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9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ∆ελτία Αξόνων και Μέτρων 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ  1 : Ολοκλήρωση έργων Ε.Α.Π. 2007-2011  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   10.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Η υλοποίηση της αναπτυξιακής προσπάθειας στο πλαίσιο όχι µόνο του Τέλους Ανάπτυξης 

αλλά και των άλλων Προγραµµάτων, απαιτεί συνέχεια και συνέπεια και καθιστά αναγκαία τη 

συνέχιση χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων και δράσεων του Ε.Α.Π. 2007-

2011 που, για τους παρακάτω λόγους δεν αποπερατώθηκαν : 

α) Καθυστερηµένη ένταξη στο πρόγραµµα και αναπόφευκτη µη ολοκλήρωσή τους 

β) Καθυστερήσεις στη διαµόρφωση και εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου υλοποίησης 

του προγράµµατος 

γ) Αλλαγές στην αυτοδιοίκηση 

δ) Μη οµαλή ροή των χρηµατοδοτήσεων από τη ∆ΕΗ στο πλαίσιο του προγράµµατος 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Λειτουργική ολοκλήρωση έργων Ε.Α.Π. 2007-2011 

ΜΕΤΡΑ : 

Μέτρο 1.1  :   Ολοκλήρωση Έργων Ε.Α.Π. 2007 - 2011 – έργα γέφυρες 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ  1 : Ολοκλήρωση έργων Ε.Α.Π. 2007-2011  

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Ολοκλήρωση έργων Ε.Α.Π. 2007-2011 – έργα γέφυρες 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   10.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Τα έργα, δράσεις και ενέργειες για τα οποία πρέπει να συνεχισθεί η χρηµατοδότησή τους, 

προκειµένου να ολοκληρωθούν, θα προταθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα 

εγκριθούν σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία υλοποίησης του προγράµµατος. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Λειτουργική ολοκλήρωση έργων του Ε.Α.Π. 2007-2011 – έργα γέφυρες 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   52.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Έναν από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος αποτελεί η ενίσχυση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος που, µε τη σειρά του, θα συνδράµει προς την κατεύθυνση τόνωσης της 

απασχόλησης και αντιµετώπισης της ανεργίας. 

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 

Φλώρινας σ’ όλους τους τοµείς της οικονοµίας (Πρωτογενής, ∆ευτερογενής, Τριτογενής) θα 

συµβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος και στην ανάδειξη δραστηριοτήτων 

που θα µειώσουν την εξάρτηση από το δηµόσιο τοµέα δρώντας συµπληρωµατικά προς 

αυτόν. 

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του Άξονα θα ενισχυθούν τόσο οι υποδοµές όσο και οι 

παραγωγικές δραστηριότητες, παράλληλα µε µια σειρά δράσεων οριζόντιας στήριξης της 

επιχειρηµατικότητας, δηµοσιοποίησης και προβολής των παραπάνω Περιφερειακών 

Ενοτήτων. 

Έµφαση θα δοθεί στην αγροτική επιχειρηµατικότητα, στις νέες τεχνολογίες στην καινοτοµία, 

στην κοινωνική οικονοµία και στην εξωστρέφεια. 
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ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος. 

β) Η τόνωση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας. 

γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τοµέων. 

δ) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας µέσω της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. 

ε) Η βιωσιµότητα της παραγωγικής δραστηριότητας. 

στ) Η επιτόπου υπεραξία της αγροτικής παραγωγής. 

ΜΕΤΡΑ : 

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. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος  

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Υποδοµές και δοµές στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   29.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Ν.Π.Ι.∆. µε συναφή δραστηριότητα, Πανεπιστήµιο 

∆υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Προβλέπεται η δηµιουργία, η ολοκλήρωση, ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση υποδοµών 

καθώς και δοµών και ενεργειών στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης 

που συµβάλλουν : 

√ στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονοµίας, 

√ στη βιωσιµότητα της τοπικής επιχειρηµατικότητας, 

√ στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων, 

√ στην συµπληρωµατικότητα µε την ∆ΕΗ, 

√ στην ενίσχυση τοπικών συλλογικών προσπαθειών, 

√ στον ορθολογικό αναπτυξιακό σχεδιασµό και 

√ στη διαφοροποίηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας 

Βασικοί τοµείς που θα στηριχθούν είναι : 

√ η αγροτική ανάπτυξη 
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√ οι ΜΜΕ και 

√ ο τουρισµός, ως µια δραστηριότητα που θα πρέπει να αναπτύσσεται σταδιακά σε 

συγκεκριµένες περιοχές. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α)  Η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων 

β)  Η βελτίωση του εισοδήµατος 

γ)  Η τόνωση της απασχόλησης 

δ) Ο ορθολογικός σχεδιασµός της ανάπτυξης 

ε) Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος 

στ) Αύξηση αριθµού νέων επιχειρήσεων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

α. Υποδοµές και ενέργειες στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 

- Θερµοκηπιακά πάρκα µε αξιοποίηση της τηλεθέρµανσης.  

- Μικρά αρδευτικά δίκτυα και ταµίευση νερού. 

- Λειτουργική ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικών έργων, αναδασµοί και παράλληλα έργα 

αναδασµών. 

- Ολοκλήρωση εδαφολογικών µελετών. 

- Παρατηρητήριο αγροτικών προϊόντων. 

β. Υποδοµές και δοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης 

- Χώροι οργανωµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Επιχειρηµατικό 

Κέντρο στα Κοίλα, Εκκολαπτήρια (θερµοκοιτίδα) επιχειρήσεων), για αξιοποίηση κοινών 

υποδοµών και δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. 

- ∆οµές και Σήµα πιστοποίησης επιχειρήσεων και προϊόντων. 

- Στήριξη συνέχισης Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας (δράση έξυπνης εξειδίκευσης). 

- Βασικές υποδοµές στις ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. 

- ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών κλάδων. 
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- Εντοπισµός και αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, µε στόχο τη βιώσιµη 

ανάπτυξη της περιοχής. 

- Στήριξη συνέχισης λειτουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων 

(Enterprise Europe Network – EEN) (δράση έξυπνης εξειδίκευσης). 

