Κ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα
ποσοστά της απασχόλησης;

+,+

Πληθυσμός και
Κ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στη
ανθρώπινη υγεία βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού;
Κ4: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη
μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία;

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/
λειτουργία
Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/
λειτουργία

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/
λειτουργία
Διάρκεια
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/
λειτουργία
Ένταση
Κατασκευή/
λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη

1+/1+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

0,+

0/2+

δευτερογενείς

μάκρο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

+

1+/3+

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

πρωτογενείς

Μέσο

Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0/1+

Δεν απαιτείται

Ναι

Ναι

Ναι

0,5+/

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

+,+

1,75+

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία επίπτωση στον πληθυσμό όσον αφορά τις ερωτήσεις Κ1 και Κ3
αφού οι κατασκευές (και μάλιστα περιορισμένου αριθμού) δεν μπορούν να επηρεάσουν τη δημογραφία και οπωσδήποτε ούτε το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Κατά τη λειτουργία
μπορούν να έχουν τόσο άμεσες θετικές όσο και έμμεσα θετικές στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώςοι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως την αγροδιατροφή,αγροτουρισμό
και τον πολιτισμό. Ως εκ της φύσης τους αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις-κλειδιά με σημαντικότερες τις μέσης έντασης θετικές επιπτώσεις στο
μορφωτικό επίπεδο και στην υγεία.Συνολικά εκτμάται ότι κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις θα είναι ελαφρά θετικές, ενώ κατά τη λειτουργία θετικές προς μέσης έντασης. Ολες μπορούν
να έχουν θετική αθροιστική συνεργιστική δράση με τα έργα κυρίως της πράσινης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

7.2.5.3 Εδαφος

3.

Έδαφος

Ε1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
επηρεάσει τη γεωμορφολογία και την
0,0
ευστάθεια του εδάφους;

0,0

Ε2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
επηρεάσει την ποιότητα του εδάφους με
0,0
ρύπανση;

0,0

Ε3: Θα αυξηθεί το ποσοστό κατάληψης
εδάφους με την υλοποίηση του
Προγράμματος;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

0,0

0,0
0,0
Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει αρνητικές ούτε θετικές
επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς οι εργασίες κατασκευής είναι ελάχιστες.

7.2.5.4 Υδατα

4.

Ύδατα

Υ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
υδρομορφολογία των ρεμάτων της περιοχής και την
παράκτια ζώνη;

0,0

0,0

Υ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
επάρκεια υδάτων και τα αποθέματα νερού;

0,0

0,0

Υ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την
ποιότητα των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων με
ρύπανση;

0,0

0,0

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

0,0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Κατεεύθυνση
επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία
Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην εξεταζόμενη
περιβαλλοντική παράμετρο καθώς οι εργασίες κατασκευής είναι ελάχιστες.

7.2.5.5 Ατμόσφαιρα, κλίμα

0,0

0/0

5.

Ατμόσφαιρα,
Κλίμα

0,0

0/0

ΑΚ4: Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με μείωση εκπομπών CO2

0,0

0/0

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

0/0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την ποιότητα της
ατμόσφαιρας με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων για την
ανθρωπινη υγεία;

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

ΑΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τα επίπεδα
εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, με συνέπεια
τη μεταβολή της ποιότητας του αέρα και του βιοκλίματος;

Περιβαλλοντική
Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων
Παράμετρος

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

ΑΚ3: Προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην
εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς οι εργασίες κατασκευής είναι ελάχιστες.

7.2.5.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία-Υποδομές

ΥΠ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει την

0,0

0/0

0,0

0/0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Είδος
Κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

υφιστάμενη χωροταξία και τις χρήσεις γης;
ΥΠ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τη ζήτηση
6.

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές

γης και την οικιστική ανάπτυξη;
ΥΠ3: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επηρεάσει τις
τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ανάλυση - Σχολιασμός : Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην
εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο καθώς οι εργασίες κατασκευής είναι ελάχιστες.

7.2.5.7 Πολιτιστική Κληρονομιά

ΠΚ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος ενδέχεται να προκαλέσει άμεση
ή έμμεση βλάβη σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής;
7.

Πολιτιστική

ΠΚ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της

κληρονομιά

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0/3+

πρωτογενείς

Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

0,+

0/2+

πρωτογενείς

Μέσο Μόνιμη Δεν απαιτείται

Ναι

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0,+

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

0/1+

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0,+

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Παράμετρος

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία πρακτικά επίπτωση στην πολιτιστική κληρονομιά καθώς
οι μόνες προβλεπόμενες εργασίες (στα λίγα σχετικά έργα του άξονα που περιλαμβάνουν εργασίες κατασκευής), εκτελούνται με αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων χωρίς να θίγουν
χρήσεις γης ή υποδομές. Κατά τη λειτουργία δράσεις όπως «Δράσεις προστασίας χώρων πολιτισμού & ανάδειξη τους,Δράσεις προστασίας & ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς, Δράσεις βελτίωσης υποδομών χώρων πολιτισμού, Δράσεις Βελτίωσης υποδομών χώρων σύγχρονου πολιτισμού και υποστήριξη σχετικών δράσεων θα επιφέρουν
μεγάλης έντασης θετικές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά. Συνολικά κατά την κατασκευή αναμένονται μηδενικές επιπτώσεις ενώ κατά τη λειτουργία μέσης έντασης θετικές
επιπτώσεις, συνεργιστικά θετικές με άλλα έργα.

7.2.5.8 Τοπίο

0,+

0/2+

Πρωτογενείς

Μέσο

Προσωρινή
/μόνιμη

Τ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλει στην
αναδείξη των τοπιολογικών στοιχείων της περιοχής;

0,+

0/2+

Πρωτογενείς

Μέσο

μόνιμη

Μέσο

Προσωρινή/
Μόνιμη

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,+

0/2+

Πρωτογενείς

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Τ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα οδηγήσει σε
υποβάθμιση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής;

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

Τοπίο

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

8.

