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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το άρθρο 20 του Ν.2446/96 περί επιβολής τέλους "Ανάπτυξης Βιοµηχανικών 

Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύµατος από Λιγνιτικούς Σταθµούς" θεσπίστηκε η 

εφαρµογή του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης που προσδιορίσθηκε σε ποσοστό 0,4% του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ∆ΕΗ. Κατανέµεται δε στους Νοµούς (νυν Περιφερειακές 

Ενότητες) Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας αναλογικά προς την παραγόµενη 

ηλεκτρική ενέργεια από τους θερµικούς λιγνιτικούς σταθµούς των Νοµών αυτών. 

Ήδη µε την παράγραφο 2 του Άρθρου 40 του Ν. 4062/12 (ΦΕΚ Α’, Αρ. Φύλλου                 

70/30-03-2012), το Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης αυξήθηκε σε 0,5% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της ∆ΕΗ. 

Το Τέλος αυτό αξιοποιείται µε την µορφή Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος 

(Ε.Α.Π) το οποίο έχει πενταετή ορίζοντα υλοποίησης.  

Η αξιοποίηση του ποσού που αναλογεί σε κάθε περιοχή καθώς και όλες οι 

λεπτοµέρειες χρηµατοδότησης, σχεδιασµού, προγραµµατισµού, διαχείρισης, 

υλοποίησης, ελέγχων και δηµοσιότητας περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Αρ. 

∆5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/05-02-2013 στην οποία προσδιορίζεται και το 

περιεχόµενο των 5ετών Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. 

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί την πρόταση της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και αφορά στο  

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) για το διάστηµα 2012-2016. 

Φιλοδοξεί, µέσα από ένα ευρύτατο διάλογο µε τους κοινωνικούς και οικονοµικούς 

εταίρους των περιοχών εφαρµογής, να εκφράσει την πολιτική και τεχνοκρατική 

αντίληψη, για : 

• Την ορθολογική διαχείριση του Τέλους Ανάπτυξης. 

• Την ουσιαστική συµβολή στην ανάπτυξη των περιοχών εφαρµογής και 

ειδικότερα των λιγνιτικών περιοχών. 

• Τη δηµιουργία συνθηκών αύξησης της απασχόλησης και του παραγόµενου 

εισοδήµατος. 

• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
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• Την κινητοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων για δηµιουργία 

αναπτυξιακού κλίµατος.  

Η δοµή του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ε.Α.Π. περιλαµβάνει : 

α) Σύντοµη παρουσίαση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και ειδικότερα των 

περιοχών εφαρµογής σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και 

των υποδοµών. 

β) Ανάλυση SWOT, µε τα αδύνατα και δυνατά σηµεία καθώς και τις απειλές και 

ευκαιρίες που προκύπτουν. 

γ) Συνοπτική παρουσίαση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του προγράµµατος. 

δ) Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος που περιλαµβάνει 

επίσης, το πλαίσιο σχεδιασµού, τον Κεντρικό και τους Ειδικούς Στόχους, τη 

µεθοδολογία σύνταξής του, το πλαίσιο χρηµατοδότησης, τη στρατηγική 

διασύνδεσης των Αξόνων και των Μέτρων µε τους Ειδικούς Στόχους καθώς και τη 

συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε άλλα προγράµµατα και πρωτοβουλίες 

εθνικού, περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα. 

ε) Παρουσίαση ενδεικτικών κριτηρίων επιλογής των έργων. 

στ) Χρονοδιάγραµµα ενεργειών κατά φάσεις, από το σχεδιασµό µέχρι και την  

υλοποίηση του ΕΑΠ 2012-2016. 

ζ) Παρουσίαση δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του προγράµµατος. 

η) Υποδείγµατα και έντυπα.  
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

2.1 Η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας  

Σύµφωνα µε την ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, όπως παρουσιάζονται στην πρότασή της για τη 

διαµόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014 – 2020, η 

Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας µε έκταση 9.451 km2 (7,16% της χώρας) και 

πληθυσµό 291.731 κατοίκους (2,58% της χώρας, Eurostat 2012) αποτελεί την πύλη 

εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια 

συνορεύοντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας µε την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ. Ο 

πληθυσµός της Περιφέρειας, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ποσοστό σχεδόν 50% στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, µειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στο σύνολό του 

µε υψηλότερη τάση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου εµφανίζονται και οι 

υψηλότεροι δείκτες γήρανσης.  

Με την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου, ενισχύεται τόσο η 

εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας, όσο και η διαµόρφωση ενός ενιαίου Βαλκανικού 

χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης που αναδεικνύει την κοµβική θέση της. Κατά 

συνέπεια, η ∆υτική Μακεδονία µετασχηµατίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκοµµένη 

µέχρι πρότινος από τους γείτονές της, σε µία περιοχή που ενισχύει συνεχώς τη θέση 

της επικοινωνιακά, ενεργειακά αλλά και επιχειρηµατικά. 

Η γεωγραφική θέση της ∆υτικής Μακεδονίας, συνδυαζόµενη µε το γεγονός ότι 

αποτελεί τη µόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς θάλασσα, διαµορφώνουν µια 

χωροταξική ενότητα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσµατα, αναφορικά µε τη 

συνύπαρξη ορεινών περιοχών και οµαλών εκτάσεων, το ποικιλόµορφο φυσικό 

περιβάλλον µε την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και το µεγαλύτερο στη χώρα 

δυναµικό επιφανειακών υδάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα χώρο ο 

οποίος µε την εφαρµογή του κατάλληλου αναπτυξιακού µοντέλου µπορεί να 

αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

διαβίωσης. 
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Κυρίαρχη είναι η θέση του τοµέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονοµία αλλά και 

η συµβολή του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο (κατά την περίοδο 2010 – 

12 οι θερµικές και υδροηλεκτρικές µονάδες της Περιφέρειας συµµετείχαν µε ποσοστό 

από 52% έως 55% στην συνολική ηλεκτρική παραγωγή στο διασυνδεδεµένο 

σύστηµα), καθιστώντας τη ∆υτική Μακεδονία ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας. 

Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από το µητροπολιτικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης αναφορικά µε τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας, δευτερευόντως της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και για το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών 

συναλλαγών. Σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, η βελτίωση της προσβασιµότητας 

ενισχύει τις επιδράσεις που δέχεται από τα µεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία 

αποτελούν συγχρόνως αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων της ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου η ∆υτική Μακεδονία ήταν µια από τις 

3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) της Ελλάδας µε το κατά κεφαλή 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆) 

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 ∆υτική 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 

∆υτικής 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 ΜΑ∆) της 

Περιφέρειας ∆υτικής 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 1).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΕΠ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΕ ΜΑ∆ (ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ) ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ (Π∆Μ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΕΕ-27), ΕΤΗ 2008-2010. 

 ∆υτική Μακεδονία Ελλάδα ΕΕ-27 

 ΜΑ∆ % ΕΠΙ ΤΟΥ 
Μ . Ο . ΕΕ- 

27 

ΜΑ∆ % ΕΠΙ ΤΟΥ 
Μ . Ο . ΕΕ- 

27 

ΜΑ∆ % ΕΠΙ ΤΟΥ 
Μ . Ο . ΕΕ-

27 

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

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

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

             Πηγή: Eurostat 9/2013 
 

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εµφανείς στον τοµέα της απασχόλησης οπού 

το ποσοστό ανεργίας στη ∆υτική 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 ∆υτική Μακεδονία έχει 

φτάσει στο 32,9%. 

Αποδεικνύεται έτσι ότι, η ένταξη της ∆υτικής 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 την 

Γεωργία, κατά 38,5% από την Βιοµηχανία – Κατασκευές (στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται οι τοµείς των 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% στον δευτερογενή και το 55,08% 

στον τριτογενή (2008). 

Η ενδοπεριφερειακή εικόνα παρουσιάζει έντονες ανισότητες σε επίπεδο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (σε ΜΑ∆ - Πίνακας 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 
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ισορροπηµένη παραγωγική διάρθρωση εντός της Περιφέρειας ∆υτικής 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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 2009, ΑΕΠ/ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΕ ΜΑ∆ 

 
Π.Ε. 

Γρεβενών 
Π.Ε. 

Καστοριάς 
Π.Ε 

Κοζάνης 
Π.Ε. 

Φλώρινας 

Πληθυσµός 31.757 50.322 150.196 51.414 

Πυκνότητα Πληθυσµού  13,745 2,233 42,454 26,549 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ΜΑ∆* 12.500 12.200 21.800 20.500 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (% του µέσου όρου 
της χώρας)* 

61 59 106 100 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (% του µέσου όρου 
της ΕΕ27)* 

57 56 100 94 

                Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφή, 2011, Eurostat 4/2012 – *2009 Eurostat 3/12 
 

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 µονο-

δραστηριοτήτων 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 ∆υτικής 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. 



«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 
 

[ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2012-2016.DOC]   Σελ. 9/130 

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).    

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και πλούσια 

πολιτιστική κληρονοµιά µε σηµαντικές δυνατότητες τουριστικής εκµετάλλευσης οι 

οποίες όµως αξιοποιούνται µερικώς. Η Περιφέρεια αποτελεί τον λιγότερο ελκυστικό 

τουριστικό προορισµό στο σύνολο της χώρας αφού καταγράφονται σ’ αυτή µόλις 0,17 

διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο και κατατάσσεται, µε µεγάλη διαφορά, στην 

τελευταία θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – 

δείκτη. Υπό το πρίσµα της µειωµένης ζήτησης, απαιτούνται παρεµβάσεις 

αναβάθµισης του τουριστικού προφίλ της Περιφέρειας στο εξωτερικό και συνδυασµένη 

αντιµετώπισή της µε άλλους σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς.  

Στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να σηµειωθεί ότι η σηµαντική αλλαγή του 

∆ιοικητικού Χάρτη της Χώρας δεν συνοδεύτηκε από ένα σαφές και σύγχρονο 

κανονιστικό πλαίσιο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει παραµένει ζητούµενο η 

απόκτηση µιας δηµόσιας διοίκησης χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια, που θα προωθεί 

και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας µε δράσεις 

περισσότερης αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων, απλοποίησης των διαδικασιών, 

βελτίωσης του παραγωγικού συστήµατος δηµοσίων έργων και προµηθειών, 

ανάπτυξης περιφερειακού συστήµατος παρακολούθησης και στατιστικής 

επεξεργασίας των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, ορθολογικής διαχείρισης και 

αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, 

σχεδιασµού και εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας µε βάση τις αρχές διοίκησης 

ολικής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ενσωµάτωσης των 

ΤΠΕ στην καθηµερινή λειτουργία.  

Συµπερασµατικά, η σηµερινή παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας δεν είναι σε 

θέση να απορροφήσει τους «κραδασµούς» που προκύπτουν από την κρίση. Παρόλα 

αυτά και σε συνδυασµό µε τις γενικότερες πολιτικές αντιµετώπισής της που θα 
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ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, η ίδια η Περιφέρεια θα πρέπει να αναζητήσει ένα 

παραγωγικό πρότυπο προσαρµοσµένο στις δυνατότητές της. 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 

ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας τόσο µε τις γειτονικές διασυνοριακές περιφέρειες όσο 

και µε άλλες περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό χώρο σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Τα 

πεδία συνεργασίας σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο εστιάζονται σε κοινά 

προβλήµατα και προοπτικές, ισχυρούς οικονοµικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς – 

πολιτιστικούς δεσµούς, κοινούς φυσικούς πόρους, κοινές ή συµπληρωµατικές 

υποδοµές διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασµό πέρα από τα 

διοικητικά όρια. 