- Προώθηση δράσεων στήριξης νεανικής επιχειρηµατικότητας (Φυτώριο νέων ιδεών – 

προθερµοκοιτίδα επιχειρήσεων). 

- Ακαδηµία καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας Ν∆ Βαλκανίων. 

- ∆ηµιουργία cluster παραγωγικών τοµέων της περιοχής (π.χ. τροφίµων). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων σε αγροτικές υποδοµές. 

- Αριθµός παρεµβάσεων σε επιχειρηµατικές – τουριστικές υποδοµές. 

- Αριθµός παρεµβάσεων ενίσχυσης δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος  

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

καινοτοµία, στην κοινωνική οικονοµία και στην εξωστρέφεια  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   23.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Επιµελητήρια Κοζάνης και Φλώρινας. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :  

Ν.Π.Ι.∆., φυσικά πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, χρηµατοοικονοµικοί µηχανισµοί κλπ. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας 

Α.Ε. - ΑΝΚΟ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Το Μέτρο στοχεύει να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα, ως απαραίτητη προϋπόθεση 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας που, µε 

τη σειρά της, θα συµβάλλει στη βιωσιµότητά της. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνονται : 

α. η οριζόντια στήριξη της επιχειρηµατικότητας και η προβολή των επενδυτικών ευκαιριών 

στην περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος. 
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Το ανωτέρω θα υλοποιηθεί µε την εφαρµογή ειδικού προς τούτο «Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

στήριξης της επιχειρηµατικότητας» που θα εγκριθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

σύστηµα διοίκησης του προγράµµατος, 

β. η εφαρµογή προγράµµατος στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων. 

Οι ενισχυόµενες δραστηριότητες θα έχουν στόχο την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών 

πόρων µε την επιτόπια βελτίωση της αξίας τους και των χαρακτηριστικών, την τόνωση της 

επιχειρηµατικότητας και την κατά προτεραιότητα ενίσχυση δράσεων που θα δίνουν έµφαση 

στην καινοτοµία, στην τεχνολογία και στην συµπληρωµατικότητα µε την ∆ΕΗ. 

Το ανωτέρω θα υλοποιηθεί µε αξιοποίηση του Κανονισµού 800/08 όπως ισχύει και θα 

περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

� Επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων. 

� Επιδότηση Εργοδοτικών Εισφορών. 

� Κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων. 

� Νέος χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός – Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

(Α.Κ.Ε.Σ.) 

Η δράση θα πρέπει : 

- να υπακούει στο στόχο του Μέτρου και του Αξονα, 

- να είναι συµβατή µε τον Καν. 800/08 όπως ισχύει π.χ. είδος και ύψος ενίσχυσης, 

- να είναι συµπληρωµατική µε το ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και µε το νέο σχεδιασµό 2014-

2020 και 

- να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Το ειδικότερο περιεχόµενο της δράσης (διαδικασίες, µεθοδολογία, θέµατα επιλεξιµότητας, 

φάκελοι υποψηφιότητας, τρόπος υλοποίησης και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία) θα 

περιλαµβάνονται συνηµµένα στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.) που θα κατατεθεί 

προκειµένου να εγκριθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διοίκησης του 

προγράµµατος και να ξεκινήσει η υλοποίησή της. 
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ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας  

β) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

γ) ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής 

δ) ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, µε βάση τη γνώση και την τεχνολογία. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

α. Οριζόντιες δράσεις στήριξης της επιχειρηµατικότητας – Προβολή επενδυτικών ευκαιριών 

- Οριζόντια στήριξη της επιχειρηµατικότητας και προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στην 

περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος 

β. Πρόγραµµα στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων 

- Επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων 

- Επιδότηση Εργοδοτικών Εισφορών 

- Κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων 

- Νέος χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός – Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

(Α.Κ.Ε.Σ.) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός νέων επιχειρήσεων ή επεκτάσεων επιχειρήσεων 

- Αριθµός εκσυγχρονισµένων επιχειρήσεων 

- Αριθµός νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

- Αριθµός κοινωνικών επιχειρήσεων 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011    
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   23.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Ο Άξονας αυτός στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας και στην αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού, ως µια επένδυση που θα αποδώσει µεσοµακροπρόθεσµα. 

Πιο συγκεκριµένα ενισχύονται οι υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης, η κατάρτιση και 

εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, οι καινοτόµες δράσεις και ενέργειες µε έµφαση στην 

ενέργεια και στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα προωθείται η χρήση προϊόντων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

β) Ενίσχυση της γνώσης και της εξειδίκευσης, µε έµφαση στην νέα τεχνολογία 

γ) ∆ιαφοροποίηση και συµπληρωµατικότητα µεταξύ εκπαίδευσης – κατάρτισης και διασύνδεση µε 

τη ζήτηση στην αγορά εργασίας 
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ΜΕΤΡΑ : 

Μέτρο 3.1  :   Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Μέτρο 3.2  :   Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού 

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

και στο περιβάλλον 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού  

ΜΕΤΡΟ 3.1 : Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   16.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, 

∆ήµοι, ∆ηµόσιοι φορείς 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Στο παρόν Μέτρο περιλαµβάνεται η ένταξη υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο 

τη διασφάλιση προϋποθέσεων αναβάθµισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Πιο συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα νέων σύγχρονων ή 

καινοτόµων ή βελτίωση υπαρχόντων υποδοµών, µε παράλληλη ενίσχυση της υλικοτεχνικής 

υποδοµής τους. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

β) Βελτίωση επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

- Νέες υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης (Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Κέντρο 

Εκπαίδευσης για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) 

- Βελτίωση υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης (εργαστηριακή υποδοµή και εξοπλισµός, 

βιβλιοθήκες κλπ.) 

- Εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Νέες υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης 

- Βελτίωση και εκσυγχρονισµός υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού  

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   2.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Πιστοποιηµένοι φορείς, Πανεπιστήµιο ∆υτικής 

Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, ΚΕΚ ΑΜΕΑ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Προβλέπεται η υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης που είναι αναγκαία για 

την περιοχή και συσχετίζονται µε τις λοιπές δράσεις του προγράµµατος τις οποίες και 

στηρίζουν, µε έµφαση στα θέµατα επιχειρηµατικότητας, νέων τεχνολογιών και µεθόδων κλπ. 