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

Δεν
απαιτείται

Ναι

Ναι/Δεν
απαιτείται

Ναι

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα έργα του αναπτυξιακού αυτού στόχου, κατά τη φάση κατασκευής, δεν μπορούν να έχουν καμία πρακτικά επίπτωση στο τοπίο καθώς οι μόνες
προβλεπόμενες εργασίες (στα λίγα σχετικά έργα του άξονα που περιλαμβάνουν εργασίες κατασκευής), εκτελούνται με αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων χωρίς να θίγουν χρήσεις
γης ή υποδομές. Κατά τη λειτουργία δράσεις αναβάθμισης χώρων πολιτισμού θα επιφέρουν μέσης έντασης θετικές επιπτώσεις στο τοπίο. Συνολικά κατά την κατασκευή αναμένονται
μηδενικές επιπτώσεις ενώ κατά τη λειτουργία μικρής προς μέσης έντασης θετικές επιπτώσεις, συνεργιστικά θετικές με άλλα έργα.

7.2.5.9 Ακουστικό περιβάλλον, θόρυβος

Θ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να
μεταβάλλει τα επίπεδα θορύβου;

9.

Θ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα προκαλέσει
Ακουστικό
κινδύνους για την ανθρωπινη υγεία λόγω αυξημένων
περιβάλλον,θόρυβος
επιπέδων θορύβου;
Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

0,0

0/0

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

0/0

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

0,0

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία καμία από τις παραπάνω δράσεις δεν μπορεί να έχει αρνητικές ούτε θετικές επιπτώσεις στην
εξεταζόμενη περιβαλλοντική παράμετρο.

7.2.5.10 Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση

Δυνατότητα
αντιμετώπισηςΒελτίωσης
κατασκευή/ λειτουργία

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
κατασκευή/ λειτουργία

ΑΒ1: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ με
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

ΑΒ2: Η υλοποίηση του Προγράμματος θα
συμβάλλει στην αύξηση των
δημοσιονομικών εσόδων;

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων
παραμέτρου

+,+

1+/2+

Πρωτογενείς,
Δευτερογενείς

Μέσο

Μόνιμη

Δεν απαιτείται

Ναι

Ερωτήσεις αξιολόγησης επιπτώσεων

Είδος
Κατασκευή/
λειτουργία

Διάρκεια
Κατασκευή/ λειτουργία

Ανάπτυξη σε
βιώσιμη
κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
κατασκευή/ λειτουργία

10.

Ένταση
Κατασκευή/ λειτουργία

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

Κατεεύθυνση επιπτώσεων
Κατασκευή/ λειτουργία

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ανάλυση - Σχολιασμός: Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Συνεπώς, το ΠΠΑ
θα δημιουργήσει ορισμένες νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας του και θα συμβάλλει θετικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση
της ανεργίας, παράγοντες που θα συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα το Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, προώθηση
τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος όπως και βελτίωση των συναφών υποδομών για την ανάδειξη της ΠΔΜ ως την Πράσινη Περιφέρεια των Λιμνών της χώρας,. Θα
υπάρξουν συνεργιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα πράσινης ανάπτυξης και ανάπτυξης υποδομών.
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7.2.6 Συγκεντρωτική παρουσίαση
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά η ένταση των επιπτώσεων που
εκτιμήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, αθροιστικά για τους πέντε αναπτυξιακούς στόχους
προκειμένου να προκύψει μια άμεση εικόνα των συνολικών επιπτώσεων του Προγράμματος.
Πίνακας 62: Συγκεντρωτική παρουσίαση έντασης επιπτώσεων του προγράμματος
Περιβαλλοντικές