Παράλληλα διαπεριφερειακές ζώνες συνεργασίας εντοπίζονται στους τοµείς των 

δικτύων µεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, ύπαρξης και 

διαχείρισης κοινών φυσικών πόρων καθώς και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξης αγροτικού χώρου, 

τουρισµός, πολιτισµός, υγεία, εκπαίδευση).  Αναφορικά µε τον ρόλο των Περιφερειών 

της Ευρώπης, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ως προς τις 4 βασικές προκλήσεις 

(Παγκοσµιοποίηση, ∆ηµογραφική Αλλαγή, Κλιµατική Αλλαγή και Ενέργεια) της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» βρίσκεται µαζί µε το σύνολο σχεδόν των Περιφερειών 

του Νότου της Ε.Ε σε ευάλωτη θέση και ειδικότερα αναφορικά µε την Κλιµατική 

Αλλαγή και την Ενέργεια. 

2.1.1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κοζάνης και Φλώρινας 

Στο επίπεδο των δύο περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας µε βάση το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2011 - 2014, τα βασικά 

χαρακτηριστικά ανά τοµέα δραστηριότητας καθώς και οι αναπτυξιακές τους 

δυνατότητες αποτυπώνονται ως εξής: 
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2.1.1.1. Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Π.Ε. 
Κοζάνης 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα του 

Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Ελλιπής οδική διασύνδεση με την Κεντρική 
και τη Νότια Ελλάδα. Σταδιακή παύση 

λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής. 
Ελλιπής αεροπορική διασύνδεση. 

Οδική διασύνδεση με τα μεγάλα αστικά 

κέντρα της Βόρειας Ελλάδας μέσω της 

Εγνατίας Οδού 

Ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας 
των ΑΗΣ και των ορυχείων λιγνίτη 

Λειτουργία και επέκταση συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας που καλύπτει τις 

ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης  

Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα  λεκάνης 

Σαριγκιόλ λόγω της εξόρυξης λιγνίτη. 

Αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης και   

δημιουργία ταμιευτήρων. 

Υποβάθμιση ποιότητας εδαφών και μη 

αποκατάσταση αυτών στη λεκάνη Σαριγκιόλ 
λόγω των ορυχείων ΔΕΗ / απαλλοτρίωση 

μεγάλων εκτάσεων από τη ΔΕΗ. 

Εφαρμογή μέτρων δασοπροστασίας 

 

Ανάγκη μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω 

της εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ 

Αποκατάσταση εδαφών  κατά και μετά 
την ολοκλήρωση των λατομικών 

δραστηριοτήτων - εφαρμογή 

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων 

Προβλήματα  λαθροϋλοτομίας & λαθροθηρίας  

στις ορεινές περιοχές. 

Σχεδιασμός προστασίας και αξιοποίησης 

του υδάτινου δυναμικού της περιοχής. 

Προβλήματα ρύπανσης  υγροτόπων από 

γεωργικές δραστηριότητες και  βιομηχανικά  
απόβλητα εγκαταστάσεων. 

 

Ύπαρξη εκτάσεων ρυπασμένων με 
επικίνδυνα απόβλητα (περιοχή ΜΑΒΕ - 

παλαιών μεταλλείων Αμιάντου) 
 

Έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων σε οικισμούς άνω των 5.000 

κατοίκων. 

 

Εκτεταμένες εκσκαφές σε λατομικές / 
μεταλλευτικές περιοχές (π.χ. ορυχεία Λάρκο, 

περιοχή μαρμάρων Τρανοβάλτου κ.λ.π.) 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Επιδείνωση κρίσιμων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και επίδραση επί του φυσικού 

πλούτου της περιοχής  

Ύπαρξη κονδυλίων κατευθυνόμενων σε 
δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης της ποιότητας ζωής. 

Ανορθολογική χρήση δασικών πόρων για την 

κάλυψη βιοποριστικών αναγκών. 

Λειτουργία φράγματος και ΥΗΣ Ιλαρίωνα 

- αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής 

Έλλειψη προσωπικού & εξοπλισμού των 

αρμοδίων υπηρεσιών για την παρακολούθηση 

των έργων / δράσεων με σκοπό την  τήρηση 
των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.  

Προϋποθέσεις διασύνδεσης με 

διευρωπαϊκά δίκτυα 

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014 

Κοινωνική Μέριµνα, Υγεία, Εκπαίδευση, ∆ια Βίου Μάθηση Πολιτισµός και 
Αθλητισµός – Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης στην Π.Ε. Κοζάνης 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα Κοινωνικής 

Μέριµνας, Υγείας, Εκπαίδευσης, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού στην  

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος 
του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας στην 

περιοχή της ΖΕΠ 

Ενίσχυση της πολιτιστικής 

δραστηριότητας σε Κοζάνη και 
Πτολεμαΐδα αλλά και της υπαίθρου με 

αμεσότερη διασύνδεση με την 

πραγματική οικονομία 

Χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών στις ορεινές και 

απομακρυσμένες περιοχές 

Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων 
με έμφαση στη λίμνη Πολυφύτου, 

στους ορεινούς όγκους Πιερίων και 

Ασκίου αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή του Βοΐου 

Ενίσχυση της επίβλεψης και περιορισμός της 

επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας, κύρια από 

τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων στις άμεσα 
πληττόμενες αλλά και στις γειτονικές περιοχές 

Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας με 

ενίσχυση και συμπληρωματική - 

συνεργατική λειτουργία των δύο 
λειτουργούντων Νομαρχιακών 

Νοσοκομείων 

Σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό 

και υλικοτεχνικό εξοπλισμό των δύο 
Νομαρχιακών Νοσοκομείων 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Πιθανή συρρίκνωση των τμημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια 

συγχώνευσης ή κατάργησης σχολών ή και 

ιδρυμάτων 

Δημιουργία ενιαίου τουριστικού 
προϊόντος με βάση το τρίπτυχο φύση-

αθλητισμός-πολιτισμός και πεδίο 

αναφοράς το σύνολο της Δυτικής 

Μακεδονίας 

Περιορισμός των χρηματοδοτικών διαθεσίμων 

Ενδυνάμωση των υφιστάμενων 

ερευνητικών δομών με έμφαση στην 

καινοτομία 

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014 

Οικονοµία και Απασχόληση – Αξιολόγηση Υφιστάµενη κατάστασης στην 
Π.Ε. Κοζάνης 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα Οικονοµία και 

Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης συνοψίζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

• Μικρή εσωτερική αγορά / Μικρός 

βαθμός συγκέντρωσης ΜΜΕ - Μικρά 

διαθέσιμα κεφάλαια - Απουσία ξένων 

επενδύσεων 

• Απουσία διασύνδεσης της έρευνας 

και τεχνολογίας με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Έντονες ενδονομαρχιακές 

διαφοροποιήσεις             

• Μικρός βαθμός καινοτομίας -  

Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης 

προϊόντων Τ.Π.Ε. 

• Μικρή διαφοροποίηση της 

μεταποίησης και περιορισμένος 

κλαδικός προσανατολισμός 

• Χαμηλή παραγωγικότητα του 

γεωργικού τομέα    

• Χαμηλή διασύνδεση της εκπαίδευσης 

με την παραγωγή   

• Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού 

μόνο στους τομείς ενέργειας και 

γούνας      

• Χαμηλό εισόδημα στους αποδέκτες 

• Μοναδικότητα της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς για ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων  

• Οδικοί Άξονες / Η υλοποίηση της 

Εγνατίας Οδού και κάθετων αξόνων (που 

όμως πρέπει να ολοκληρωθούν στο 

σύνολό τους) 

• Αυξημένα κίνητρα για επενδύσεις βάσει 

του νέου  Αναπτυξιακού Νόμου   

• Πλούσιοι ορυκτοί πόροι / Εθνικό 

Ενεργειακό Κέντρο 

• Ισχυρή παράδοση στην εμπορική 

δραστηριότητα    

• Δυνατότητα βιολογικής παραγωγής           

• Ένταξη της ποιότητας στις παρεμβάσεις 

ανάπτυξης της υπαίθρου     

• Σταδιακή έναρξη της διαφοροποίησης 

των τάσεων επιχειρηματικής δράσης     

• Λειτουργία του Πανεπιστημίου και του 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του ΚΤΕ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

των υπηρεσιών εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού 

• Μειωμένος επαγγελματισμός κατά 

την παραγωγή και παροχή 

υπηρεσιών  

• Χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών 

υποδομών (στις ορεινές και 

απομακρυσμένες περιοχές)                                                                                                     

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

• Διατήρηση της υψηλής και 

μακροχρόνιας ανεργίας  

• Η διατήρηση της φθίνουσας πορείας 

των βιομηχανικών δραστηριοτήτων     

• Διεύρυνση ενδονομαρχιακών 

ανισοτήτων                  

• Αποθάρρυνση προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων  εξαιτίας του θεσμικού 
και φορολογικού πλαισίου 

• Η διατήρηση τάσεων φυγής του 

ενεργού πληθυσμού από τις ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές   

• Η αποτυχία των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν 

στις αγροτικές περιοχές εξ’ αιτίας της 

ελλιπούς επιχειρηματικής 
κουλτούρας              

• Μειωμένη ποιότητα παρεχομένων 

υπηρεσιών                                                                                                                    

• Ενίσχυση βιολογικής παραγωγής 

• Ανάδειξη της αυθεντικότητας    

• Βελτιωμένη πρόσβαση στα μεγάλα 

αστικά κέντρα     

• Δημιουργία ενιαίου τουριστικού 

προϊόντος με βάση το φυσικό περιβάλλον 

και τον πολιτισμό  

• Εξωστρέφεια σε αγορές εκτός των 

συνόρων                  

• Ένταξη της καινοτομίας στην 
παραγωγική διαδικασία   

• Εξαγωγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα 

περιβάλλοντος, ενέργειας κ.λ.π.         

• Ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων 

με αιχμή την πολυαπασχόληση      

• Ταυτοποίηση τοπικής παραγωγής / 

Τοπική παραγωγή και διασύνδεση με την 

τουριστική ζήτηση                                                                                                                            

• Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης - 

κατάρτισης με έμφαση στις νέες 

τεχνολογίες και τις νέες δεξιότητες                                                                                                                

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014 

 

2.1.1.1.1. Συνοπτική αξιολόγηση της Π.Ε. Κοζάνης  

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι η µεγαλύτερη σε πληθυσµό Π.Ε. της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας κατά την τελευταία δεκαετία 

συνολική πληθυσµιακή µείωση κατά 4%. Με πυκνότητα 42,4 κατ./km2 αποτελεί την 

πιο πυκνοκατοικηµένη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας.   

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Π.Ε. Κοζάνης είναι υψηλό και την κατατάσσει στην 5η θέση 

σε επίπεδο χώρας. 

Σύµφωνα µε τη διάρθρωση του Α.Ε.Π., η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας 

συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός ποσοστού 47,7% αναφορικά µε τη 
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συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα, που είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Αντίθετα, 

ο πρωτογενής τοµέας έχει διαχρονικά υποστεί συρρίκνωση και συµβάλλει στη 

διαµόρφωση του Α.Ε.Π. µόλις κατά 4%, ενώ ο τριτογενής συµµετέχει µε 48,3%.   

Η λειτουργία του αεροδροµίου, η Εγνατία οδός και οι κάθετοι άξονες που διασχίζουν 

την περιοχή µπορούν να συµβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της,  δεδοµένου 

ότι επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση προς τα µεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας 

Ελλάδας και τη γειτονική Βαλκανική µε µειωµένο κόστος µεταφοράς και στην αύξηση 

της επισκεψιµότητάς της. 