Μέσα από τα ανωτέρω προγράµµατα θα δοθεί έµφαση στη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε 

την παραγωγή και την έρευνα και στην απόκτηση ειδικεύσεων που θα συµβάλλουν στην 

προσαρµογή στα νέα δεδοµένα της απασχόλησης και της αγοράς. 

Επιπρόσθετα, θα καταρτισθεί και το λοιπό ανθρώπινο δυναµικό (συµπεριλαµβανοµένων των 

στελεχών των ΟΤΑ) για τη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη 

στήριξη της συντελούµενης αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού σε τοµείς που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας 

β) Επανακατάρτιση µε στόχο την προσαρµογή στις ανάγκες της ζήτησης  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

- Προγράµµατα  κατάρτισης επιχειρηµατιών της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος σε 

θέµατα καινοτοµίας, επιχειρηµατικότητας, χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, marketing, 

προβολής και οργάνωσης επιχειρήσεων.  

- Προγράµµατα αναβάθµισης των δεξιοτήτων των στελεχών της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

βαθµού. 

- Προγράµµατα προώθησης νέων ειδικοτήτων µε έµφαση  στην καινοτοµία και την  

τεχνολογία, υπό το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης. 

- Προγράµµατα κατάρτισης αγροτών σε νέες δραστηριότητες (θερµοκήπια µε 

τηλεθέρµανση, βιοµάζα κ.λ.π.). 

- Θέσπιση υποτροφιών για φοιτητές και ερευνητές. 

- Προώθηση της πράσινης γεωργίας και κοινωνικής οικονοµίας. 

- Ερευνητικά προγράµµατα για ΑΠΕ, ρύπανση, νερά. 

- Λειτουργία κέντρων κατάρτισης ΑΜΕΑ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης 

- Αριθµός καταρτιζοµένων 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011    
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού  

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

στο περιβάλλον 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  5.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) : 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής 

Μακεδονίας, Ερευνητικά Κέντρα και ΝΠΙ∆ παρεµφερούς σκοπού, ΚΕΠΕ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν καινοτόµες δράσεις και ενέργειες που θα 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα αναδεικνύουν νέες διεξόδους 

απασχόλησης, βασισµένες στη γνώση και στην εξειδίκευση. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

β) Προστασία του περιβάλλοντος 

γ)  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

δ) ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Ενεργειακό πάρκο στο χώρο των εξαντληµένων λιγνιτορυχείων. 

- Ερευνητικό Κέντρο για Α.Π.Ε. 

- Επέκταση των εγκαταστάσεων ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ. 

- Ενίσχυση εργαστηρίων περιβάλλοντος. 

- ∆ηµιουργία πληροφοριακού υποβάθρου για ανάπτυξη της καινοτοµίας και Μητρώου Συµβούλων 

καινοτοµίας. 

- Σχεδιασµός καινοτόµων προϊόντων/υπηρεσιών που µπορούν να προσφερθούν / 

παρασχεθούν στη ∆υτική Μακεδονία. 

- Υποστήριξη των ΟΤΑ σε θέµατα πληροφορικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών. 

- Πρόγραµµα κινητήρων για προσέλκυση και παραµονή εξειδικευµένου επιστηµονικού 

δυναµικού στην περιοχή. 

- Ανάπτυξη και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. 

- Πρότυπο εκπαιδευτικό – ερευνητικό κέντρο αξιοποίησης αγροτικών ενεργειακών φυτών. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών  

- Αριθµός παρεµβάσεων 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011    
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) της ποιότητας 

ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  40.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Περιλαµβάνονται Μέτρα που στοχεύουν στην προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής καθώς και στον έλεγχο της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, µε σκοπό την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων από 

ρυπογόνες δραστηριότητες. Τα ανωτέρω αποτελούν ταυτόχρονα και την πιο σηµαντική αιτία 

θεσµοθέτησης του Τέλους Ανάπτυξης. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, θα υποστηριχθεί επίσης η ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη 

αξιοποίηση του υδάτινου αποθέµατος στην ευρύτερη περιοχή, σε εφαρµογή του Καν. 

2000/60 καθώς και του διαχειριστικού σχεδίου για τα νερά, ο έλεγχος και η λήψη µέτρων 

που αφορούν στο πόσιµο νερό. 

Οι µετεγκαταστάσεις οικισµών λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ στην περιοχή 

θα στηριχθούν επίσης, ειδικά για τη βελτίωση της ωριµότητας του σχεδιασµού και τις 

απαιτούµενες πρόδροµες ενέργειες. 

Επιπρόσθετα, η παρέµβαση αφορά στα ζητήµατα ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής 

(ψυχαγωγία, αθλητισµός, ποδηλατόδροµοι κλπ.). 
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ΣΤΟΧΟΙ : 

1. Περιβαλλοντική αναβάθµιση, προστασία και έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος 

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

4. Επιτάχυνση των µετεγκαταστάσεων 

ΜΕΤΡΑ : 

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 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) της ποιότητας 

ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

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

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  23.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Κέντρο Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Ε.), περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Σύλλογοι, 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Προβλέπονται έργα προστασίας του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. 

τηλεθερµάνσεις) µε παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ζώνες πρασίνου, 

ποδηλατόδροµοι, εξυπηρέτηση της κινητικότητας ΑΜΕΑ, ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου, 

αισθητικές αναπλάσεις, χώροι ψυχαγωγίας, οικιστική αναβάθµιση, ερασιτεχνικός αθλητισµός, 

έλεγχος και λήψη µέτρων που αφορούν στο πόσιµο νερό, αποκατάσταση  εγκαταλειµµένων 

λατοµείων και επιδηµιολογικές µελέτες. 

Επιπρόσθετα θα ενισχυθούν δοµές και µηχανισµοί περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε στόχο την 

πρόληψη, µε την προώθηση επιστηµονικών µεθόδων και τη συνεχή παρακολούθηση των 

παραµέτρων του περιβάλλοντος. 