Αναπτυξιακός στόχος

Παράμετροι

1

1

2

3

4

5

Άθροισμα

μέση
τιμή

Βιοποικιλότητα- χλωρίδα

κατασκευή

0

0

0

-1

0

-1

-0,2

- πανίδα

λειτουργία

1

2

0

0

0

3

0,6

Πληθυσμός και

κατασκευή

0

0

0,5

0,5

0,5

1,5

0,3

ανθρώπινη υγεία

λειτουργία

1

1

2

1,5

1,75

7,5

1,45

κατασκευή

0

-1

-1

-1

0

-3

-0,6

λειτουργία

1

1

1

1

0

4

0,8

κατασκευή

0

-0,5

0

0

0

-0,5

-0,1

λειτουργία

1

1,5

0

0

0

2,5

0,5

κατασκευή

0

-1

-0,5

-0,5

0

-2

-0,4

λειτουργία

1

1

0

0

0

2

0,4

κατασκευή

0

-1

0

-0,5

0

-1,5

-0,3

λειτουργία

1

1,5

0

2

0

4,5

0,9

κατασκευή

0

0

0

0

0

0

0

λειτουργία

1

1

0

1

2

5

1

κατασκευή

0

0

0

-0,5

0

-0,5

-0,1

λειτουργία

1

2

2

2

2

9

1,8

Ακουστικό περιβάλλον-

κατασκευή

0

-1

-1

-1

0

-3

-0,6

θόρυβος

λειτουργία

1

0

0

0

0

1

0,2

Ανάπτυξη σε βιώσιμη

κατασκευή

0

1

1

1

1

4

0,8

κατεύθυνση

λειτουργία

1

2

2

2

2

9

1,8

2

3
Έδαφος

4
Ύδατα

5
Ατμόσφαιρα, Κλίμα

6

7

8

9

Υλικά Περιουσιακά
Στοιχεία-Υποδομές
Πολιτιστική Κληρονομιά

Τοπίο

10
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7.2.7 Συμπεράσματα
Το περιβάλλον κατέχει κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΠΠΑ της ΠΔΜ για την
περίοδο 2021-2025. Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζεται να
προωθούνται κάποιες δράσεις που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν την αρνητική επίδραση
που έχει προκαλέσει η μακροχρόνια δραστηριότητα της ΔΕΗ και που αφορούν στην
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα
στις προσβεβλημένες περιοχές, στην αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Μεγάλη
βαρύτητα δίνεται και σε δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά και βελτίωσης των
υφιστάμενων συνθηκών στα αστικά κέντρα και στις κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου
και εντοπίζονται τα εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο επίπεδο του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της
ΠΔΜ, προωθούνται δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των εδαφουδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000,
καθώς και δράσεις για την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς με παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών και την αύξηση της
επισκεψιμότητάς τους.
Στο επίπεδο της ορθολογικής χρήσης και απόδοσης των πόρων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
ο εκ των πραγμάτων επαναπροσδιορισμός της σχέσης της ΠΔΜ με τις ελάχιστες πλέον
δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, με παράλληλη μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή
προωθούνται δράσεις για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας
(βιομάζα / βιοαέριο, βιοκαύσιμα, συστήματα αξιοποίησης χαμηλής θερμότητας,
αξιοποίησης υποπροϊόντων, αποβλήτων, αζώτου, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών)
καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, αξιοποίηση
φυσικού αερίου, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και αναβάθμιση
ενεργειακού κελύφους σε κτίρια, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης
στην απαίτηση για συμπληρωματικές δράσεις αντιμετώπισης των υδάτινων πόρων (Σχέδια
Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής και προώθηση ενεργειών για την ορθολογική
χρήση τους (παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, οριοθέτηση
υδατορεμάτων, κατασκευή φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών, εξοικονόμηση και
επαναχρησιμοποίηση νερού, οικονομική αποτίμηση χρήσεων ύδατος), καθώς και για την
αποδοτικότερη αξιοποίηση των εδαφικών πόρων στον πρωτογενή τομέα μέσω της μείωσης
των εισροών και της χρήσης καταλληλότερων καλλιεργειών.
Στο επίπεδο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις προαναφερόμενες
δράσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση των διαθέσιμων ενεργειακών και φυσικών
πόρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τεχνολογιών για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στην ανάπτυξη
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δράσεων με βάση το υδρογόνο καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και αξιοποίησης του ως βιοκαυσίμου.
Στο επίπεδο της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης καταστροφών σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία Ειδικού Προγράμματος
Ανάπτυξης, με κεντρική διαχείριση, για όλα τα έργα φυσικών καταστροφών των
Περιφερειών. Επομένως δεν υπήρξε ανάγκη τη περίοδος εκπόνησης του ΠΠΑ να ληφθούν
αυτές υπόψη προϋπολογισμό τους.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συνολική συνέπεια των έργων υποδομών και λοιπών
δράσεων του ΠΠΑ αναμένεται να είναι κυρίως από ουδέτερη έως και θετική τόσο για το
φυσικό περιβάλλον, όσο και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Πιο ειδικά, σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα 7.8, οι αρνητικές επιπτώσεις είτε ως
άθροισμα είτε ως μέση τιμή εμφανίζονται μόνο κατά τη φάση κατασκευής, σε επτά από τις
δέκα παραμέτρους. Εν τούτοις η μέση τιμή τους είναι σε όλες μικρότερες από 0,8 δηλαδή
είναι πολύ μικρής έντασης (μικρότερες από το 1, που ορίστηκε ως μικρής έντασης).
Οι επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας είναι θετικές για όλες τις παραμέτρους, με τη μέση
τιμή τους να κυμαίνεται από 0,2 έως 1,8, δηλαδή είναι από πολύ μικρής έντασης έως σχεδόν
μέσης έντασης θετικές.
Συνεπώς:
 το Πρόγραμμα θα επιφέρει συνολικά πολύ ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις κατά την
κατασκευή και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία.
 Όλες οι αρνητικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή θα είναι προσωρινές και μπορούν να
αντιμετωπιστούν με μέτρα.
 Οι θετικές επιδράσεις κατά τη λειτουργία, θα είναι μόνιμες και μπορούν να βελτιωθούν
σε μεγαλύτερο βαθμό με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.
 Συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να διασφαλίσει τη
βιώσιμη ανάπτυξη με ταυτόχρονη υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής.
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8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις, οι κατευθύνσεις και τα μέτρα για την
πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος ή και προτάσεις αναβάθμισης του
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος (monitoring).

8.1. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο Κεφάλαιο 8, προσδιορίζονται τα μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των
πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή των προτάσεων του
Προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της ΚΥΑ
107017/2006. Ως γενικό μέτρο, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα μέτρα και οι πρόνοιες της
ισχύουσας νομοθεσίας. Επιλέγεται, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να
επικεντρωθεί στις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους:
1)Βιοποικιλότητα -Χλωρίδα- Πανίδα, 2) Πληθυσμός-ανθρώπινη υγεία, 3) Έδαφος, 4)Ύδατα,
5)Ατμόσφαιρα και κλίμα, 6) Υλικά περιουσιακά στοιχεία – Υποδομές, 7) Πολιτιστική
κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς,
8) Τοπίο, 9) Ακουστικό περιβάλλον – Θόρυβος, 10) Ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων του
ΠΠΑ Δ.Μ σε επίπεδο ΣΜΠΕ. Τα μέτρα κατηγοριοποιούνται ανά περιβαλλοντική παράμετρο.
Ωστόσο, πολλά μέτρα και δραστηριότητες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συμβάλλοντας στην
περαιτέρω προστασία ή υποβάθμιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

8.1.1. Μέτρα για τη βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα
Όπως αναλύθηκε στα κεφάλαια 5 & 7 των εναλλακτικών σεναρίων και των επιπτώσεων, οι
δράσεις και τα έργα του ΠΠΑ Δ.Μ λόγω της φύσης τους, θα επιφέρουν πολύ μικρής έντασης
επιπτώσεις κατά την κατασκευή και θετικές επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας των έργων,
τόσο στη βιοποικιλότητα, την προστασία και διατήρηση των ενδιαιτημάτων, όσο και στη
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, στη φάση της κατασκευής αλλά και στη φάση λειτουργίας των έργων,
θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ή μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων.
Πρέπει να γίνεται αξιοποίηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, “Best Available
Techniques, BAT” για την ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης περιβαλλοντικής
υποβάθμισης. Γενικά οι αποψιλώσεις, οι εκσκαφές και οι επιχώσεις θα πρέπει να
περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.
Η επαναφορά της βλάστησης είναι σημαντική ενέργεια από άποψη προστασίας της
βιοποικιλότητας της περιοχής. Έτσι προτείνεται η διατήρηση της επιφανειακής φυτικής γης,
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τόσο των βαθέων σημείων εκσκαφής όσο και των επιφανειακών σημείων εκχέρσωσης και η
επανατοποθέτηση της, στις περιοχές αναχλόασης και αποκατάστασης των εκχερσωμένων
εκτάσεων και εδαφών. Στις περιοχές αποκατάστασης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής των
έργων, να φυτεύονται κατά κανόνα αυτόχθονα είδη, για τη διατήρηση της ποικιλότητας της
χλωρίδας και των ενδιαιτημάτων στο χώρο. Οι φυτεύσεις να περιλαμβάνουν και φρυγανικά
είδη όταν αυτά εντοπίζονται στην περιοχή των έργων, τα οποία αναπαράγουν την
περιβαλλοντικά διαμορφωμένη κατάσταση του περιβάλλοντος.
Η βλάστηση που θα αναπτυχθεί, αλλά και η παραμένουσα που δεν θα θιγεί, να συντηρούνται
με συστηματική άρδευση ιδίως τη θερινή περίοδο, να γίνεται επιμελημένη αναμόχλευση του
εδάφους, κλάδευση και καταπολέμηση ασθενειών σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η λίπανσή τους, να γίνεται κατά προτίμηση με φυσικά οργανικά λιπάσματα, ενώ η χρήση
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων να είναι περιορισμένη. Με το μέτρο αυτό διατηρείται και
ενισχύεται το χλωριδικό περιβάλλον της περιοχής επέμβασης, ενώ το μέτρο συμβάλλει στην
ενίσχυση της αειφορίας και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων στα
οικοσυστήματα της περιοχής. Το δίκτυο πυρόσβεσης, όπου εγκαθίσταται τέτοιο, να
προστατεύει και την περιβάλλουσα περιοχή των έργων.