Το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας µπορούν να συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας τόσο στην περιοχή όσο και σε όλη την 

Περιφέρεια, προσφέροντας διεξόδους στην οικονοµία της µε την προϋπόθεση της 

κατάλληλη διασύνδεσης των προγραµµάτων σπουδών τους µε τις προτεραιότητες της 

τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής µε 

την ανάπτυξη ενός ποιοτικού και καθετοποιηµένου αγροτικού τοµέα, η αξιοποίηση του 

πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέµατος σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 

δράσεων εναλλακτικού τουρισµού αποτελούν βασικές παραµέτρους για την ανάπτυξη 

της περιοχής.  

2.1.1.1.2. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Π.Ε. Κοζάνης  

1. Χαρακτηρίζεται από το πληρέστερο δίκτυο µεταφορικών υποδοµών στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. ∆ιασχίζεται πλέον από τον οδικό άξονα της 

Εγνατίας και βρίσκεται πολύ κοντά στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, και τους κάθετους 

άξονες της Περιφέρειας, ενώ διαθέτει αεροδρόµιο και σιδηροδροµικό σταθµό. 

2. Η περιοχή διακρίνεται για τη φυσική οµορφιά µεγάλης οικολογικής σηµασίας και 

µοναδικής βιοποικιλότητας (Βούρινος - NATURA 2000), πυκνά πευκοδάση, 

ποτάµια και µικρά χωριά (δυτικό τµήµα - επαρχία Βοΐου), τεχνητή λίµνη 

(νοτιοανατολικά, Πολύφυτος) και τη µοναδική πολιτιστική κληρονοµιά των 

αρχοντικών στον άξονα Σιάτιστα - Εράτυρα - Σισάνι. Ο συνδυασµός των 

παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία δεν έχουν µέχρι σήµερα προβληθεί 

ικανοποιητικά καθιστά την Περιφερειακή Ενότητα  της Κοζάνης ως πολλά 

υποσχόµενο τουριστικό πόλο έλξης. 
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3. Στην περιοχή υπάρχουν σηµαντικά αποθέµατα φυσικού πλούτου (λιγνίτης, 

µάρµαρο, νικέλιο, χρώµιο, λευκόλιθου, αµίαντου) - αυτονοµία πρώτης ύλης για τη 

λειτουργία των παραγωγικών µονάδων της ∆ΕΗ.  

4. Είναι το µεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας και χαρακτηρίζεται από 

σηµαντικές δυνατότητες σύνδεσης µε τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα.  

5. Συνιστά πρωταγωνιστικό πόλο ανάπτυξης του δευτερογενή τοµέα της 

Περιφέρειας, ως αποτέλεσµα των µεγάλων µονάδων εξόρυξης και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και του µεταποιητικού ιστού στο κλάδο της γούνας.  

6. ∆ιαθέτει ή διαµορφώνει σταδιακά ένα αξιόλογο πλέγµα επιχειρηµατικών 

υποδοµών. 

7. Το εξαγωγικό προϊόν της περιοχής χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά 

προορισµών, µε το δεδοµένο ότι αποστέλλεται κατ’ έτος  σε  12 – 14 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή έχει καθιερωθεί, µετά την Καστοριά, ως “brand 

name” στο χώρο της γούνας. 

8. Η παρουσία της κεντρικής υποδοµής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και 

του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στηρίζουν  την αναπτυξιακή προσπάθεια της 

περιοχής.  

9. ∆ιαθέτει ένα αναπτυσσόµενο πλέγµα φορέων εφαρµογής της έρευνας, της 

διάδοσης νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας, πληροφόρησης σε ζητήµατα 

εγχωρίων και κοινοτικών ενισχύσεων, ικανό να συµβάλλει σταδιακά στην 

υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας.  

10. Χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (αγροτουρισµός κ.λπ.). 
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2.1.1.2. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας  

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Π.Ε. 
Φλώρινας 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα του 

Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Ελλιπής οδική διασύνδεση με την Κεντρική και τη Νότια 

Ελλάδα. Σταδιακή παύση λειτουργίας της 

σιδηροδρομικής γραμμής. 

Οδική διασύνδεση με τα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Βόρειας 

Ελλάδας μέσω του Καθέτου 
Άξονα της Εγνατίας Οδού 

Ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας των ΑΗΣ 

και των ορυχείων λιγνίτη 

Λειτουργία και επέκταση 
συστήματος ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας που καλύπτει τις 
ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας  

Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα  λεκάνης Αγίων 
Αναργύρων, με κίνδυνο εξάλειψης αυτού. 

Εφαρμογή μέτρων 
δασοπροστασίας 

Ανάγκη μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω της 
εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ 

Επεξεργασία λυμάτων και 
επεξεργασία / αξιοποίηση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Διάσπαρτοι και μικροί οικισμοί, χωρίς εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων και με σημαντική κτηνοτροφική 

δραστηριότητα 

 

Προβλήματα ρύπανσης  υγροτόπων από γεωργικές 
δραστηριότητες και  βιομηχανικά  απόβλητα 

εγκαταστάσεων. 

 

Προβλήματα  λαθροϋλοτομίας & λαθροθηρίας  στις 

ορεινές περιοχές. 
 

Μη ελεγχόμενη απόθεση αδρανών υλικών  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Επιδείνωση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και επίδραση επί του φυσικού πλούτου της περιοχής  

Ύπαρξη κονδυλίων 
κατευθυνόμενων σε δράσεις 

προστασίας περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης της ποιότητας ζωής. 

Ανορθολογική χρήση δασικών πόρων για την κάλυψη 
βιοποριστικών αναγκών. 

Προϋποθέσεις διασύνδεσης με 
διευρωπαϊκά δίκτυα 
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Έλλειψη προσωπικού & εξοπλισμού των αρμοδίων 

υπηρεσιών για την παρακολούθηση των έργων / 
δράσεων με σκοπό την  τήρηση των εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων.  

 

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014 

Κοινωνική Μέριµνα, Υγεία, Εκπαίδευση, ∆ια Βίου Μάθηση Πολιτισµός και 
Αθλητισµός – Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Π.Ε. Φλώρινας 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα Κοινωνικής 

Μέριµνας, Υγείας, Εκπαίδευσης, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  7 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

Χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών στις ορεινές και απομακρυσμένες 

περιοχές 

Σημαντική πολιτιστική 

δραστηριότητα με έμφαση στην 
πόλη της Φλώρινας και 

διασύνδεση με τις τριτοβάθμιες 

σχολές της πόλης 

Ενίσχυση της επίβλεψης και περιορισμός της 

επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας, κύρια από τη 

λειτουργία των λιγνιτωρυχείων στις άμεσα 
πληττόμενες αλλά και στις γειτονικές περιοχές 

Περαιτέρω ανάπτυξη αθλητικών 
δραστηριοτήτων βουνού και 

φύσης, συμπληρωματικά προς τη 

λειτουργία του Χιονοδρομικού 
Κέντρου της Βίγλας και με 

αξιοποίηση της λίμνης Βεγορίτιδας 

Ελλιπής παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας   

Ενίσχυση των σημαντικών 

διαθεσίμων Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας στον τομέα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και 

διασύνδεσή της με τις λοιπές δομές 
για τη δημιουργία περιφερειακού 

πλαισίου στοχευμένων κοινωνικών 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

Πιθανή συρρίκνωση των τμημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στα πλαίσια συγχώνευσης ή 

κατάργησης σχολών ή και ιδρυμάτων 

Διασυνοριακή γεωγραφική θέση με 

ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών 
ειδικά στους τομείς υγείας, 

εκπαίδευσης, πολιτισμού και 

αθλητισμού 

Περιορισμός των χρηματοδοτικών διαθεσίμων Δημιουργία ενιαίου τουριστικού 
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προϊόντος με βάση το τρίπτυχο 
φύση-αθλητισμός-πολιτισμός και 

πεδίο αναφοράς το σύνολο της 

Δυτικής Μακεδονίας 

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2011-2014 

Οικονοµία και Απασχόληση – Αξιολόγηση Υφιστάµενης κατάστασης στην 
Π.Ε. Φλώρινας 

Συνοπτικά, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον Τοµέα Οικονοµία και 

Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας συνοψίζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

• Μικρή εσωτερική αγορά - Μικρός βαθμός 

συγκέντρωσης ΜΜΕ - Μικρά διαθέσιμα 

κεφάλαια - Απουσία ξένων επενδύσεων 

• Απουσία διασύνδεσης της έρευνας και 

τεχνολογίας με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα /                                                                                                              
Μικρός βαθμός καινοτομίας /        Χαμηλός 

βαθμός ανάπτυξης προϊόντων Τ.Π.Ε. 

• Μικρή διαφοροποίηση της μεταποίησης και 

περιορισμένος κλαδικός προσανατολισμός 

• Χαμηλή παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα     

• Χαμηλό εισόδημα στους αποδέκτες των 

υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

• Μειωμένος επαγγελματισμός κατά την 

παραγωγή και παροχή υπηρεσιών          

• Χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών 

(στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)                                                                                   

• Μοναδικότητα της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς για 

ανάπτυξη τουριστικών 
δραστηριοτήτων      

• Διασυνοριακή - στρατηγική 

θέση για Ευρωπαϊκή διείσδυση 
των τοπικών προϊόντων και 

υπηρεσιών                

• Αυξημένα κίνητρα για 

επενδύσεις βάσει του νέου  

Αναπτυξιακού Νόμου      

• Ενεργειακό Κέντρο  - Πλούσιοι 

ορυκτοί πόροι         

• Λειτουργία του Πανεπιστημίου 
και του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

• Κλίμα εμπιστοσύνης με 

διασυνοριακές περιοχές και 

φορείς              

• Οι υφιστάμενες ισχυρές 

επιχειρηματικές και 

πολιτιστικές συνεργασίες                                                                                                     

• Δυνατότητα βιολογικής 

παραγωγής         

•  Σταδιακή έναρξη της 
διαφοροποίησης των τάσεων 

επιχειρηματικής δράσης                   

• Ένταξη της ποιότητας στις 



«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 
 

[ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2012-2016.DOC]   Σελ. 20/130 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

παρεμβάσεις ανάπτυξης της 

υπαίθρου                                                                                                                           

• Πλούσιο υδάτινο δυναμικό                                          

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

• Η διατήρηση της φθίνουσας πορείας των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων               

• Διατήρηση της υψηλής και μακροχρόνιας 

ανεργίας  

• Αποθάρρυνση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων  

εξαιτίας του θεσμικού και φορολογικού 

πλαισίου 

• Μειωμένη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών                

• Η διατήρηση τάσεων φυγής του ενεργού 

πληθυσμού από τις ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές                                                                         

• Η αποτυχία των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν στις 
αγροτικές περιοχές εξ’ αιτίας της ελλιπούς 

επιχειρηματικής κουλτούρας  

 

• Ενίσχυση βιολογικής 

παραγωγής  

• Ανάδειξη της αυθεντικότητας                                

• Βελτιωμένη πρόσβαση στα 
μεγάλα αστικά κέντρα          

• Δημιουργία ενιαίου 

τουριστικού προϊόντος με βάση 
το φυσικό περιβάλλον και τον 

πολιτισμό              

• Εξωστρέφεια σε αγορές εκτός 

των συνόρων                   

• Ένταξη της καινοτομίας στην 

παραγωγική διαδικασία                                                                    

• Προώθηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης - κατάρτισης με 
έμφαση στις νέες τεχνολογίες 

και τις νέες δεξιότητες                                                          

• Εξαγωγή τεχνογνωσίας σε 

ζητήματα περιβάλλοντος, 

ενέργειας κ.λπ.                                                            

• Ενίσχυση του εισοδήματος των 

κατοίκων με αιχμή την 

πολυαπασχόληση                                                 

• Ταυτοποίηση τοπικής 

παραγωγής -                         

Τοπική παραγωγή και 

διασύνδεση με την τουριστική 
ζήτηση                                            

Πηγή: Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2011-2014 

2.1.1.2.1. Συνοπτική αξιολόγηση της Π.Ε. Φλώρινας  

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας είναι η 2η µεγαλύτερη σε πληθυσµό Π.Ε. της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας κατά την τελευταία δεκαετία 

συνολική πληθυσµιακή µείωση κατά 7%. Με πυκνότητα 26,5 κατ./km2 αποτελεί την 2η 

πιο αραιοκατοικηµένη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας.   