Όλα τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν µε δράσεις πέρα από τις υποχρεώσεις που έχει η ∆ΕΗ για 

αποκατάσταση των ορυχείων και προστασία του περιβάλλοντος. 
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Με σκοπό την παρακολούθηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων στην περιοχή, θα 

προωθηθεί η εφαρµογή Συστήµατος Παρακολούθησης µε έµφαση στην παρακολούθηση του 

ρυθµού εκµετάλλευσης και αποκατάστασης του τοπίου από τη ∆ΕΗ, σε εφαρµογή των 

εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. 

Θέµατα όπως η σύνθεση και η λειτουργία του προτεινόµενου Συστήµατος Παρακολούθησης, 

καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα προσδιορισθούν µε απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α)  Περιβαλλοντική  αναβάθµιση και προστασία 

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

γ)  Λειτουργία µόνιµων µηχανισµών διαχείρισης των παραµέτρων περιβάλλοντος και λήψης 

µέτρων προστασίας. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

- Έργα προστασίας, αποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος (π.χ. ζώνες πρασίνου, αγορές – ανταλλαγές οικοπέδων σε 

πυκνοκατοικηµένα τµήµατα οικισµών, κατολισθητικά φαινόµενα). 

- Μικροζωνικές µελέτες. 

- Τηλεθερµάνσεις οικισµών. 

- Επιδηµιολογικές µελέτες. 

- Στήριξη ερασιτεχνικού αθλητισµού (µικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτίωση 

εγκαταστάσεων). 

- Μελέτη και εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στον αγροτικό τοµέα και στις 

µεταφορές. 

- Ενεργειακά αποδοτικά δηµόσια κτίρια. 

- Κατασκευή πρότυπου βιοκλιµατικού – οικολογικού κτιρίου µηδενικής ενέργειας, µε τη 

χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

- ∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και στο δηµοτικό φωτισµό. 

- Πιλοτικό πρόγραµµα παραγωγής κοµπόστ (διανοµή κάδων κοµποστοποίησης σε 

αγροτικούς και αστικούς ∆ήµους). 
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- Εξέταση σεναρίων και διαχείριση αποκατεστηµένων χώρων επικίνδυνων αποβλήτων. 

- Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης και υποδοµών επικίνδυνων αποβλήτων. 

- Σχέδιο διαχείρισης και ωρίµανση έργων υποδοµής για την εφαρµογή Σχεδίου Πρόληψης 

Απορριµµάτων βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Αριθµός παρεµβάσεων προστασίας του δοµηµένου περιβάλλοντος. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) της ποιότητας 

ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

ΜΕΤΡΟ 4.2 : Ορθολογική διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  2.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

∆ηµόσιοι φορείς, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, 

ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, ΚΕΠΕ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Το Μέτρο στοχεύει στην εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 όπως αυτή 

ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία και στο εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής ποταµών του υδατικού διαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (Υ∆09) που εξειδικεύει 

και εφαρµόζει την παραπάνω Οδηγία. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α)  Η προστασία των υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) 

β) Η ορθολογική διαχείριση βάσει των αναγκών και των πιέσεων του υπόγειου και 

επιφανειακού ύδατος 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

-  Ενηµέρωση του Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) µε χρήση 

συστήµατος βάσης γεωχωρικών δεδοµένων. 

- Συλλογή και καταχώρηση σε βάση δεδοµένων όλων των µετρήσεων που αφορούν τους 

επιφανειακούς ή υπόγειους υδάτινους πόρους (φυσικοχηµικά, µικροβιολογικά ή/και 

ποσοτικά δεδοµένα), όπως : µετρήσεις σε ρέµατα, πηγές, υδρογεωτρήσεις, 

φράγµατα/λίµνες, πόσιµο νερό, νερό άρδευσης, κατακρηµνίσεις, χρήσεις νερού κ.α. (δηλ. 

δηµιουργία Τράπεζας υδρολογικής πληροφορίας) και monitoring παρακολούθηση 

παραµέτρων των υδάτων. 

- Ελεγχος και λήψη µέτρων για βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιµου 

νερού. 

- Σχέδια τουριστικής ανάπτυξης και προϊόντων στις λίµνες και διασφάλιση της ισορροπίας 

µεταξύ των προτεινόµενων δράσεων σε συνδυασµό µε τη συµβατότητα του θεσµικού – 

διαχειριστικού πλαισίου. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού 

- Αριθµός παρεµβάσεων αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) της ποιότητας 

ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

ΜΕΤΡΟ 4.3 : Βελτίωση και συµπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  10.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Σύλλογοι, Φορείς Ειδικού Σκοπού, Πανεπιστήµιο 

∆υτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Προβλέπονται έργα και ενέργειες βελτίωσης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, µε 

έµφαση στη στήριξη της ανάπτυξης µε την υλοποίηση και λειτουργία µικρών τεχνικών 

έργων. 

Για τα έργα αυτά θα αξιολογηθεί, αρχικά, η δυνατότητα ένταξης σε συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α)  Κάλυψη αναγκών σε τεχνικές υποδοµές µικρού µεγέθους. 

β) Βελτίωση υπαρχόντων και ενίσχυση δηµιουργίας νέων κοινωνικών υποδοµών 

γ) Ενίσχυση της κοινωνικής  συνοχής. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- ∆ίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισµοί στους λιγνιτικούς ΟΤΑ, µικρή 

οδοποιία. 

- Κοινωνικές υποδοµές π.χ. εργαστήρια, Κέντρα φροντίδας. 

- Σύστηµα παρακολούθησης λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας λυµάτων. 

- Ιδρυση Ινστιτούτου Επαγγελµατικών Παθήσεων. 

- Στήριξη ειδικών οµάδων πληθυσµού (ΑΜΕΑ, παλιννοστούντες, αθίγγανοι) 

(Υποδοµές βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε οικισµούς, υποδοµές εκπαίδευσης και 

δηµιουργικής απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία, κ.λ.π.). 

- ∆ηµόσιο ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων σε έργα κοινωνικών υποδοµών. 

- Αριθµός µικρών έργων υδρεύσεων. 