8.1.2 Μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και της ανθρώπινης υγείας
Για την προστασία του πληθυσμού και της δημόσιας υγείας κατά την κατασκευή θα πρέπει
να εφαρμόζονται οι «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές» για να ελαχιστοποιηθεί η
προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων και να
ενισχυθεί η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την
πρόληψη και τη διαχείριση «ατυχηματικών» καταστάσεων.
Θετικές επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα υπάρξουν στο πληθυσμό της ΠΔΜ, λόγω της
ανάπτυξης δράσεων «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αλλά και της
ανάπτυξης του εξοπλισμού και των Υπηρεσιών, για την προώθηση της ψηφιοποίησης. Οι
δράσεις των στόχων 2, 3, και 4, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση φυσικών καταστροφών,
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, παροχή νερού και διαχείριση υδάτων, θα έχουν
θετικές και μόνιμες επιπτώσεις στον πληθυσμό και τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα θετικές
επιπτώσεις θα έχει ο στόχος 4 «ανάπτυξη υποδομών» για όλες τις βαθμίδες υγείας, στη
βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ, όπως επίσης σε
υποδομές και δράσεις κοινωνικής μέριμνας. Επίσης η βελτίωση των αθλητικών υποδομών
θα έχει θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό και την υγεία των πολιτών της Περιφέρειας Δ.Μ.
Τα μέτρα που προτείνονται για τις εκπομπές αερίων ρύπων και τη μείωση του θορύβου
συνιστούν ταυτόχρονα και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

8.1.3 Μέτρα για την προστασία των εδαφών
Το κύριο μέτρο προστασίας των εδαφών είναι ο περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως
αναγκαίες και η μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής, στις επιχώσεις. Τόσο
για την προστασία των εδαφών όσο και της βιοποικιλότητας πρέπει να αποφεύγονται
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άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων
των εργοταξίων.


Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να διαμορφώνονται με κατάλληλες κλίσεις οι
επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις και να γίνονται κατάλληλες φυτεύσεις ώστε να
διασφαλίζεται η ευστάθεια των εδαφών και να λαμβάνει χώρα η πλήρης αποκατάσταση
του φυσικού εδαφικού περιβάλλοντος.



Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών είναι απαραίτητος, ώστε το μεγαλύτερο
μέρος των εργασιών να πραγματοποιείται τις ξηρές περιόδους του έτους, όταν δεν
υπάρχουν συχνές βροχοπτώσεις.



Οι φυτεύσεις των γυμνών επιφανειών με αυτόχθονα είδη, θα πρέπει να υλοποιούνται
αμέσως μετά την τμηματική περαίωση των κατασκευών και όχι μετά το τέλος όλων των
κατασκευών.



Τόσο η φυτική γη που θα προκύπτει από τις εκσκαφές, όσο και το υλικό των οι εκχώσεων
να επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των επιχώσεων. Μετά τις χωματουργικές
εργασίες εφόσον υπάρχει περίσσεια υλικών εκσκαφής, αυτή θα πρέπει να διατεθεί σε
αδειοδοτημένα ή ανενεργά λατομεία/ορυχεία της περιοχής για αποκατάσταση, ή σε
«αποθεσιοθαλάμους» με κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των πλεοναζόντων υλικών
στην άμεση ή ευρύτερη περιοχή, χωρίς κατάλληλη αδειοδότηση.



Πρέπει να ακολουθούνται πρακτικές καλής διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν
κατά τις εργασίες κατασκευής, όπως: λιπαντικά, συσκευασίες λαδιών, καυσίμων,
ανταλλακτικά κ.α. και τα τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με
το Ν. 4042/2012.



Κατά την φάση κατασκευής των έργων των στόχων 2, 4 και 5 δεν αναμένονται αρνητικές
επιπτώσεις στην άμεση περιοχή των έργων, πάρα μόνον ασθενείς, βραχυπρόθεσμες και
προσωρινές.