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Π.Ε. Φλώρινας είναι χαµηλό και την κατατάσσει στην 7η 

θέση σε επίπεδο χώρας. 
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Σύµφωνα µε τη διάρθρωση του Α.Ε.Π., η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας 

συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός ποσοστού 30,5% αναφορικά µε τη 

συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα., που είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Ο 

πρωτογενής τοµέας συµµετέχει µε ποσοστό 14,3%, που είναι το υψηλότερο στη 

∆υτική Μακεδονία δείχνοντας µια εξαιρετική δυναµική, ενώ ο τριτογενής συµµετέχει µε 

55,2%. Κατά συνέπεια από την άποψη της σύνθεσης του Α.Ε.Π., η Π.Ε. Φλώρινας 

παρουσιάζει την πλέον ισορροπηµένη εικόνα στη ∆υτική Μακεδονία.     

Η Εγνατία οδός, η οποία διέρχεται από την ∆υτική Μακεδονία και η ολοκλήρωση των 

καθέτων αξόνων µπορούν να  συµβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της 

περιοχής,  δεδοµένου ότι επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση προς τα µεγάλα αστικά 

κέντρα της Βόρειας Ελλάδας και τη γειτονική Βαλκανική µε µειωµένο κόστος 

µεταφοράς και η αύξηση της επισκεψιµότητάς της. 

Το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας µπορούν να συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας τόσο στην περιοχή όσο και σε όλη την 

Περιφέρειας, προσφέροντας διεξόδους στην οικονοµία της µε την προϋπόθεση της 

κατάλληλης διασύνδεσης των προγραµµάτων σπουδών τους µε τις προτεραιότητες 

της τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

Η περαιτέρω διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός του παραγωγικού συστήµατος της 

περιοχής µε την ενίσχυση όλων των τοµέων δραστηριότητας, η αξιοποίηση του 

πλούσιου φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού αποθέµατος µε αιχµή το υδάτινο 

δυναµικό των λιµνών και το χιονοδροµικό κέντρο της Βίγλας-Πισοδερίου, σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισµού, αποτελούν βασικές 

παραµέτρους για την ανάπτυξη της περιοχής.  

2.1.1.2.2. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Π.Ε. Φλώρινας 

1. Φυσική πύλη προς την Αλβανία και κυρίως την ΠΓ∆Μ (FYROM).  

2. Πόλος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης 

του τοµέα. 

3. Η ύπαρξη σηµαντικών κοιτασµάτων λιγνίτη (αυτονοµία πρώτης ύλης για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και τα δηµόσια και ιδιωτικά ορυχεία.   

4. Η περιοχή διακρίνεται για την παρθένα φυσική οµορφιά, ως αποτέλεσµα του 

συνδυασµού του πλούσιου υδάτινου και ορεινού όγκου (έξι λίµνες, Εθνικός 

∆ρυµός) και την ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών στοιχείων (Βυζαντινά µνηµεία, 

ιστορικό κέντρο, παραδοσιακούς οικισµούς πινακοθήκη, αξιόλογης µουσικής 
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δραστηριότητας). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία µέχρι σήµερα δεν 

έχουν προβληθεί ικανοποιητικά καθιστούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

σηµαντικό τουριστικό πόλο έλξης της Περιφέρειας.  

5. Η ύπαρξη χιονοδροµικού κέντρου.  

6. Οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του Αγροτουρισµού. 

7. Η ύπαρξη Βιοµηχανικής Περιοχής στα όρια του ∆ήµου Φλώρινας, καθώς και 

µεµονωµένων υποδοµών αποθήκευσης και διανοµής. 

8. Η µακρόχρονη παρουσία τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή που 

στηρίζουν  την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.  

9. Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διαθέτει, λόγω του ανάγλυφου και της 

ύπαρξης αρκετών εκτάσεων ένα ανεπτυγµένο πρωτογενή τοµέα, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην κτηνοτροφία. Η γεωργία είναι περισσότερο ανεπτυγµένη στο 

βορειοδυτικό τµήµα της περιοχής (Πρέσπες), µε την παραγωγή της 

παραδοσιακής καλλιέργειας του φασολιού (ΠΟΠ). Στην υπόλοιπη περιοχή 

υπάρχουν καλλιέργειες αµπελιών, σιτηρών, πιπεριάς, πατάτας, καλαµποκιού και 

ζωοτροφών. Το υφιστάµενο δυναµικό και οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για 

την ανάπτυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωργίας.  
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3. S.W.O.T.  ΑΝΑΛΥΣΗ  

Ακολουθεί στη συνέχεια αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών της 

περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος καθώς και των ευκαιριών και απειλών που 

προκύπτουν, προκειµένου να εξαχθεί ο Κεντρικός και οι Ειδικοί Στόχοι του 

Προγράµµατος. 

Ειδικότερα : 

Πλεονεκτήµατα 

� Χαρακτηρισµός της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος ως Ενεργειακού 

Κέντρου της Ελλάδας 

� Ύπαρξη σηµαντικού και εξειδικευµένου στη βιοµηχανία έµψυχου ανθρώπινου 

δυναµικού 

� Βελτίωση της προσβασιµότητας µε την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και των 

Καθέτων Αξόνων 

� Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, φυσικών οικοσυστηµάτων και πλούσιου 

πολιτιστικού αποθέµατος. 

� Ύπαρξη σηµαντικής παραγωγής σε προϊόντα (κυρίως γεωργικά και 

κτηνοτροφικά) µε δυνατότητα επιτόπου αξιοποίησης και βελτίωσης της 

προστιθέµενης αξίας τους. 

� Λειτουργία Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών δοµών και φορέων 

Αδυναµίες 

- Επιβαρυµένο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στον άξονα Κοζάνης – 

Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου – Φλώρινας. 

- Υψηλός βαθµός εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από τις δραστηριότητες της 

∆.Ε.Η. και από τον κλάδο της γούνας, σε βάρος άλλων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. 

- Παγίωση µιας χαµηλής επιχειρηµατικής κουλτούρας εξαιτίας της ανταγωνιστικής 

προσφοράς απασχόλησης εκ µέρους της ∆ΕΗ. 
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- Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της χώρας και ειδικότερα στις ηλικίες των 18-25 

ετών. 

- Περιορισµένη χωρική κλίµακα ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

- Περιορισµένος βαθµός ανάπτυξης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων προς τη 

∆.Ε.Η. (δορυφορικές δραστηριότητες). 

Ευκαιρίες 

• Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα ζητήµατα παραγωγής και 

διαχείρισης ενέργειας. 

• ∆υνατότητες επανάχρησης εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ που τίθενται σε αργία, µε 

ένταξη αυτών στην οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. 

• Ανάπτυξη οικονοµικών σχέσεων µε τις Βαλκανικές Χώρες και διείσδυση στη 

Βαλκανική αγορά. 

• Ενίσχυση της θέσης της περιοχής αναφοράς ως χώρου παροχής υπηρεσιών, 

ανάπτυξης εµπορίου, δηµιουργίας γνώσης (διαφοροποίηση, νέες τεχνολογίες, 

καινοτοµίες),  

• Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας (παραγωγή και µεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων, αξιοποίηση φυσικών πόρων και του πολιτισµού, ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού). 

Απειλές 

• Μειωµένη ελκυστικότητα για τους επισκέπτες, λόγω της συνειρµικής σύνδεσης 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας µε τις δραστηριότητες της 

∆ΕΗ. 

• Η συνέχιση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης της περιοχής και η πιθανή 

καθυστέρηση συµµόρφωσης µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές δεσµεύσεις 

αναφορικά µε τον περιορισµό των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα. 

• Η µονοδιάστατη απασχόληση στην ενέργεια και στη γούνα, εγκυµονεί κινδύνους 

σε περιόδους ύφεσης των παραπάνω τοµέων. 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007-2011 

Ενδιάµεση Αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µόνο για το Ε.Α.Π. της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, η οποία ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) / 

Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας και τα πορίσµατά της συνοψίζονται, µεταξύ των άλλων, 

ως ακολούθως : 

«…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

α. Το Σύστηµα ∆ιοίκησης του προγράµµατος λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσµατικά 

και δεν υπάρχουν ασάφειες στα διαχειριστικά ζητήµατα. 

β. Κατά τη διαδικασία επιλογής έργων οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται ως 

προς τα κριτήρια επιλογής. 

γ. Να δίνεται έµφαση σε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα µε δηµιουργία περισσότερων 

βιώσιµων θέσεων εργασίας. 

δ. Επαρκείς, σαφείς και πλήρεις κρίνονται οι οδηγίες που δίνονται στους Φορείς 

Υλοποίησης του Προγράµµατος. 

ε. Πολύ καλή χαρακτηρίζεται η συνεργασία µεταξύ της πρώην ∆ιεύθυνσης 

Προγραµµατισµού και της ΑΝΚΟ Α.Ε. 

στ. ∆εν διαφαίνονται ασάφειες διαχειριστικών αρµοδιοτήτων, ούτε θεσµικά ή οργανωτικά 

κενά που να επηρεάζουν τις προβλεπόµενες διαχειριστικές διαδικασίες του ΕΑΠ. 

ζ. Το σύστηµα παρακολούθησης κρίνεται άκρως ικανοποιητικό και η προσαρµογή των 

εµπλεκοµένων υψηλή, µε εξαίρεση σε ορισµένες περιπτώσεις τους ΟΤΑ α΄ βαθµού και 

Λοιπούς Φορείς Υλοποίησης. 

η. Η Επιτροπή Κατανοµής εµφανίζει καθυστερήσεις αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων. 

θ. Εµφανώς ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι Φορείς ∆ιαχείρισης από την επάρκεια και την 

ποιότητα των υφιστάµενων εργαλείων και προτύπων που χρησιµοποιούνται για τις 

διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του ΕΑΠ. 

«…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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ι. Μεγάλη σε γενικές γραµµές κρίνεται η συµβολή της εταιρικής σχέσης στις διαδικασίες 

του ΕΑΠ. 

ια. Η διαδικασία σχεδιασµού – κατάρτισης του ΕΑΠ κρίνεται ικανοποιητική. 

ιβ. Το σύστηµα παρακολούθησης κρίνεται άκρως ικανοποιητικό, όπως και τα πρότυπα 

και το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης 

(Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ). 

ιγ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του προγράµµατος λειτουργεί 

αποτελεσµατικά. 

ιδ. Η ταχύτητα ένταξης των έργων κρίνεται ικανοποιητική. 

ιε. Κατά την ένταξη των έργων λαµβάνεται υπόψη η συµπληρωµατικότητα και η 

συµβατότητα µε τον Περιφερειακό και τοπικό σχεδιασµό.  

ιστ. Οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων και Υπηρεσιών είναι σαφώς 

οριοθετηµένες. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….» 

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  2012 - 2016 

5.1     Μεθοδολογία σύνταξης 

Η σύνταξη του Σχεδίου ΕΑΠ 2012-2016 έγινε ακολουθώντας την «bottom up» 

προσέγγιση, µε σκοπό την ενεργοποίηση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού 

Φορέων και πολιτών και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο. 