- Αριθµός µικρών έργων αποχετεύσεων  

-     Αριθµός έργων τηλεθέρµανσης 

- Αριθµός µικρών έργων οδοποιίας. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού) της ποιότητας 

ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

ΜΕΤΡΟ 4.4 : Στήριξη  µετεγκαταστάσεων οικισµών 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  5.000,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Το θέµα της µετεγκατάστασης οικισµών, λόγω των συνεπειών από τις δραστηριότητες της 

∆ΕΗ, είναι σηµαντικό για την περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος. Στο πλαίσιο του 

παρόντος Μέτρου δίνεται η δυνατότητα για συµπληρωµατική στήριξη του προγράµµατος 

µετεγκαταστάσεων µε τη βελτίωση της ωριµότητάς τους (σύνταξη των αναγκαίων µελετών, 

παροχή υπηρεσιών) και την υλοποίηση µικρών συµπληρωµατικών έργων στους νέους 

οικισµούς όπου θα µετεγκατασταθούν, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις αρχικές ανάγκες 

σε βασικές υποδοµές. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

Ενίσχυση του προγράµµατος µετεγκαταστάσεων οικισµών λόγω των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Κοµάνου 

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Ποντοκώµης 

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Αναργύρων  

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Μαυροπηγής 

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Αχλάδας  

- Στήριξη µετεγκατάστασης οικισµού Ακρινής 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων στήριξης σε βασικές υποδοµές, των οικισµών που πρόκειται να 

µετεγκατασταθούν. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    5.000,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Ο πολιτισµός αποτελεί αξιόλογο και ταυτόχρονα αναξιοποίητο κεφάλαιο. Η στήριξή του θα 

βοηθήσει, εκτός από τη διατήρηση των παραδοσιακών και περιοδικού χαρακτήρα µεγάλων 

εκδηλώσεων, τη  συµµετοχή στα κοινά,  την κοινωνική συνοχή, την καλλιέργεια του πνεύµατος και 

στην τοπική οικονοµία κυρίως µέσα από την επιδιωκόµενη συνδιαστική τουριστική ανάπτυξη.  

Η περιοχή δεν συγκαταλέγεται στους γνωστούς τουριστικούς προορισµούς αφού δεν διαθέτει 

πρόσβαση στη θάλασσα. Πρέπει εποµένως να αξιοποιήσει άλλες δυνατότητες που διαθέτει έτσι 

ώστε να προσελκύσει επισκέπτες. 

Στα πλαίσια του Άξονα προβλέπονται: 

� Ενίσχυση των σηµαντικών πολιτισµικών παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων που έχουν 

συστηµατικό χαρακτήρα και µεγάλη εµβέλεια 

� Προστασία, ανάδειξη και προβολή της λαογραφίας και της ιστορίας 

� Συντήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων 

� Ηλεκτρονικός εξοπλισµός προβολής – πληροφόρησης σε µουσεία 

� Ενίσχυση της πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας 

� Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού αποθέµατος. 
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ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Ανάδειξη του πολιτισµικού αποθέµατος µε τουριστική σηµασία. 

β) Ένταξη του πολιτισµού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής. 

γ)  Ανάδειξη της τοπικής πνευµατικής δηµιουργίας. 

δ) Ανάπτυξη σχέσεων µε άλλες περιοχές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΜΕΤΡΑ : 

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.  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού. 

ΜΕΤΡΟ 5.1 : Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών θεσµών και θεσµοθετηµένων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων – Στήριξη της πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    1.500,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) : 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Σύλλογοι και Φορείς µε σηµαντική αποδεδειγµένη 

δράση. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Στην περιοχή λειτουργούν µε επιτυχία πολιτιστικοί θεσµοί και γίνονται εκδηλώσεις που  

έχουν εµβέλεια σε εθνικό επίπεδο και την προβάλλουν ή εκπροσωπούν µεγάλο αριθµό 

πολιτών ή διατηρούν στη µνήµη µεγάλα γεγονότα που επηρέασαν την ιστορία της. 

Η επίδρασή τους στην κινητικότητα ανθρώπων και ιδεών, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις µίας 

κοινωνίας σε αναζήτηση και µε κουλτούρα και θα πρέπει να υποστηριχθούν. 

Παράλληλα, η διαρκής κινητικότητα θα έχει ως συνέπεια την οικονοµική µόχλευση στην 

περιοχή µε τη στήριξη του τουρισµού, την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής. 

Για το λόγο αυτό οι δράσεις πολιτισµού θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένες και να 

περιλαµβάνουν ενέργειες εξωστρέφειας και οικονοµικής αξιοποίησης. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Τόνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας. 
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β) Αύξηση του αριθµού των επισκεπτών. 

γ) Στήριξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

δ) Ανάδειξη ανθρώπων του πνεύµατος 

ε) Συνολική αναβάθµιση της κοινωνίας 

στ) Ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Ενίσχυση σηµαντικών πολιτιστικών θεσµών και θεσµοθετηµένων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 

- Μελέτη καταγραφής, αξιολόγησης και κατάταξης των Πολιτιστικών, Λαογραφικών και 

Ιστορικών Συλλόγων και Φορέων. 

- Ενίσχυση αξιόλογων συναφών συλλογικών φορέων µε αποδεδειγµένη δράση. 

- ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων τέχνης µε συνεργασίες σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός παρεµβάσεων 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισµού και του τουρισµού. 

ΜΕΤΡΟ 5.2 : Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού αποθέµατος 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 – 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  3.500,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) : 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, Σύλλογοι. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Οι παρεµβάσεις θα αφορούν, κατά προτεραιότητα, στην προστασία και ανάδειξη του 

αξιόλογου αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού αποθέµατος, µε στόχο τη διασύνδεσή του µε την 

τουριστική ανάπτυξη. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) ∆ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

β) Ανάδειξη των αξιόλογων µνηµείων για τουριστική αξιοποίηση. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Λαογραφικές συλλογές και Μουσεία. 

- Ανάδειξη οικιστικών πυρήνων και συνόλων. 