8.1.4 Μέτρα για την προστασία των υδάτων
Οι επεμβάσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
Ειδικότερα, οι εργασίες θα γίνονται εκτός της ζώνης πλημμύρας ποταμών ή ρεμάτων και σε
κάθε περίπτωση εκτός των «οφρύων», των μικρών υδατορεμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η
έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στους υδατικούς αποδέκτες εντός και
εκτός, της περιοχής των έργων.
Τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα πρέπει κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των
έργων να προστατεύονται από την ατυχηματική ρύπανση, από κάθε είδους λάδια, καύσιμα
βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα, καθώς και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών και
ουσιών, στους υδατικούς αποδέκτες.
Τα λατομεία - ορυχεία, και τα υγρά απόβλητα, προκαλούν μια αξιοσημείωτη επιβάρυνση
στους υδατικούς πόρους. Οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν πίεση και δημιουργούν
περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο στην ατμόσφαιρα και το έδαφος, κυρίως όμως στα ύδατα
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και τα φυσικά οικοσυστήματα. Σημαντική πίεση ασκεί στους υπόγειους και επιφανειακούς
υδροφορείς η λιγνιτική δραστηριότητα του άξονα (Κοζάνης – Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου) και
η διαχείριση των τοξικών ουσιών της εν λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας. Σημαντικό
πρόβλημα θεωρείται και η διάσπαρτη κτηνοτροφική δραστηριότητα και τα υγρά της
απόβλητα. Η πίεση αυτή επιβαρύνει την ποιότητα των υδροφορέων και αντιμετωπίζεται με
μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά, από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ των Δήμων και τις υπηρεσίες
των 4 Π.Ε της Περιφέρειας.
Ο προγραμματισμός των έργων (project planning and scheduling) και ο έλεγχος υλοποίησης
των έργων (project control) είναι απαραίτητος, ώστε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών να
πραγματοποιείται, κατά το δυνατόν στις ξηρές περιόδους του έτους, όταν δεν υφίστανται
συχνές βροχοπτώσεις. Επίσης, με αντίστοιχο προγραμματισμό να κατασκευαστούν εκ των
προτέρων τα επιβαλλόμενα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα οποία στη συνέχεια θα
εξυπηρετήσουν τα έργα και στη διάρκεια λειτουργία τους.
Στη φάση της λειτουργίας των έργων, τα κυριότερα μέτρα αφορούν στην εξασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς νερού, την εξασφάλιση απρόσκοπτης
λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης λυμάτων, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης των ομβρίων και τη συστηματική παρακολούθηση (monitoring) των υπόγειων
υδροφορέων και των επιφανειακών απορροών. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο αποτελεί η
προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ή επανάχρησης του νερού και η ευαισθητοποίηση των
κατοίκων και των χρηστών, εντός του πλαισίου αυτού.

8.1.5 Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση
υλοποίησης του ΠΠΑ οι επιπτώσεις στον αέρα αναμένεται να είναι σε γενικές γραμμές,
θετικές. Ειδικά τα έργα που υποστηρίζουν την πράσινη ανάπτυξη (στόχος 2) και τη
συνεπακόλουθη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τις ενεργειακές
αναβαθμίσεις κτιρίων, θα μειώσουν την αέρια ρύπανση, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα του λιγνιτικού άξονα και η αντιμετώπιση του, μέσω της αλλαγής
ενεργειακού μοντέλου, θα συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των Εθνικών στόχων για τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα έργα που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να μειώσουν τόσο την
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ενώ δεν προβλέπονται δράσεις που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον στη φάση κατασκευής
των έργων, προτείνεται η λήψη μέτρων, όπως:


Διαβροχή και κάλυψη των υλικών εκσκαφής ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης κατά
την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, με μεγαλύτερη προσοχή τη θερινή περίοδο.



Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός για
συγκράτηση της σκόνης.



Για την προστασία από τα καυσαέρια του εξοπλισμού και των οχημάτων που εργάζονται,
απαιτείται η τακτική συντήρησή τους.
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Να μη γίνεται διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων από οικισμούς τις ώρες κοινής
ησυχίας.



Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφής να φέρουν
ειδικό κάλυμμα.

Ιδιαίτερα στις περιοχές πέριξ των ορυχείων της ΔΕΗ στη Δ.Μ., και στη γειτνιάζουσα οικιστική
ζώνη, λόγω της εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ) ήτοι: Α.Σ 10 μm (αδρά σωματίδια)
και Α.Σ 2,5 μm (λεπτά σωματίδια), καθώς είναι ανθρωπογενείς ρύποι (π.χ. προέρχονται από
μεταφορές, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εργοστάσια) πρέπει να τηρείται η
ισχύουσα νομοθεσία. Στις εκσκαφές και τις μεταφορές αγόνων υλικών και τέφρας αλλά και
στην καύση του λιγνίτη, πρέπει να τηρούνται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2010/75/ΕΕ, ως προς
τον καθορισμό ορίων εκπομπών SO2, NOx, αιρουμένων σωματιδίων και CO από τις μεγάλες
και μεσαίες εγκαταστάσεις καύσης (Large Combustion Plants - LCP). Η ποιότητα του αέρα δεν
εξαρτάται μόνο από τις εκπομπές ρύπων ,εξαρτάται επίσης από: α) την εγγύτητα στην πηγή
και το υψόμετρο στο οποίο εκλύονται οι ρύποι, β) τις μετεωρολογικές συνθήκες, από τον
άνεμο και τη θερμότητα, γ) τις χημικές μετατροπές (αντιδράσεις στο ηλιακό φως,
αλληλεπιδράσεις ρύπων), δ) τις γεωγραφικές συνθήκες (τοπογραφία). Αναφορικά με τους
στόχους της Ε.Ε για το 2030, Σχεδιασμός 2050, «New Green Deal» της Ε.Ε. με σκοπό την
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, να ακολουθηθεί η στρατηγική-πλαίσιο για την
Ενεργειακή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, η οποία απαιτεί το ριζικό μετασχηματισμό του
Ελληνικού ενεργειακού συστήματος με μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών, για την
επίτευξη των αναληφθέντων στόχων.

8.1.6 Μέτρα για τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές
Κατά την κατασκευή των έργων να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των χρήσεων στην
περιοχή των έργων, από επεισόδια ρύπανσης, όπως: σκόνη, εκπομπές θορύβου και
δονήσεων. Αναμένονται θετικές επιπτώσεις στη διαχείριση και αξιολόγηση των υλικών
αγαθών και περιουσιακών στοιχείων μέσω της εφαρμογής των υπηρεσιών ψηφιοποίησης
και από την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αθλητισμού, υποδομών και εξωστρέφειας
καθώς αυξάνεται η αξία των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

8.1.7 Μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
Για την «προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα
μέτρα, ώστε όταν εντοπίζονται αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή των έργων να υπάρχει
άμεση εκτίμηση και γνωμοδότηση της αντίστοιχης Εφορείας Αρχαιοτήτων για το διατηρητέο
ή μη, και να γίνονται στη συνέχεια οι απαραίτητες ενέργειες για τον τρόπο συνέχισης των
εργασιών (ν. 3028/2002) για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Κατά τη λειτουργία των έργων να γίνουν δράσεις για τη βέλτιστή ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Π.Δ.Μ. Παράλληλα, να συνταχθούν προγράμματα επισκέψεων και να
γίνονται εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού, πολιτιστικές και ανάδειξης των στοιχείων της
σημαντικής φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.
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Τα μέτρα πολιτιστικής κληρονομιάς εκτιμάται ότι θα έχουν ισχυρές θετικές επιπτώσεις. Οι
προς χρηματοδότηση δράσεις αφορούν σε προστασία, ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης οι δράσεις και τα έργα 5ου στόχου για την πιστοποίηση
προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ (π.χ. κρόκος) θα συνδράμουν στην βελτίωση της εξωστρέφειας της
Περιφερειακής οικονομίας.