Άλλωστε η συγκεκριµένη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο υλοποίησής του και ειδικότερα 

στο Αρθρο 4 της από 06/02/2013 εφαρµοστικής Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα 

µε το οποίο : 

«Το κάθε Ε.Α.Π. εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο της αντίστοιχης 

Περιφέρειας, µετά από υποβολή Σχεδίου Ε.Α.Π., που συντάσσεται ύστερα από 

επεξεργασία των αντίστοιχων προτάσεων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, της 

Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.), άλλων φορέων (επιµελητηρίων, εργατικών 

κέντρων, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών κ.α.) και ιδιωτών, κατά τα οριζόµενα 

στην παρούσα απόφαση». 

Το αποτέλεσµα της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε λήφθηκε υπόψη και 

διαµόρφωσε το τελικό κείµενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο θα υποβληθεί 

στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας προς έγκριση.  

Ειδικότερα : 

α. Το προκαταρκτικό Κείµενο ∆ιαβούλευσης του ΕΑΠ κοινοποιήθηκε, µε την Αρ. 

Πρωτ. : 68057/1364/31-07-2013 επιστολή του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Μακεδονίας, στους ακόλουθους αποδέκτες, ενώ αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο 

για συνεχή διατύπωση απόψεων : 

• Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  

• Βουλευτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας 

• Πρόεδρο Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας  

• Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας 
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• Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Απασχόλησης 

• Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Πρωτογενούς τοµέα 

• Επικεφαλείς των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής 

Μακεδονίας 

• Περιφερειακοί Σύµβουλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 

Φλώρινας 

• Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (ΠΕ∆) ∆υτικής Μακεδονίας 

• ∆ήµαρχοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας 

• Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 

• Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ ∆υτική Μακεδονίας 

• Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

• ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

• ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας 

• ΓΕΩΤΕΕ / Παράρτηµα ∆υτικής Μακεδονίας 

• ΟΕΕ / Παράρτηµα ∆υτικής Μακεδονίας 

• Επιµελητήρια (ΕΒΕ) Κοζάνης και Φλώρινας 

• Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ 

• Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. – ΑΝ.ΦΛΩ 

• Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) 

• Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

• Εργατικά Κέντρα Κοζάνης, Πτολεµαΐδας και Φλώρινας 

• ∆ικηγορικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας 

• Ιατρικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας 

• Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας 

• Φαρµακευτικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας 

• Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων ∆υτικής Μακεδονίας 

• Πολιτικά κόµµατα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας 

• Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

• Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας    
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β. Κατά τη φάση διαβούλευσης υποβλήθηκαν, εγγράφως, αρκετές απόψεις τόσο 

για τη δοµή όσο και για το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία του νέου ΕΑΠ οι 

οποίες, αφού αξιολογήθηκαν, λήφθηκαν υπόψη στο παρόν Σχέδιο Ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράµµατος (ΕΑΠ). 

γ) Το ίδιο  θα γίνει και µε τη νέα διαβούλευση που θα προκύψει για το παρόν 

Σχέδιο ΕΑΠ προκειµένου να υποβληθεί, στη συνέχεια, στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας για έγκριση.  

δ) Μετά την έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα, θα ακολουθήσει νέα φάση δηµοσιοποίησης µε στόχο: 

�  Την ενηµέρωση των Φορέων και των πολιτών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας για το περιεχόµενο του εγκεκριµένου 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) 2012-2016 και για τη 

δυνατότητα που έχουν προκειµένου να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραµµα. 

�  Τη δηµοσιοποίηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράµµατος 

εφαρµογής.  

Σηµειώνεται ότι, το Ε.Α.Π. θα εγκριθεί αρχικά σε επίπεδο Αξόνων, Μέτρων και 

∆ράσεων, σύµφωνα µε την παρουσιασθείσα διαδικασία και στη συνέχεια θα 

ενταχθούν τα έργα / ενέργειες / υπηρεσίες κλπ., σε εφαρµογή των προβλεπόµενων 

διαδικασιών στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση. 

Οι δράσεις που θα επιλεγούν, θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους και τη 

φιλοσοφία θεσµοθέτησης του προγράµµατος αλλά και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και η παρακολούθηση, σε όλα τα στάδια 

υλοποίησης του προγράµµατος, προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 

∆5/ΗΛ/Β/Φ5.179/οικ.2284/2013 (ΦΕΚ – 400Β/22-2-2013) απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
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5.2 Γενικά 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Ε.Α.Π. 2012–2016 λαµβάνει υπόψη : 

α. Την αξιολόγηση εφαρµογής του προγράµµατος κατά την προηγούµενη περίοδο.. 

β. Τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από τη συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική κρίση και 

την επίδρασή της στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

γ. Την αναπτυξιακή κατάσταση της περιοχής. 

δ. Την έντονη ανεργία που δυναµιτίζει το µέλλον της ∆υτικής Μακεδονίας ως 

σύνολο. 

ε. Τη SWOT ανάλυση που προηγήθηκε. 

στ. Την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του προγράµµατος 2007 – 2011 

καθώς και τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν. 

ζ. Τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασµό σε Εθνικό, Περιφερειακό και επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας και ∆ήµων για τα έτη 2014-2020. 

η. Την ανάγκη συµπληρωµατικότητας του προγράµµατος µε άλλα προγράµµατα που 

υλοποιούνται ή σχεδιάζονται για την περιοχή π.χ. νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, νέο ΠΕΠ 

∆υτικής Μακεδονίας, Νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Υπουργείων που 

αφορούν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Προγράµµατα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τάσεις ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ. 

θ. Τα αποτελέσµατα του αναπτυξιακού σχεδιασµού που υλοποιήθηκε στο σύνολο 

της περιοχής κατά την τέταρτη προγραµµατική περίοδο (2007-2013). 

ι. Το υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο. 

ια. Το προωθούµενο Σύµφωνο Στήριξης της επιχειρηµατικότητας. 

ιβ. Το περιεχόµενο των Χωροταξικών Σχεδίων για τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και τις ορεινές περιοχές. 

ιγ. Το υπό εκπόνηση νέο Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφερειακού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας του οποίου η περιοχή 

εφαρµογής του Ε.Α.Π. αποτελεί υποσύνολο. 
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ιδ. Οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή µελέτη έχει εκπονηθεί για την περιοχή εφαρµογής 

και έχει εκτιµηθεί ότι θα συµβάλλει στην κατάρτιση ενός αποτελεσµατικού 

Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

ιε. Το Ν.2446/96, άρθρο 20 (θεσµοθέτηση του ΕΑΠ) 

ιστ. Το Αρθρο 40 του Ν. 4062/12 (αύξηση ποσοστού του ΕΑΠ από 0,4% σε 0,5% επί 

του κύκλου εργασιών της ∆ΕΗ) 

ιζ. Την υπ΄ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ5.179/οικ.2284/2013 (ΦΕΚ – 400Β/22-2-

2013)Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

5.3 Βασικές παράµετροι του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Βασικές παράµετροι του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι : 

α) Στην παρούσα φάση το πρόγραµµα παρουσιάζεται ως ενιαίο για την περιοχή 

ενδιαφέροντος και, εφόσον από τη διαβούλευση προκύψουν πιθανά διαφορετικοί 

στόχοι µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας θα 

διαµορφωθούν δύο (2) Υποπρογράµµατα, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 

µε διαφορετικές στοχεύσεις. 

 Σε οποιαδήποτε όµως περίπτωση, τα αναλογούντα ποσά θα κατανέµονται ανά 

Περιφερειακή Ενότητα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα 

εφαρµοστική Υπουργική Απόφαση και η διαχείρισή τους θα παρακολουθείται 

διακριτά. 

 Στόχος είναι η διατήρηση της αναγκαίας ισορροπίας όσον αφορά τη λογική 

θεσµοθέτησης του Ε.Α.Π., η αυταπόδεικτη ανάγκη συνολικού σχεδιασµού χωρίς 

διοικητικούς φραγµούς µεταξύ των ∆ήµων και η ανάγκη υλοποίησης από Φορείς 

π.χ. Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ κλπ. έργων, ενεργειών και υπηρεσιών που έχουν 

οριζόντιο χαρακτήρα αλλά χωροθετούνται µονοσήµαντα ανάλογα µε τη 

χωροθέτηση του Φορέα Υλοποίησης και έχουν επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή 

που αποτελεί έναν ανοικτό και προσβάσιµο κοινωνικό και οικονοµικό χώρο. 

β) Η κατανοµή των πόρων σε επιλεγµένους στόχους- παρεµβάσεις που θα 

λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και πολλαπλασιαστικά µε τα υφιστάµενα και 

σχεδιαζόµενα προγράµµατα.   
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γ) Η στοχευµένη επιλογή έργων που καλύπτουν τη φιλοσοφία θεσµοθέτησης του 

προγράµµατος π.χ. έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής θα πρέπει να 

υλοποιούνται κατά βάση  στους λιγνιτικούς ∆ήµους και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ύστερα από τεκµηρίωση της ανάγκης, στους µη λιγνιτικούς ∆ήµους. 

δ) Η κατανοµή σηµαντικών ποσών σε δράσεις στήριξης και ενίσχυσης του 

παραγωγικού περιβάλλοντος στην περιοχή ενδιαφέροντος (οριζόντιες δράσεις 

υποστήριξης, στήριξη ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, στήριξης υποδοµών 

ανάπτυξης παραγωγών δραστηριοτήτων κλπ.) µε βασικό στόχο τη 

διαφοροποίηση, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, την καινοτοµία και τη 

συµπληρωµατικότητα µε τον τοµέα της ενέργειας. 

στ) Η πρόβλεψη των αναγκαίων υποστηρικτικών και οριζόντιων δράσεων καθώς και 

υπηρεσιών / µελετών που συµβάλλουν στη βελτίωση της ωριµότητας του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού. 

ζ) Η ολοκλήρωση των έργων – γέφυρες της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου. Τα έργα αυτά θα ενταχθούν στο νέο Ε.Α.Π. µε απόφαση των αρµόδιων 

επιπέδων λήψης απόφασης ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη 

συνέχεια, του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

η) Η διεύρυνση / διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης τόσο στον ενεργειακό όσο 

και στους άλλους τοµείς της οικονοµίας σε σχέση και µε την µεταλιγνιτική 

περίοδο. 

θ) Η στήριξη Ειδικών Οµάδων πληθυσµού και η ενσωµάτωσή τους στον κοινωνικό 

ιστό της περιοχής παρέµβασης, π.χ. ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

Προτείνεται ποσόστωση 3-5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του 

προγράµµατος. 

ι) Η στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού. 

Προτείνεται ποσόστωση κατά µέγιστο µέχρι 1% επί του συνολικού 

προϋπολογισµού του προγράµµατος. 

ια) Η υιοθέτηση του ποσού των 150.000,00€ ως ελάχιστος προϋπολογισµός ένταξης 

τεχνικού έργου στο Πρόγραµµα, µε στόχο τη δηµιουργία ορατού αναπτυξιακού 

αποτελέσµατος. 

ιβ) Η ένταξη διαδηµοτικών έργων. 
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ιγ) Η ένταξη έργων που προωθούν την καινοτοµία, την έρευνα και γενικά την 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής. 

5.4 Κεντρικός Στόχος – Ειδικοί Στόχοι - Άξονες 

Παίρνοντας υπόψη τη SWOT ανάλυση που προηγήθηκε καθώς και τα δεδοµένα που 

παρουσιάσθηκαν και διαµορφώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να 

αναδειχθούν και να υποστηριχθούν οι προοπτικές της περιοχής εφαρµογής του 

προγράµµατος ως  

Κεντρικός Στόχος του προγράµµατος ορίζεται «η ενίσχυση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και της απασχόλησης βασισµένης στη γνώση, βελτιώνοντας τις 

συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή εφαρµογής». 