- Ανάδειξη ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (αγορά, βελτίωση – ανάδειξη, 

επανάχρηση). 
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- Μετατροπή κτιρίων σε χώρους πολιτισµού για ένταξη στην κοινωνική και οικονοµική ζωή 

(αγορά, βελτίωση – ανάδειξη, επανάχρηση). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

    - Αριθµός παρεµβάσεων 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Υποστήριξη της περιοχής για τη µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 – 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  12.200,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) : 

Θα προσδιορισθούν 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Το περιεχόµενο του Άξονα εξειδικεύεται στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 

για τη µεταλιγνιτική περίοδο και θα ενταχθεί στο παρόν µετά την έγκρισή του από το 

Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

Συνοπτικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαµβάνει 5 Ενότητες µέσω των οποίων: 

• Αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής µε έµφαση στα ανθρωπογεωγραφικά και 

οικονοµικά χαρακτηριστικά. 

• Εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εξόρυξης λιγνίτη και της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τοπική οικονοµία και την απασχόληση. 

• ∆ιερευνώνται και αναλύονται αντίστοιχες περιπτώσεις περιφερειακών οικονοµιών άλλων 

χωρών κυρίως ως προς τον σχεδιασµό διαφοροποίησης της παραγωγικής τους βάσης. 

• Αποτυπώνεται ο εθνικός σχεδιασµός για την περιοχή και παράλληλα εξετάζονται διεξοδικά 

σε τεχνικό και οικονοµικό – προγραµµατικό επίπεδο οι δυνατότητες µετάβασης της 

περιοχής στην µεταλιγνιτική περίοδο µέσω της αξιοποίησης του συνόλου των 

δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ιδιαίτερα κατά την ενότητα αυτή 

διαµορφώνεται ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων δοµηµένο σε Άξονες 
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Προτεραιότητας, Μέτρα και ∆ράσεις που µε την υλοποίησή τους µπορούν να οδηγήσουν 

την περιοχή σε νέα αναπτυξιακή τροχιά. 

• Τέλος, πραγµατοποιείται εκ των προτέρων αξιολόγηση του προτεινοµένου προγράµµατος 

αναφορικά µε την επιδιωκόµενη επίτευξη των στόχων του και τη συµβολή του σε κρίσιµα 

ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανά Ενότητα εργασίας έχει ως 

εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ - Η Φυσιογνωµία της Περιοχής 

Στην Ενότητα Α’ γίνεται µια παρουσίαση της τυπολογίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 

Φλώρινας, στα διοικητικά όρια των οποίων πραγµατοποιείται η εξόρυξη του λιγνίτη, σε άµεση 

οργανική και λειτουργική σύνδεση και αλληλεξάρτηση µε το σύνολο της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα 

αναλύονται τα ακόλουθα: 

• Κοινωνικά στοιχεία (Πληθυσµιακή Εξέλιξη – Πληθυσµιακή µεταβολή) 

• Οικονοµικά δεδοµένα (Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός, Απασχόληση σε Παραγωγικούς 

Τοµείς, Εισόδηµα και πηγές εξάρτησής του) 

• Τάσεις στον πληθυσµό και την απασχόληση 

Στο ίδιο µήκος κύµατος πραγµατοποιείται η ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων και για τις «µη 

λιγνιτικές» Περιφερειακές Ενότητες της ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών και Καστοριάς), δεδοµένου 

ότι επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από την εξορυκτική δραστηριότητα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – Επιρροή και Επιπτώσεις από τη ∆ραστηριοποίηση των λιγνιτικών µονάδων 

της ∆.Ε.Η. 

Στην Ενότητα Β’ γίνεται εκτίµηση της επίδρασης που είχε στην εξέλιξη των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας ο ενεργειακός χαρακτήρας που τους προσέδωσε η αξιοποίηση του 

λιγνίτη. Η εκτίµηση αυτή θα γίνει µε: 

� Συγκριτική παρουσίαση της εξελικτικής πορείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 

Φλώρινας µε την πορεία της Π.Ε. ∆ράµας που έχει λιγνίτη και δεν τον αξιοποίησε. 

� Συγκριτική παρουσίαση της εξελικτικής πορείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 

Φλώρινας µε την Π.Ε. Τρικάλων που παρουσίαζε παραπλήσια χαρακτηριστικά κατά τη 

δεκαετία του ΄50. Η επιλογή της συγκεκριµένης Π.Ε. έγινε µε συγκεκριµένη µεθοδολογία κατά 

την οποία λαµβάνονται υπόψη πληθυσµιακά και οικονοµικά κριτήρια. 
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Η συγκριτική αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εξέλιξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων που 

αναπτύχθηκαν αλλά και τους δείκτες ευηµερίας που επιτεύχθηκαν σε κάθε περίπτωση. 

Τέλος, οριοθετείται η έναρξη της µεταλιγνιτικής εποχής για τη ∆υτική Μακεδονία και γίνεται 

παρουσίαση των βασικών συµπερασµάτων επιστηµονικής έρευνας - µελέτης που πραγµατοποιήθηκε 

µε πρωτοβουλία του Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

αναφορικά µε την ποσοτικοποίηση των διαχρονικών επιπτώσεων της εξόρυξης και της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στο εισόδηµα και την απασχόληση της περιοχής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ – Βέλτιστες Πρακτικές Αντιµετώπισης των Επιπτώσεων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πρακτικές άλλων χωρών σε επίπεδο σχεδιασµού πολιτικών 

διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης, εθνικής και περιφερειακής διάστασης.  

Παρουσιάζονται συγκεκριµένα παραδείγµατα µεταστροφής και µετάλλαξης της οικονοµικής 

δραστηριοποίησης ευρύτερων περιοχών και αναλύονται οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν, οι τρόποι 

υλοποίησης και οι συνέπειες που ήταν το αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών. Οι συνέπειες αυτές 

αξιολογούνται σε κάθε διάστασή τους (ανθρωπογεωγραφικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές).  

Στη συνέχεια διαµορφώνονται προτάσεις στρατηγικής και µεθοδολογικής προσέγγισης του 

σχεδιασµού δράσεων για την οµαλή µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο της περιοχής και της 

Περιφέρειας.  