8.1.8 Μέτρα για την προστασία του τοπίου
Η εφαρμογή του ΠΠΑ Δ.Μ θα συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του
ιδιαίτερου τοπίου (πολιτιστικού, φυσικού) της Περιφέρειας Δ.Μ. Ενδέχεται να προκύψουν
θετικές επιπτώσεις όσον αφορά στην ανάδειξη σημαντικών τοπίων, μέσω της ψηφιοποίησης,
κάνοντας τα, γνωστά και προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Βασικό πρόβλημα αλλοίωσης και
αποκατάστασης του τοπίου είναι η ανασκαφή και μετακίνηση εκατομμυρίων τόνων
εδάφους λόγω της λιγνιτικής δραστηριότητας, η οποία διαταράσσει σοβαρά τη μορφολογία
και την αισθητική του τοπίου, καθώς δεσμεύονται και υποβαθμίζονται χιλιάδες στρέμματα
γεωργικής γης, ανασκάπτονται εκατομμύρια τόνοι (χωρίς ή με μερική περιβαλλοντική
αποκατάσταση). Οι δράσεις του στόχου 1 (έξυπνη ανάπτυξη) μπορούν να λειτουργήσουν
συνεργατικά με τις δράσεις του στόχου 2 (πράσινη αναπτυξη) και 4 (ανάπτυξη υποδομών)
αλλά και του συνόλου των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, σε
συνεργασία με τις δράσεις του στόχου 5 «Ανάπτυξη Εξωστρέφειας».

8.1.9 Μέτρα για το ακουστικό περιβάλλον- θόρυβο
Η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής των έργων του Προγράμματος αναμένεται να
είναι μικρή και παροδικού χαρακτήρα.
Εν τούτοις, προτείνονται μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου κατά την κατασκευή, που
περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών με εφαρμογή των πλέον αυστηρών Ελληνικών
κανονισμών όσο και της ΕΕ. Έτσι, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα διάφορα
εργοτάξια, εφόσον ανήκει στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β΄/
1−10−2003) και η τροποποίηση αυτής Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/2-03-2007) πρέπει
να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να
επιλέξουν τη διάταξη των εργοταξίων και τον προγραμματισμό των εργασιών, έτσι ώστε να
προκληθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της
περιοχής των έργων. Η διάταξη των συσσωρευμένων υλικών στον χώρο των εργοταξίων θα
πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν και ως
ηχοπετάσματα για τη μείωση του θορύβου.
Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στα
όρια των έργων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνονται υπερβάσεις να
λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, όπως η χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων κατά την
κατασκευή ή μόνιμων κατά τη λειτουργία (ειδικά σε περιπτώσεις οδικών έργων με σημαντική
κυκλοφορία οχημάτων) μετά από οριστική ακουστική μελέτη που θα συντάξει ο φορέας των
έργων.
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8.1.10 Μέτρα για την ανάπτυξη σε βιώσιμη κατεύθυνση
Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων πέραν των παραπάνω, καθώς η υλοποίηση του ΠΠΑ
πρόκειται να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ μέσω:



της αύξησης του ΑΕΠ με πηγή δραστηριότητες χαμηλού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος,



της πιο ορθολογικά και χωρικά ισορροπημένης οργάνωσης, των στρατηγικών κεντρικών
λειτουργιών της Περιφέρειας Δ.Μ



της μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάπτυξης,



της εναρμόνισης των περιβαλλοντικών όρων με τις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί από
τον κεντρικό σχεδιασμό εντός του πλαισίου του Ενωσιακού δικαίου.
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8.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Το «Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, Σ.Π.Π» (environmental monitoring), το
οποίο θα εφαρμοσθεί αφορά στις ενέργειες και διαδικασίες εκτίμησης και παρακολούθησης
της ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης (quantitative and qualitative assessment) των
περιβαλλοντικών παραμέτρων που αναμένεται να θιγούν σημαντικά ή να βελτιωθούν κατά
τη διάρκεια ή/και κατόπιν της εφαρμογής του Προγράμματος.
Η συνεχής και τεκμηριωμένη γνώση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην περιοχή
ενδιαφέροντος και επεμβάσεων, έχει ως στόχο την ικανότητα εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας των όρων, των μέτρων, των περιορισμών και των παρεμβάσεων που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρνητικού
χαρακτήρα, αλλά και την ενίσχυση των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων.
Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση (environmental monitoring), θα επιτυγχάνεται με την
αξιοποίηση «περιβαλλοντικών δεικτών». Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών έγινε
αξιολόγηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και ακολουθήθηκαν οι παρακάτω βασικές
αρχές:


Οι δείκτες που επιλέγονται θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητοί για όλους τους
εμπλεκόμενους, στο σχεδιασμό των έργων.



Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός για κάθε δείκτη που χρησιμοποιείται, για το πώς
υπολογίζονται τα δεδομένα, πώς υπολογίζεται ο δείκτης από τα δεδομένα και πόσο
συχνά θα πρέπει να μετρούνται.



Για κάθε δείκτη θα πρέπει να υπάρχει μία τιμή βάσης, δηλαδή η αρχική τιμή της
μεταβλητής πριν την εφαρμογή του Σχεδίου, με βάση την οποία υπολογίζεται η τιμή
στόχος. Στη συνέχεια μπορεί να ελέγχεται η εξέλιξη του δείκτη και η απόδοσή του μετά
την εφαρμογή του Σχεδίου. Οι τιμές βάσης είναι αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης που θα
πρέπει να εκπονηθεί πριν τη λειτουργία των έργων του Σχεδίου.