Ειδικότερα, η επιχειρηµατικότητα και η απασχόληση θα προωθηθούν µε τη στήριξη 

και ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων που έχουν σχέση µε την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, την ενέργεια και το περιβάλλον και τις 

ευκαιρίες που αναδύονται. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, στις παρούσες 

συνθήκες, προβάλλει ως η µόνη διέξοδος για να εισέλθει η περιοχή σε αναπτυξιακή 

τροχιά, δεδοµένου ότι ο δηµόσιος τοµέας δεν αποτελεί λύση.   

Ο ανωτέρω Κεντρικός Στόχος εξειδικεύεται µε τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους: 

1. Ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε έµφαση στην  

ενέργεια και στο περιβάλλον.  

2. Προώθηση επενδύσεων που εµπλουτίζουν το παραγωγικό σύστηµα της 

τοπικής οικονοµίας. 

3. Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, ενίσχυση της 

απασχόλησης και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.  

4. Ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υφιστάµενες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

5. Βελτίωση του περιεχοµένου και των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων.    

Οι Άξονες Παρέµβασης που προωθούν την υλοποίηση των παραπάνω Ειδικών 

Στόχων περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και της απασχόλησης βασισµένης στη γνώση, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης στην 

περιοχή εφαρµογής 

Βελτίωση του περιεχοµένου και 
των συνθηκών διαβίωσης και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Ανάδειξη του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος µε 
ταυτόχρονη αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τις υφιστάµενες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες 

Ενίσχυση της καινοτόµου 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε 
έµφαση στην ενέργεια και στο 

περιβάλλον 

Προώθηση επενδύσεων που 
εµπλουτίζουν το παραγωγικό 
σύστηµα της τοπικής οικονοµίας 

Αναβάθµιση του ανθρώπινου 
δυναµικού της περιοχής, ενίσχυση 
της απασχόλησης και διασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής 
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5.5 Εξειδίκευση προγράµµατος 

Για την επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράµµατος, το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

∆ράσης υποδιαιρείται σε επτά  (7) Άξονες Προτεραιότητας οι οποίοι µε τη σειρά τους 

περιλαµβάνουν Μέτρα και Ενέργειες / Έργα / Υπηρεσίες που τους εξειδικεύουν. 

Άξονες παρέµβασης  : 

Άξονας 1 :  Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011   

Άξονας 2 :  Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος   

Άξονας 3 :   Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 

Άξονας 4 :   Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού), της 

ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

Άξονας 5 : Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού 

Άξονας 6 : Υποστήριξη της περιοχής για τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο  

Άξονας 7 : Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη και 

δηµοσιοποίηση  

Μέτρα κατά Άξονα 

Οι ανωτέρω Άξονες αναλύονται σε επιµέρους Μέτρα ως εξής: 

Άξονας 1  : Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011   

Μέτρο 1.1  :   Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011 – έργα γέφυρες 

Άξονας 2  : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος 

Μέτρο 2.1  :   Υποδοµές και δοµές στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος 

Μέτρο 2.2  :   Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες, στην 

καινοτοµία, στην κοινωνική οικονοµία και στην εξωστρέφεια 

Άξονας  3  :  Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 

 
Μέτρο 3.1  :   Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Μέτρο 3.2  :   Kατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού 

Μέτρο 3.3  :   Ενίσχυση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών µε έµφαση στην 

ενέργεια και στο περιβάλλον 
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Άξονας 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού), 

της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

Μέτρο 4.1  :   Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

Μέτρο 4.2 :    Ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού 

Μέτρο 4.3  :   Βελτίωση και συµπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών.  

Μέτρο 4.4 :    Στήριξη µετεγκαταστάσεων οικισµών 

 
Άξονας 5 :    Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού 

Μέτρο 5.1  :   Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών θεσµών και θεσµοθετηµένων 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων – Στήριξη της πνευµατικής και καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας. 

Μέτρο 5.2  :   Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού αποθέµατος.  

 
Άξονας 6 :    Υποστήριξη της περιοχής για τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική 

περίοδο 

Το περιεχόµενο του Άξονα εξειδικεύεται στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό 

Σχέδιο ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο και θα ενταχθεί στο υπόψη 

πρόγραµµα µετά την έγκρισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής 

Μακεδονίας.  

 
Άξονας  7 :  Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη 

και δηµοσιοποίηση 

Μέτρο 7.1  :  Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού 

Μέτρο 7.2  :  Στήριξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προβολή του προγράµµατος 
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Τα Μέτρα του  1ου  
Άξονα αποβλέπουν στην οµαλή µετάβαση από το 3ο στο 4Ο 

Ε.Α.Π. ολοκληρώνοντας τις παρεµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Τα Μέτρα του 2ου Άξονα έχουν σαν βασικό στόχο τη ενίσχυση της παραγωγικής δοµής 

και της ανάπτυξης της περιοχής µέσω της οριζόντιας στήριξης καθώς και της στήριξης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και δηµιουργίας θετικού επενδυτικού κλίµατος. 

Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα είναι η συµβολή στην αύξηση του εισοδήµατος και στην 

καταπολέµηση της ανεργίας και ταυτόχρονα η ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας µε προτεραιότητα στον τοµέα της 

ενέργειας και στη διαχείριση - αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Τα Μέτρα του 3ου Άξονα  στοχεύουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού της 

περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος, προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί στις 

νέες προκλήσεις της εποχής και να εκµεταλλευτεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα από το ίδιο το πρόγραµµα όσο και αυτές 

που παρουσιάζονται στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων περιφερειακού ή εθνικού 

χαρακτήρα.       

Τα Μέτρα του 4ου Άξονα αποσκοπούν στην προστασία και βελτίωση των παραµέτρων 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην ενίσχυση του 

πλέγµατος των υποδοµών που συνθέτουν τον τοµέα της ποιότητας ζωής και της 

πρόνοιας, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Τα Μέτρα του 5ου Άξονα αφορούν στον πολιτισµό και στον τουρισµό καθόσον 

µπορούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής σε συνδυασµό 

και µε τη σηµερινή πολιτιστική δραστηριότητα.  

Με τον 6ο Αξονα υιοθετούνται για πρώτη φορά δράσεις και ενέργειες στήριξης 

µετάβασης της περιοχής στη µεταλιγνική περίοδο.  

Ο 7ος Άξονας περιλαµβάνει υποστηρικτικές δράσεις για την καλύτερη προετοιµασία 

και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της περιοχής καθώς επίσης δράσεις 

στήριξης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δηµοσιοποίησης του προγράµµατος. 

5.6 Συσχετισµός και συµπληρωµατικότητα Μέτρων του 4ου Ε.Α.Π. µε άλλα 

προγράµµατα 

Η στοχοθεσία και το περιεχόµενο των Μέτρων του προγράµµατος έχουν άµεση 

συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε το υπό διαµόρφωση νέο Περιφερειακό 

Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020, καθώς και µε τα νέα 
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Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 

2020. 

Η συσχέτιση των Μέτρων του προγράµµατος γίνεται µε τους Θεµατικούς Στόχους του 

νέου ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και το περιεχόµενο των Εθνικών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων (ΕΕΠ) και όχι µε τα αντίστοιχα µέτρα τους, επειδή κατά την περίοδο 

σύνταξης του παρόντος δεν είχαν ακόµη διαµορφωθεί.  

Συγκεκριµένα, οι Θεµατικοί Στόχοι του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. 

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών. 

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, του 

γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για 

το ΕΤΘΑ). 

4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε 

όλους τους τοµείς. 

5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της 

διαχείρισης του κινδύνου. 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων 

συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών. 

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζοµένων. 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας. 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση. 

11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 

12. Προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης και ενίσχυση της συµβολής της στην 

περιφερειακή οικονοµία. 

Επίσης, τα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΕΠ) της περιόδου 2014 – 2020 

είναι τα εξής: 

• Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
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• Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

• Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 

• Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα 

• Αγροτική Ανάπτυξη 

• Θάλασσα και Αλιεία 

• Τεχνική Βοήθεια 

• Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

4ο Ε.Α.Π. (2012-2016) ΠΕΠ 2014-2020 ΕΕΠ 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΑΠ 2007 – 2011 

ΜΕΤΡΟ 1.1 
Συσχέτιση µε παρεµβάσεις του 
ΠΕΠ 2014 – 2020 αναλόγου 

περιεχοµένου 

Συσχέτιση µε παρεµβάσεις των ΕΕΠ 
αναλόγου περιεχοµένου 

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2..1 Θ.Σ. 3 και 12  
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία» & 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη» 

ΜΕΤΡΟ 2..2 Θ.Σ. 1, 2, 3 και 12 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία» & 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη» 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 3.1 Θ.Σ. 10 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου 
Μάθηση» 

ΜΕΤΡΟ 3.2 Θ.Σ. 10 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου 
Μάθηση» 

ΜΕΤΡΟ 3.3 Θ.Σ. 1, 2, και 10 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία» & 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου 

Μάθηση» 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ), ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 4.1 Θ.Σ. 4, 5, και 6 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΜΕΤΡΟ 4.2 Θ.Σ. 4, 5, και 6 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
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ΜΕΤΡΟ 4.3 Θ.Σ. 6, 7, και 9 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΜΕΤΡΟ 4.4 Σύνολο των Θ.Σ. 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΑΞΟΝΑΣ 5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 5.1 Θ.Σ. 1, 2, 3 και 12 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία»  

ΜΕΤΡΟ 5.2 Θ.Σ. 1, 2, 3 και 12 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία»  

ΑΞΟΝΑΣ 6 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

Σύνολο των Θ.Σ. Σύνολο των ΕΕΠ 

ΑΞΟΝΑΣ 6 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 7.1 
«Τεχνική Βοήθεια» του ΠΕΠ 

∆υτικής Μακεδονίας 
Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια» 

ΜΕΤΡΟ 7.2 
«Τεχνική Βοήθεια» του ΠΕΠ 

∆υτικής Μακεδονίας 
Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια» 

5.7 Χρηµατοδοτικό πλαίσιο 

Το ΕΑΠ είναι ένα πενταετές µονοταµειακό πρόγραµµα. 

Με βάση την αξιολόγηση των προηγούµενων  προγραµµατικών περιόδων, την 1η 

Απόφαση Κατανοµής για το έτος 2012, την προεκτιµώµενη ετήσια αναπροσαρµογή 

του παραπάνω ποσού  και την πρόβλεψη για τα έτη 2012-2016, το ύψος των πόρων 

του νέου προγράµµατος εκτιµάται ότι θα ανέλθει : 

α. Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στα 110,00 εκατ. € 

β. Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στα 28,00 εκατ. € 

 Σύνολο πόρων 138,00εκατ. € 

Σχεδιασµός του προγράµµατος µε  

προσαύξηση 15%    ≈≈≈≈ 20,00 εκατ. € 

 Σύνολο πόρων σχεδιασµού 158,00εκατ. € 

ΣΗΜ. : Ηδη για το 2012, η Επιτροπή Κατανοµής κατένειµε 

- για την Π.Ε. Κοζάνης ≈ 20,5 εκατ. € 

- για την Π.Ε. Φλώρινας ≈ 5,3 εκατ. € 
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Βάσει του ποσού αυτού γίνεται η κατανοµή του προϋπολογισµού του προγράµµατος 

σε Άξονες, Μέτρα, ∆ράσεις και στη συνέχεια θα εξειδικευτεί σε Έργα / ενέργειες / 

υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων των µελετών. 