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆’ – Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 

Στην Ενότητα ∆ αποτυπώνεται αρχικά ο εθνικός σχεδιασµός για την περιοχή και παράλληλα 

εξετάζονται διεξοδικά σε τεχνικό και οικονοµικό – προγραµµατικό επίπεδο οι δυνατότητες 

µετάβασης της περιοχής στην µεταλιγνιτική περίοδο µέσω της αξιοποίησης του συνόλου των 

δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ιδιαίτερα κατά την ενότητα αυτή διαµορφώνεται 

ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων δοµηµένο σε Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και 

∆ράσεις που µε την υλοποίησή τους µπορούν να οδηγήσουν την περιοχή σε νέα αναπτυξιακή 

τροχιά. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τρόπο µε τον οποίο η ενεργειακή πολιτική επιδρά στη µικρό-

οικονοµία της περιοχής.   

Συγκεκριµένα στην Ενότητα αυτή περιλαµβάνονται: 

• Ο Εθνικός προγραµµατισµός και σχεδιασµός για την περιοχή. 
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Η περιοχή εξόρυξης του λιγνίτη και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσεται στο 

ευρύτερο χωροταξικό και διοικητικό πλαίσιο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, για την 

οποία έχουν καθοριστεί σε προγραµµατικό επίπεδο οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, µέσω 

τόσο του αντίστοιχου χωροταξικού σχεδίου όσο και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013. Συγκεκριµένα, η εµφατική αναφορά για το 

σηµερινό και µελλοντικό ρόλο της περιοχής στον ενεργειακό τοµέα θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπ’ όψη για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων του παρόντος στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασµού.          

• Οι εναλλακτικές επιλογές για την υποκατάσταση του λιγνίτη ως ενεργειακού µέσου.  

Η προβλεπόµενη φθίνουσα πορεία της εξορυκτικής δραστηριότητας λόγω της µείωσης των 

αποθεµάτων λιγνίτη, τα σηµαντικά προβλήµατα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης της 

περιοχής και η συνεχής προσπάθεια προώθησης των εναλλακτικών µορφών ενέργειας µε 

έµφαση στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών, οδηγεί τον παρόντα επιχειρησιακό 

σχεδιασµό στην πρόταση υιοθέτησης δράσεων που να αναδεικνύουν την περιοχή πρωτοπόρο 

στην προώθηση της καθαρής ενέργειας.   

Απώτερος στόχος είναι η περιοχή να αποκτήσει πλεονεκτική θέση στην ανάπτυξη όλων των 

µορφών ΑΠΕ στη χώρα αλλά και η ανάπτυξη εφαρµογών όλων των εναλλακτικών µορφών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – ακόµη και σε ερευνητικό επίπεδο. 

• Η ρεαλιστικότητα των φάσεων µετάβασης στη µεταλιγνιτική περίοδο µε βάση τα σηµερινά 

τεχνολογικά και οικονοµικά δεδοµένα. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιγράφει µε ρεαλιστικό τρόπο τη σταδιακή µετάβαση της περιοχής 

στη µεταλιγνιτική περίοδο, µέσω διακριτών περιόδων προετοιµασίας και εφαρµογής µέτρων, 

προκειµένου να διασφαλιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών αλλά και το εισόδηµα και η απασχόληση της περιοχής. 

• Οι νέες οικονοµικές ευκαιρίες στην περιοχή και στην ευρύτερη Περιφέρεια.  

Η µετάβαση στη µεταλιγνιτική περίοδο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τόσο µέσω της 

αξιοποίησης των εναλλακτικών µορφών ενέργειας όσο κυρίως µε την διαφοροποίηση της 

παραγωγικής βάσης και την ανάδειξη νέων οικονοµικών ευκαιριών και δυνατοτήτων που 

υπάρχουν στην περιοχή και της αξιοποίησης των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.    

• Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.  

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και προοπτικές, όπως καθορίζονται στα διάφορα 

προγραµµατικά έγγραφα για τη ∆υτική Μακεδονία, λαµβάνονται υπ’ όψη για τη διασφάλιση 
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της συνάφειας µε τους στόχους της παρούσας µελέτης και της συνέργειας – 

συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων που προτεόνονται στο πλαίσιο της παρούσας 

µελέτης. 

• Η S.W.O.T. ανάλυση και η επιλογή στρατηγικών ανάπτυξης. 

Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σηµείων της περιοχής καθώς και των ευκαιριών που 

διανοίγονται και των απειλών διαφαίνονται οδηγεί στον καθορισµό αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων και κατά συνέπεια στην επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και των ειδικών 

στόχων της µελέτης.    

• Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των δράσεων υλοποίησης της στρατηγικής και η παρουσίαση 

εξειδικευµένων δράσεων. 

Οι προτάσεις που προέκυψαν κατά την εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασµού 

διαµορφώνουν ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο διαρθρώνεται σε Άξονες, 

Μέτρα και ∆ράσεις µε επαρκή ανάλυση αναφορικά µε το φορέα υλοποίησης, τον 

προϋπολογισµό και τις πηγές χρηµατοδότησης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τη 

συνάφειά του µε τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος.  

• Οι προτάσεις δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε τοπικό επίπεδο καθώς κρίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντική η ενηµέρωση και συµµετοχή των πολιτών στον συνολικό σχεδιασµό. 

Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστικής σηµασίας για την προοπτική 

επιτυχούς υλοποίησης του προγράµµατος τόσο κατά τη φάση του σχεδιασµού όσο και κατά 

τη φάση λήψης αποφάσεων. Η ευαισθητοποίηση περιγράφεται µέσω ενός συγκεκριµένου 

σχεδίου επικοινωνίας και προβολής του προγράµµατος.       