Η επιλογή των δεικτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα, τις πηγές
άντλησης στοιχείων και τους πόρους για τη συλλογή νέων δεδομένων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο μεγάλο αριθμό των στρατηγικών σχεδίων και μελετών που
έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, έχει προταθεί μεγάλος
αριθμός δεικτών κυρίως παρακολούθησης των προγραμμάτων και σχεδίων, μεταξύ αυτών
και περιβαλλοντικών δεικτών. Στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
(A/RES/70/1) προτείνονται 231 δείκτες, για τον συγκερασμό των οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.
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Η Ε.Ε. ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις πολιτικές της (COM(2019)
22 final, COM(2016) 739 final) και παρακολουθεί την υλοποίηση τους μέσα από 100 δείκτες.
Για την υλοποίηση των ΣΒΑ στην Ελλάδα έχουν προσδιοριστεί οκτώ εθνικές προτεραιότητες
και έχουν καταρτιστεί εθνικοί δείκτες παρακολούθησης και εθελοντική εθνική ανασκόπηση.
Χωρίς να μειώνεται ή να υποκαθιστάται η ανάγκη για παρακολούθηση του Προγράμματος
με δείκτες αποτελέσματος ή εκροής από τον Φορέα του Προγράμματος, η παρούσα μελέτη
προτείνει μόνο δείκτες παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πίνακα 63: Δείκτες παρακολούθησης κατά την κατασκευή των έργων
α/α

Περιβαλλοντική
Παράμετρος

α/α
δείκτη

1
Προστασία,
διατήρηση και
αναβάθμιση της
βιοποικιλότητας

2

1
3

Δείκτης

Μήκος οδικού έργου εντός
περιοχής προστασίας
Natura 2000 (ΕΖΔ ή ΖΕΠ)
Επιφάνεια περιοχής προστασίας
Natura 2000 (ΕΖΔ ή ΖΕΠ) που
καταλαμβάνεται από γήπεδο ή ζώνη
κατάληψης έργου
Μέτρα προστασίας που λαμβάνονται
ανά περιοχή προστασίας Natura2000
και ανά έργο
Ρύπανση εδαφών

Μονάδα
μέτρησης
δείκτη

Συχνότητα μέτρησης

m

Μία φορά ανά έτος

m2

Μία φορά ανά έτος

Αριθμός
και
είδος
m2

4
Εδαφος
2

5

6
3

Ύδατα

7

8

Ευστάθεια εδαφών
Αριθμός υδατορεμάτων
που διασχίζονται από
οδικά έργα
Αριθμός ατυχηματικής
ρύπανσης υδατορεμάτων
Συγκεντρώσεις σκόνης PM10
στα όρια ή εντός των οικισμών
κοντά σε κατασκευαζόμενα
μεγάλα έργα (οδικοί άξονες)

m2

Περιοχή μελέτης
Δύο φορές ανά έτος
κατά τη φάση
κατασκευής
Δύο φορές ανά έτος
κατά τη φάση
κατασκευής

αριθμός

Μία φορά ανά έτος

αριθμός

Μία φορά ανά έτος

μg/m3

Δύο φορές ανά
έτος κατά τη
φάση κατασκευής
(χειμώνας,θέρος)

μg/m3

Δύο φορές ανά έτος
κατά τη φάση
κατασκευής
(χειμώνας,θέρος)

4
Ατμόσφαιρα

5

Ακουστικό
περιβάλλον

9

10

Συγκεντρώσεις σκόνης PM2.5 στα
όρια ή εντός των οικισμών κοντά σε
κατασκευαζόμενα μεγάλα έργα
(οδικοί άξονες)
Επίπεδα Θορύβου Lden, Lnight στα
όρια ή εντός των οικισμών κοντά σε
κατασκευαζόμενα μεγάλα έργα
(οδικοί άξονες) ή άλλα μεγάλα έργα

dBA

Δύο φορές ανά έτος
κατά τη φάση
κατασκευής

6

Κλιματική αλλαγή

11

Αριθμός πλημμυρικών
επεισοδίων

Αριθμός

Συνεχής όταν
εκδηλώνονται.
Αναφορά κάθε έτος

7

Τοπίο

12

Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
(ΤΙΦΚ)

Αριθμός

Αναφορά κάθε έτος

Ο αριθμός των «δεικτών» περιορίζεται σε αυτούς που αφορούν βέβαια μόνο το περιβάλλον
και με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι κύριες πτυχές κάθε μιας από τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους που εξετάστηκαν, χωρίς να εξαντλούνται όλες οι αποχρώσεις των δυνητικών
επιπτώσεων. Ο στόχος είναι να μπορούν να παρακολουθηθούν με σχετική ευκολία χωρίς
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απαίτηση χρονοβόρων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση ο πίνακας των προτεινόμενων
δεικτών είναι ενδεικτικός και στη φάση σύνταξης των ΜΠΕ των έργων θα πρέπει να
οριστικοποιηθεί ή και να τροποποιηθεί με περαιτέρω εξειδίκευση, ως αποτέλεσμα
λεπτομερέστερης ανάλυσης.
Ο πίνακας «περιβαλλοντικών δεικτών» κατά τη φάση κατασκευής των έργων εφαρμογής του
σχεδίου περιλαμβάνει μικρό αριθμό δεικτών καθώς η περίοδος κατασκευής είναι αφενός
μικρή και αφετέρου οι αναμενόμενες επιπτώσεις, λόγω της φύσης του Προγράμματος, είναι
από ουδέτερες έως πολύ μικρής έντασης. Κατά τη φάση λειτουργίας των έργων οι δυσμενείς
επιπτώσεις είναι πολύ χαμηλές σχεδόν μηδενικές, όμως είναι σημαντικά τα αναμενόμενα
οφέλη για την Δυτική Μακεδονία, το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον και οι
εκτιμήσεις τείνουν να είναι μακροπρόθεσμα θετικές.
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται κωδικοποιημένα και με την μορφή γενικών
κατευθύνσεων τα μέτρα και οι προτάσεις που αναλύονται στο κεφ. 8 και αφορούν την
αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή
του υπό μελέτη Προγράμματος. Τα αναφερόμενα στοιχεία προτείνεται να περιλαμβάνονται
στην Κανονιστική Πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του Προγράμματος.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 και όπως προβλέπεται στο
παράρτημα ΙΙΙ, οι προτάσεις Κανονιστικής Πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης διακρίνονται σε
δύο ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:



Προτάσεις κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το
δυνατόν, αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Προτάσεις για το σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των εκτιμώμενων σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. 10 της
ανωτέρω ΚΥΑ περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία:






Για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο Πρόγραμμα από την ενσωμάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης.
Για τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Προγράμματος.
Για το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος.
Σχετικά με τη διαβούλευση, τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη διαβούλευση με τις
δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Για το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης.