5.8 Συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακες κατά Άξονα και Μέτρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χιλ. ευρώ) 
Ποσοστιαία 

Κατανοµή ανά Άξονα 

ΑΞΟΝΑΣ  1        

Ολοκλήρωση έργων  ΕΑΠ 2007-2011   10.000 6,33% 

ΑΞΟΝΑΣ 2                                    

Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος 52.000 32,91% 

ΑΞΟΝΑΣ  3       

Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 23.000 14,56% 

ΑΞΟΝΑΣ 4     

Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού), 
της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής. 40.000 25,32% 

ΑΞΟΝΑΣ  5     

Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού. 5.000 3,16% 

ΑΞΟΝΑΣ 6      

Υποστήριξη της περιοχής για τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική 
περίοδο 12.200 7,72% 

ΑΞΟΝΑΣ 7      

Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική 
υποστήριξη και δηµοσιοποίηση 15.800 10,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 158.000 100,00% 

ΣΗΜ. : Στον Άξονα 6 περιλαµβάνονται δράσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο από αυτές που δεν θα υλοποιηθούν από τους 

λοιπούς Άξονες του προγράµµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ  ΜΕΤΡΟ  

Ποσά σε χιλ. € 

ΑΞΟΝΑΣ  1    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΑΠ 2007-2011 10.000 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% 

Μέτρο 1.1  :   Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011 – 
έργα γέφυρες 

10.000 100% 6,33% 

    

ΑΞΟΝΑΣ 2                                 
52.000 Μερικό % 

Επί συνόλου 
% ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μέτρο 2.1  :  Υποδοµές και δοµές στήριξης του 
παραγωγικού περιβάλλοντος 

29.000 55,77% 18,35% 

Μέτρο 2.2  :   Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, µε έµφαση 
στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία, στην 
κοινωνική οικονοµία και στην εξωστρέφεια 

23.000 44,23% 14,56% 

    

Άξονας 3 

23.000 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Μέτρο 3.1  :    Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

16.000 69,56% 10,13% 

Μέτρο 3.2  :    Κατάρτιση και εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναµικού 

2.000 8,70% 1,27% 

Μέτρο 3.3  :    Ενίσχυση της έρευνας και των νέων 
τεχνολογιών µε έµφαση στην ενέργεια και 
στο περιβάλλον 

5.000 21,74% 3,16% 

Άξονας  4 

40.000 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ), ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. 

Μέτρο 4.1  :   Προστασία, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

23.000 57,50% 14,57% 

Μέτρο 4.2  :   Ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη 
αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού.  

2.000 5,00% 1,27% 

Μέτρο 4.3  :   Βελτίωση και συµπλήρωση των τεχνικών 
και κοινωνικών υποδοµών.  

10.000 25,00% 6,32% 

Μέτρο 4.4 :    Στήριξη µετεγκαταστάσεων οικισµών 5.000 12,50% 3,16% 
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Άξονας  5 

5.000 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 5.1  :   Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών 
θεσµών και θεσµοθετηµένων πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων – Στήριξη της 
πνευµατικής και καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας. 

1.500 30,00% 0,95% 

Μέτρο 5.2  :   Ανάδειξη και αξιοποίηση του 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
αποθέµατος. 

3.500 70,00% 2,21% 

Άξονας  6 

12.200 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

Μέτρο 6.1  :    Σύνολο έργων 12.200 100,00% 7,72% 

Άξονας  7 

15.800 Μερικό % 
Επί συνόλου 

% ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέτρο 7.1  :  Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση 
του αναπτυξιακού σχεδιασµού 

12.600 79,75% 7,98% 

Μέτρο 7.2  :  Στήριξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
προβολή του προγράµµατος 

3.200 20,25% 2,02% 
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5.9 Συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακες µε ετήσια κατανοµή 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Α.Π. 2007-2014 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

1.1. 
Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011 – έργα 

γέφυρες 
10.000,00 100 0,00 0 0,00 0 5.000,00 50 3.000,00 30 2.000,00 20 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 100 0,00 0 0,00 0 5.000,00 50 3.000,00 30 2.000,00 20 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

2.1. 
Υποδοµές και δοµές στήριξης του παραγωγικού 

περιβάλλοντος 
29.000,00 55,77 0,00 0 0,00 0 5.800,00 20 11.600,00 40 11.600,00 40 

2.2 

Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, µε έµφαση στις 
νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία, στην κοινωνική 

οικονοµία και στην εξωστρέφεια 
23.000,00 44,23 0,00 0 0,00 0 4.600,00 20 9.200,00 40 9.200,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00 100 0,00 0 0,00 0 10.400,00 20 20.800,00 40 20.800,00 40 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

3.1. 
Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 
16.000,00 69,56 0,00 0 0,00 0 3.200,00 20 6.400,00 40 6.400,00 40 

3.2 
Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναµικού 
2.000,00 8,70 0,00 0 0,00 0 400,00 20 800,00 40 800,00 40 

3.3 
Ενίσχυση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών 
µε έµφαση στην ενέργεια και στο περιβάλλον 

5.000,00 21,74 0,00 0 0,00 0 1.000,00 20 2.000,00 40 2.000,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ 23.000,00 100 0,00 0 0,00 0 4.600,00 20 9.200,00 40 9.200,00 40 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ), ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

4.1. 

Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του 
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής 

23.000,00 57,50 0,00 0 0,00 0 4.600,00 20 9.200,00 40 9.200,00 40 

4.2 
Ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση 

υδάτινου δυναµικού 
2.000,00 5,00 0,00 0 0,00 0 400,00 20 800,00 40 800,00 40 

4.3 
Βελτίωση και συµπλήρωση των τεχνικών και 

κοινωνικών υποδοµών. 
10.000,00 25,00 0,00 0 0,00 0 2.000,00 20 4.000,00 40 4.000,00 40 

4.4 Στήριξη µετεγκαταστάσεων οικισµών 5.000,00 12,50 0,00 0 0,00 0 1.000,00 20 2.000,00 40 2.000,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 20 16.000,00 40 16.000,00 40 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

5.1. 

Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών θεσµών και 
θεσµοθετηµένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων – 

Στήριξη της πνευµατικής και καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας. 

1.500,00 30,00 0,00 0 0,00 0 300,00 20 600,00 40 600,00 40 

5.2 
Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού και 

πολιτιστικού αποθέµατος 
3.500,00 70,00 0,00 0 0,00 0 700,00 20 1.400,00 40 1.400,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 100 0,00 0 0,00 0 1.000,00 20 2.000,00 40 2.000,00 40 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

6.1. Σύνολο έργων 12.200,00 100 0,00 0 0,00 0 2.440,00 20 4.880,00 40 4.880,00 40 

ΣΥΝΟΛΟ 12.200,00 100 0,00 0 0,00 0 2.440,00 20 4.880,00 40 4.880,00 40 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

             

Ποσά 
σε 

χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

7.1. 
Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού 
12.600,00 79,75 0,00 0 0,00 0 3.780,00 30 4.410,00 35 4.410,00 35 

7.2 
Στήριξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προβολή του 

προγράµµατος 
3.200,00 20,25 0,00 0 0,00 0 960,00 30 1.120,00 35 1.120,00 35 

ΣΥΝΟΛΟ 15.800,00 100 0,00 0 0,00 0 4.740,00 30 5.530,00 35 5.530,00 35 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

             
Ποσά σε 
χιλ. €. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

1 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΑΠ 2007-2011 – ΕΡΓΑ 

ΓΕΦΥΡΕΣ 
10.000,00 6,33 0,00 0 0,00 0 5.000,00 50 3.000,00 30 2.000,00 20 

2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 52.000,00 32,91 0,00 0 0,00 0 10.400,00 20 20.800,00 40 20.800,00 40 

3 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
23.000,00 14,56 0,00 0 0,00 0 4.600,00 20 9.200,00 40 9.200,00 40 

4 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ), ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

40.000,00 25,32 0,00 0 0,00 0 8.000,00 20 16.000,00 40 16.000,00 40 

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
5.000,00 3,16 0,00 0 0,00 0 1.000,00 20 2.000,00 40 2.000,00 40 

6 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
12.200,00 7,72 0,00 0 0,00 0 2.440,00 20 4.880,00 40 4.880,00 40 

7 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

15.800,00 10,00 0,00 0 0,00 0 4.740,00 30 5.530,00 35 5.530,00 35 

ΣΥΝΟΛΟ 158.000,00 100 0,00 0,00 36.180,00 61.410,00 60.410,00 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 100% 0 0 22,90 38,87 38,23 

 
 
 
 
 



«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 
 

[ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2012-2016.DOC]  Σελ. 51/130 

5.10 ∆ιαδικασία επιλογής και υλοποίησης των έργων 

Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από το Περιφερειακό Συµβούλιο 

∆υτικής Μακεδονίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία ένταξης έργων και ενεργειών στο 

εγκεκριµένο πλέον Πρόγραµµα. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έργα (µε την ευρεία έννοια) που θα επιλεγούν θα 

πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους και τη φιλοσοφία θεσµοθέτησης του 

προγράµµατος αλλά και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο 

κεφάλαιο.  

Προκειµένου µάλιστα να εφαρµοστεί η αποτελεσµατικότερη δυνατή διαδικασία, έγινε 

αξιολόγηση της ήδη εφαρµοσθείσας, σύµφωνα µε την οποία : 

5.10.1. Βασικές διαπιστώσεις 

Από την εφαρµοσθείσα διαδικασία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 

α) Οι φάσεις υλοποίησης του προγράµµατος ήταν διακριτές. 

β) Η διαδικασία ήταν σχετικά εύκολη και κατανοητή. 

γ) Τα έντυπα του προγράµµατος ήταν τα απολύτως αναγκαία και είχαν σαφήνεια. 

δ) Η τακτική και ανάλογα µε τις ανάγκες συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου 

∆απανών και η υλοποίηση των αποφάσεών της ήταν ικανοποιητική. 

ε) Το Γραφείο Τέλους Ανάπτυξης και η ∆/νση Προγραµµατισµού λειτούργησαν 

συνεργατικά και αποτελεσµατικά. 

στ) Η ∆ΕΗ είχε, γενικά, διαθέσιµους πόρους και οι εκταµιεύσεις, µε βάση τις 

πιστοποιήσεις, είχαν οµαλή ροή εκτός από τα τελευταία χρόνια. 

ζ) Η εφαρµοσθείσα διαδικασία διασφάλισε τη συνευθύνη των αποφάσεων που 

αφορούν στο πρόγραµµα. 

η) Η πολύ καλή συνεργασία της Γραµµατείας του προγράµµατος και της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού µε τον Σύµβουλο ∆ιαχείρισης, δηλαδή την Αναπτυξιακή 

∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, συνέδραµε θετικά στην πορεία του 

προγράµµατος. 

θ) Το σύστηµα παρακολούθησης (software) που ανέπτυξε ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης 

(ΑΝΚΟ) για το πρόγραµµα, κρίνεται πολύ καλό. 
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ι) Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επ. Παρακολούθησης (Ε.Π.), έθεσε τους 

αναγκαίους κανόνες και έδρασε αποτελεσµατικά. 

ια) ∆εδοµένου ότι είναι δυνατόν ο Προτείνων Φορέας να µην αποτελεί ταυτόχρονα 

και Φορέα Υλοποίησης τροποποιήθηκε, στο σηµείο αυτό, το Τεχνικό ∆ελτίο 

Έργου (Τ∆Ε). 

Με τον τρόπο αυτό, ο Προτείνων Φορέας έχει τη δυνατότητα να ονοµατίζει το 

Φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, σε περίπτωση ένταξης 

(Υπόδειγµα Τ∆Ε υπάρχει στο Παράρτηµα του παρόντος) 

5.10.2. Προτεινόµενη διαδικασία 

Φάση 1 : ∆ιαδικασία ένταξης έργου 

α) Συµπλήρωση Τεχνικού ∆ελτίου Εργου (Τ.∆.Ε.). 

β) Συνυπογραφή του Τ.∆.Ε. από τον Εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης και τον 

Συντάξαντα. 

γ) Λήψη απόφασης από το αρµόδιο αποφασιστικό όργανο, για υποβολή της 

Πρότασης στο πρόγραµµα. 

δ) Κατάθεση Τ.∆.Ε. στο Γραφείο Τέλους Ανάπτυξης. 

ε) Αξιολόγηση από τον Σύµβουλο ∆ιαχείρισης και συµπλήρωση του ∆ελτίου 

Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (∆.Ε.Ε.Κ.) 

στ) Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)  για εισήγηση ένταξης ή 

απόρριψης. 

ζ) Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

η) Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου. 

θ) Έγγραφο από τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο της Ε.Π., για οριστική ένταξη στο 

πρόγραµµα ή απόρριψη της πρότασης. 
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Φάση 2 : Κατασκευή / Υλοποίηση (κύρια για έργα δηµοσίου χαρακτήρα) 

α) ∆ηµοσιοποίηση  

β) Αξιολόγηση προσφορών 

γ) Απόφαση ανάθεσης 

δ) Υπογραφή σύµβασης 

ε) Έναρξη υλοποίησης του έργου 

στ) Τµηµατική πιστοποίηση 

ζ) Τµηµατική πληρωµή 

η) Ολοκλήρωση – αποπληρωµή του έργου 

Φάση 3 : Πληρωµές 

α) Πιστοποιήσεις υπογεγραµµένες από την Προϊσταµένη Αρχή και τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του έργου ή άλλο αντίστοιχο όργανο (σε ειδικό έντυπο πιστοποίησης) 

β) Θεωρήσεις πιστοποιήσεων από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Έργων 

γ) Έγγραφο από το Γραφείο Τέλους Ανάπτυξης προς ∆ΕΗ/ΛΚ∆Μ / ∆νση 

Οικονοµικού για καταβολή των ποσών µε συνηµµένες τις πιστοποιήσεις των 

παραγράφων 3.α και 3.β. 

δ) Πληρωµές από ∆ΕΗ. 
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6. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Παρακάτω αναφέρονται τα ενδεικτικά κριτήρια επιλογής έργων, για ένταξη στο ΕΑΠ 

2012-2016. 

1. Κάλυψη της φιλοσοφίας του προγράµµατος 

2. Μέγεθος (εµβέλεια) έργου (ελάχιστο ύψος προϋπολογισµού τεχνικού έργου το 

ποσό των 150.000,00€). 

3. Τα έργα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα ολοκληρωµένων και λειτουργικά 

αυτοτελών και όχι αποσπασµατικών παρεµβάσεων και ενεργειών. 

4. Προτεραιότητα δίνεται στην περιοχή που επηρεάζεται από τη δράση της ∆ΕΗ και 

προσδιορίζεται στην ισχύουσα Υπ. Απόφαση.  

5. Συµπληρωµατικότητα και συµβατότητα µε τον Τοπικό και Περιφερειακό 

χωροταξικό σχεδιασµό. 

6. Συµπληρωµατικότητα και συµβατότητα µε τον Τοπικό και Περιφερειακό 

αναπτυξιακό σχεδιασµό και επιχειρησιακό προγραµµατισµό. 

7. Βαθµός ωριµότητας / ετοιµότητας της Πρότασης. 

8. Πληρότητα και αξιοπιστία του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου (Τ.∆.Ε.). 

9. Αξιοπιστία – ικανότητα Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) σε σχέση µε την 

υποβαλλόµενη Πρόταση. 
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7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Η  προετοιµασία και υλοποίηση του Ε.Α.Π. 2012-2016, γίνεται µε σειρά ενεργειών που 

έχουν διακριτά στάδια και υπακούουν σε µία λογική αλληλουχία φάσεων, όπως 

παρακάτω : 

Φάση σχεδιασµού 

1. ∆ιατύπωση αρχικών σκέψεων για το νέο Ε.Α.Π.  

2. Ενηµέρωση Φορέων, εκπροσώπων και πολιτών επί των αρχικών σκέψεων 

(Αρχικό Σχέδιο του Ε.Α.Π.) 

3. Σύνταξη Σχεδίου του νέου Ε.Α.Π. 

4. Ενηµέρωση φορέων, εκπροσώπων και πολιτών επ’ αυτού 

5. ∆ιατύπωση απόψεων από τους Φορείς που προβλέπονται στην Υπουργική 

Απόφαση (Αρθρο 4) 

6. Οριστικοποίηση σχεδίου Ε.Α.Π., λαµβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των 

Φορέων 

7. Συνεχής ενηµέρωση των τοπικών φορέων 

8. Συνεργασία µε την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για διασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας 

9. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής 

Μακεδονίας (συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων ένταξης). 

Προπαρασκευαστική φάση υλοποίησης 

1. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) 

2. Ορισµός της Επιτροπής Ελέγχου Εργων (Ε.Ε.Ε.) 

3. Πρόσληψη Συµβούλου ∆ιαχείρισης (Σ.∆ΧΣΗΣ) 

4. Υλοποίηση πιθανών διορθωτικών παρεµβάσεων στο Σύστηµα ∆ιοίκησης του 

προγράµµατος 

5. Σύνταξη και έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της Ε.Π. (επικαιροποίηση 

ισχύοντος) 

6. Προετοιµασία εντύπων υλοποίησης του προγράµµατος  

- Έντυπο Οριστικής Ένταξης στο πρόγραµµα (ολοκληρώθηκε) 
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- Έντυπο Πιστοποίησης (ολοκληρώθηκε) 

- Έντυπο Θεώρησης Πιστοποίησης Εργασιών (ολοκληρώθηκε) 

Φάση υλοποίησης 

1. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων / ενεργειών, από τους Φορείς 

Υλοποίησης (Φ.Υ.) 

2. Ένταξη έργων στο Ε.Α.Π. 

3. Υλοποίηση – πληρωµές 

4. Συνεχής αξιολόγηση του προγράµµατος 

5. Τελική αξιολόγηση του προγράµµατος 
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8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος προϋποθέτει 

τη χρήση δεικτών, οι οποίοι µπορεί να είναι είτε ποσοτικοί είτε ποιοτικοί, ανάλογα µε 

το είδος των παρεµβάσεων. 

Επίσης, οι δείκτες αξιολόγησης διακρίνονται σε δείκτες εκροών, οι οποίοι 

αποτυπώνουν το άµεσο αποτέλεσµα των παρεµβάσεων του προγράµµατος και σε 

δείκτες επιπτώσεων οι οποίοι απεικονίζουν τις ευρύτερες επιπτώσεις στα 

µακροοικονοµικά µεγέθη της περιοχής. 

Οι δείκτες οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν κατά την αξιολόγηση των παρεµβάσεων του 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) Νοµού Κοζάνης κατά Υποπρόγραµµα 

και Μέτρο, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Άξονας 1 
Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-

2011  - έργα γέφυρες 

• Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007 – 2011 – έργα 
γέφυρες 

− Αριθµός παρεµβάσεων  

 

− Μόνιµες θέσεις εργασίας 

− Εποχικές θέσεις εργασίας 

− ∆ιατήρηση υφισταµένων θέσεων 

εργασίας 

Άξονας 2 

Στήριξη του παραγωγικού 
περιβάλλοντος   

 

 

 

• Υποδοµές και δοµές στήριξης του Παραγωγικού 
Περιβάλλοντος 

− Αριθµός παρεµβάσεων σε αγροτικές 
υποδοµές 

− Αριθµός παρεµβάσεων σε επιχειρηµατικές 
– τουριστικές υποδοµές 

− Αριθµός παρεµβάσεων ενίσχυσης δοµών 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας 

− Μόνιµες θέσεις εργασίας 

− Εποχικές θέσεις εργασίας 

− ∆ιατήρηση υφισταµένων θέσεων 
εργασίας 

• Στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων µε έµφαση 
στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία, στην 
κοινωνική οικονοµία και στην εξωστρέφεια  

− Αριθµός νέων επιχειρήσεων ή επεκτάσεων 
επιχειρήσεων 

− Αριθµός εκσυγχρονισµένων επιχειρήσεων 

− Αριθµός νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

− Αριθµός κοινωνικών επιχειρήσεων 

− Μόνιµες θέσεις εργασίας 

− Εποχικές θέσεις εργασίας 

− ∆ιατήρηση υφισταµένων θέσεων 
εργασίας 

Άξονας 3 

Ενίσχυση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού 

 

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

− Νέες υποδοµές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

− Βελτίωση - εκσυγχρονισµός υποδοµών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

− Βαθµός ικανοποίησης υποδοµών 
εκπαίδευσης 

• Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου 
δυναµικού 

− Αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης 

− Αριθµός καταρτιζοµένων 
− Μόνιµες θέσεις εργασίας 

− Εποχικές θέσεις εργασίας 
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• Ενίσχυση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών 
µε έµφαση στην ενέργεια και στο περιβάλλον 

− Αριθµός παρεµβάσεων  

− Μόνιµες θέσεις εργασίας 

− Εποχικές θέσεις εργασίας 

− ∆ιατήρηση υφισταµένων θέσεων 
εργασίας 

Άξονας 4 

Βελτίωση του περιβάλλοντος 
(ανθρωπογενούς και φυσικού), 
της ποιότητας ζωής και της 

κοινωνικής συνοχής  

• Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του 
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής 

− Αριθµός παρεµβάσεων προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος 

− Αριθµός παρεµβάσεων προστασίας του 
δοµηµένου περιβάλλοντος 

− Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

• Ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση 
υδάτινου δυναµικού 

− Αριθµός παρεµβάσεων διαχείρισης του 
υδάτινου δυναµικού 

− Αριθµός παρεµβάσεων αξιοποίησης του 
υδάτινου δυναµικού 

− Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

• Βελτίωση και συµπλήρωση των τεχνικών και 
κοινωνικών υποδοµών 

− Αριθµός παρεµβάσεων σε έργα 
κοινωνικών υποδοµών  

− Αριθµός µικρών έργων υδρεύσεων 

− Αριθµός µικρών έργων αποχετεύσεων 

− Αριθµός έργων τηλεθέρµανσης 

− Αριθµός µικρών έργων οδοποιίας 

− Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

• Στήριξη µετεγκαταστάσεων οικισµών 

− Αριθµός παρεµβάσεων στήριξης σε 
βασικές υποδοµές των οικισµών που 
πρόκειται να µετεγκατασταθούν 

− Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Άξονας 5 

Στήριξη και ανάδειξη του 
πολιτισµού και του τουρισµού 

• Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών θεσµών και 
θεσµοθετηµένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων – 
στήριξη της πνευµατικής και καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας 

 

− Αριθµός παρεµβάσεων 
− Βαθµός ικανοποίησης πολιτιστικών 
αναγκών 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού αποθέµατος  

 

− Αριθµός παρεµβάσεων − Αύξηση επισκεψιµότητας περιοχών 

Άξονας 6 

Υποστήριξη της περιοχής για τη 
µετάβαση στη µεταλιγνιτική 

περίοδο 

 

• Σύνολο έργων που θα εξειδικευθεί κατά την 
εκπόνηση του αντιστοίχου Επιχειρησιακού 
Σχεδίου  

 

− Θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα 
εκπονηθεί 

 

Άξονας 7 

Ωρίµανση του αναπτυξιακού 
σχεδιασµού – Τεχνική 

υποστήριξη και δηµοσιοποίηση 

• Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού 

− Αριθµός µελετών και παρεµβάσεων 

− Βαθµός ωρίµανσης και υλοποίησης 
έργων στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας 

 

• Στήριξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
προβολή του προγράµµατος 

 

  

− Αριθµός υποστηρικτικών δράσεων για την 
υλοποίηση του προγράµµατος 

− Βαθµός υλοποίησης του 
προγράµµατος 

 