H Κανονιστική Πράξη που θα προκύψει θα λάβει υπόψη της την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία. Επίσης θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των
συναρμόδιων φορέων όπως αυτές θα εκφραστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαβούλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ
107017/2006).
Η Κανονιστική Πράξη θα περιλαμβάνει τα κύρια μέτρα και κατευθύνσεις του Προγράμματος,
όπως αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 8 και τα συνολικά κείμενα της ΣΜΠΕ θα αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος τους.
Τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον θα έχουν ως στόχο την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν
πολλαπλής κατεύθυνσης, διάχυτες ή αθροιστικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των
προβλεπόμενων μέτρων, δράσεων και έργων του ΠΠΑ της ΠΔΜ.
Βασικός σκοπός των μέτρων θα είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στου πέντε (5) αναπτυξιακούς στόχους (κεφ.3.1.) στους οποίους
επικεντρώνεται το ΠΠΑ.
 Ο στόχος της Έξυπνης Ανάπτυξης (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός,
καινοτομία και επιχειρηματικότητα) και ο στόχος της Πράσινης Ανάπτυξης (κυκλική
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οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή) είτε περιλαμβάνουν από
μόνοι τους είτε πρέπει να αναφέρονται στην περιβαλλοντική διάσταση των δράσεων και
στη συμβολή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη.
 Ο στόχος της Κοινωνικής Ανάπτυξης (υγεία, απασχόληση, παιδεία / αθλητισμός,
κοινωνική συνοχή) προτείνεται να περιλαμβάνει στοιχεία πληροφόρησης και
εκπαίδευσης σχετικά με τις αξίες και τις αναγκαιότητες του φυσικού περιβάλλοντος.
 Ο στόχος της Ανάπτυξης Υποδομών (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα) και τα
προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν εξαρχής υιοθετήσει τη μέριμνα για την ανάδειξη
και προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση έργων συλλογής και επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων θα πρέπει να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ (ΚΥΑ 5673/400/1997). Η υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
θα πρέπει να βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα ενσωματώνει την
περιβαλλοντική και οικολογική διάσταση. Η υλοποίηση των έργων ύδρευσης θα πρέπει
να πραγματοποιείται με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
(ΚΥΑ Υ2/2600/2001) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 Ο στόχος της Εξωστρέφειας (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας,
βιομηχανία) Οι δράσεις πολιτισμού και τουρισμού πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
του Ν.3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομίας. Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να δίνεται έμφαση στην
διείσδυση περιβαλλοντικά φιλικών επιλογών με προώθηση της πράσινης
επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των πιστοποιήσεων περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Οι προτάσεις για το σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των εκτιμώμενων σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος θα βασίζονται τόσο
στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 σύμφωνα
με τις οποίες απαιτείται η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την
υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και
αντιμετώπισης.
 Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προβλεφθεί και εκτιμηθεί και για τις οποίες
έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα με την έγκριση του σχεδιασμού πρέπει να
παρακολουθούνται ώστε να καταγράφεται η τήρηση των μέτρων και του πλαισίου
προστασίας που έχει τεθεί.
 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανά έχουν υποεκτιμηθεί ή δεν έχουν προβλεφθεί
επαρκώς πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα, να επανεκτιμώνται και να λαμβάνονται άμεσα
μέτρα για την αντιμετώπιση τους.
Σκοπός της παρακολούθησης (monitoring) της ΣΜΠΕ είναι να διερευνηθεί εάν:
 Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις που έγιναν σχετικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις ή τις θετικές επιδράσεις από την υλοποίηση του Προγράμματος ήταν ακριβείς
και ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώνονται με την υλοποίηση
των προβλεπόμενων μέτρων, δράσεων και έργων.
 Η εφαρμογή του προγράμματος και η υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων
συμβάλλουν πραγματικά και στο μέτρο που εκτιμήθηκε για την τελική επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της ΣΜΠΕ.
 Τα μέτρα αντιμετώπισης ή πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προτείνονται από την ΣΜΠΕ είχαν θετική επίδραση και αποτελεσματικότητα.
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10. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Σε γενικό πλαίσιο δεν ανέκυψαν σημαντικές δυσκολίες ούτε ιδιαίτερα θέματα που να
απετέλεσαν εμπόδιο ή να προκάλεσαν καθυστερήσεις στην σύνταξη της παρούσας ΣΜΠΕ.
Τα βασικά θέματα τα οποία και αντιμετωπίζονται κατά την εκπόνηση κάθε Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων και
εξειδικευμένων οδηγιών ως προς την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 /2006.
Οι δυσκολίες που όμως ήταν αναμενόμενες αφορούν την πολυπλοκότητα του θέματος και
τον διαφορετικό τύπο και την μορφή των προβλεπόμενων δράσεων και έργων από την
υλοποίηση του προγράμματος. Έτσι προέκυψαν και ορισμένες δυσκολίες που προήλθαν
από την έλλειψη στοιχείων μακρόχρονων παρατηρήσεων για περιβαλλοντικές μεταβλητές
που αναλύονται στην παρούσα μελέτη.
Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατανομή των πόρων, τους ειδικούς στόχους και τις
ενδεικτικές δράσεις ανά προτεραιότητα δράσεων αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με τα
στελέχη της αναθέτουσας αρχής και τους ειδικούς συμβούλους.
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11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι
οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που
προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εφαρμοστεί το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που
αναφέρεται στις απαιτούμενες διαδικασίες (μελέτες, εγκρίσεις) για την υλοποίηση των
έργων.
Συνοπτικά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης εγκρίνεται το Πρόγραμμα με έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
Στη συνέχεια, για το σύνολο των παρεμβάσεων, έργων και δραστηριοτήτων, που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πρέπει να εκπονηθούν Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα επικαιροποιημένα και αναλυτικά στοιχεία των
μελετών σχεδιασμού των έργων και δράσεων του προγράμματος ανάλογα με την
κατηγοριοποίησή τους. Στις ΜΠΕ θα εκτιμηθούν αναλυτικά οι επιπτώσεις και τα μέτρα
αντιμετώπισης, ώστε να εκδοθεί, όπου απαιτείται, κατάλληλη Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με το Ν.4014/2011 και τον Ν.4685/2020, στην
οποία θα προσδιορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
και το αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης, που θα πρέπει να τηρούνται.

ΚΟΖΑΝΗ Αύγουστος 2021,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. Χάρτης Σημαντικών Στοιχείων Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δ.Μ
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