• Οι πηγές και οι πόροι χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Το πρόγραµµα για τη µεταλιγνιτική περίοδο είναι πολυταµειακό και προβλέπει την αξιοποίηση 

όλων των διαθεσίµων Εθνικών και Κοινοτικών πόρων καθώς και Ιδιωτικών κεφαλαίων. Ειδική 

πρόβλεψη γίνεται για την αξιοποίηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, ο οποίος θα αποτελέσει 

και το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο του προγράµµατος.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’ – Αναµενόµενες Επιπτώσεις (ex-ante αξιολόγηση) του Προγράµµατος 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται και αξιολογούνται µε συγκεκριµένους δείκτες τόσο οι επιπτώσεις σε 

κοινωνικο – οικονοµικό επίπεδο από την είσοδο στη µεταλιγνιτική περίοδο όσο και οι επιπτώσεις 

από την υλοποίηση του προγράµµατος. Οι επιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται για κρίσιµα ζητήµατα 

της τοπικής ανάπτυξης, όπως:  

 

• το εισόδηµα 

• η απασχόληση 

• το περιβάλλον 

• η ασφάλεια των κατοίκων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

Θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών : Θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Σχεδίου 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΟΝΑ 

 
Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη και 

δηµοσιοποίηση. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    15.800,00 χιλ. € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Ο Άξονας περιλαµβάνει ενέργειες στήριξης και παρακολούθησης του ΕΑΠ, από την έγκριση 

µέχρι και την ολοκλήρωσή του, έτσι ώστε να υλοποιηθεί σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και 

τη φιλοσοφία θεσµοθέτησής του. Επιπρόσθετα θα διασφαλισθεί η εφαρµογή των 

προβλεπόµενων στο Σύστηµα ∆ιοίκησης και στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησής του. 

Περιλαµβάνονται επίσης ενέργειες προβολής των επιτευγµάτων του προγράµµατος και 

δηµοσιοποίησης του περιεχοµένου του, µε όλα τα διαθέσιµα µέσα καθώς και  αξιολόγησή του 

µε βάση τους προβλεπόµενους και επιτευχθέντες στόχους. 

Η σύνταξη µελετών και η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ωριµότητας του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού είτε στο πλαίσιο του ΕΑΠ είτε στο πλαίσιο της νέας 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, αποτελούν περιεχόµενο του Αξονα. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Εµπρόθεσµη και οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

β) ∆ηµοσιοποίηση των επιτευγµάτων του προγράµµατος 

γ) Αξιολόγηση του προγράµµατος και των επιπτώσεών του 

δ) Βελτίωση της ωριµότητας και τελικά της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασµού της 

περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος. 
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ΜΕΤΡΑ : 

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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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη και 

δηµοσιοποίηση. 

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

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    12.600,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήµοι, λοιποί Φορείς που θα ορισθούν µε τα Τεχνικά ∆ελτία 

Εργων (Τ.∆.Ε.). 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Ο ορθολογικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός καθώς και η σωστή εκτίµηση του κόστους 

δηλ. η κατάλληλη ωρίµανση, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα πρόκρισης ενός έργου για 

χρηµατοδότηση. Για το λόγο αυτό δράσεις όπως, η σύνταξη µελετών και η παροχή 

υπηρεσιών, ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός και η τεχνική στήριξη, αποτελούν 

αναγκαίες ενέργειες και προωθούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Ορθολογική διαχείριση χρηµατοδοτικών πόρων µε τη βελτίωση της ποιότητας του 

σχεδιασµού και της υλοποίησης. 

β) Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 
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γ) Απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού στο πλαίσιο του Ε.Α.Π. 2012-2016 

καθώς και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων της περιόδου 2014-2020 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Μελέτες έργων Ε.Α.Π. 2012 – 2016 

- Μελέτες έργων προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 

- Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός. 

- Εκπόνηση στρατηγικών marketing για την ανάδειξη των λιµνών ως τουριστικών 

προορισµών. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός µελετών και παρεµβάσεων. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ε.Α.Π. : Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη και 

δηµοσιοποίηση. 

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

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2012 - 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    3.200,00 χιλ. € 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) :  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Προβλέπονται δαπάνες τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 

προβολή του προγράµµατος, σύµφωνα µε την εφαρµοστική Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει 

κάθε φορά. 

Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια του Μέτρου θα καλυφθούν οι αναγκαίες δαπάνες του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του προγράµµατος, ήτοι : 

α) δαπάνες Επιτροπής Παρακολούθησης (αποζηµιώσεις) 

β) δαπάνες Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Έργων (αποζηµιώσεις) 

γ) δαπάνες λειτουργίας των παραπάνω Επιτροπών και άλλες δαπάνες 

δ) δαπάνες για την αξιολόγηση του προγράµµατος και των επιπτώσεών του 

ε) δαπάνες προβολής και δηµοσιοποίησης του προγράµµατος 

στ) δαπάνες Συµβούλου ∆ιαχείρισης του προγράµµατος 
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Επιπρόσθετα, προβλέπονται ενέργειες προβολής και δηµοσιοποίησης του προγράµµατος 

προκειµένου, οι πολίτες και φορείς της περιοχής να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο και το 

ρόλο του Τέλους Ανάπτυξης για την περιοχή. 

Η προβολή και η δηµοσιοποίηση θα γίνουν µε όλα τα δυνατά µέσα ήτοι ηµερίδες, εκδόσεις, 

έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, site του προγράµµατος κ.λ.π. 

Το ύψος των δαπανών των περιπτώσεων α’ - ε’ είναι µέχρι 2% του συνολικού 

προϋπολογισµού του Ε.Α.Π. 

Το ύψος της δαπάνης της περίπτωσης στ’  (Σύµβουλος ∆ιαχείρισης) δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το 1,5% του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Α.Π. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, τα παραπάνω ποσά επιβαρύνουν αναλογικά 

το σύνολο των δικαιούχων ΟΤΑ Α’ και Β΄βαθµού και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του 

προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) - ∆ικαιούχο την οικεία Περιφέρεια. 

ΣΤΟΧΟΙ : 

α) Οµαλή ροή και αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος 

β) Ενίσχυση του ρόλου των επιπέδων του συστήµατος διοίκησης 

γ) Προβολή – δηµοσιοποίηση του προγράµµατος 

δ) Ενεργοποίηση των Φορέων - δικαιούχων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ : 

- Λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. 2012-2016  

- Σύµβουλος ∆ιαχείρισης του προγράµµατος 

- Σύµβουλος Αξιολόγησης του προγράµµατος (ex-ante, on going, ex-post) 

- Προβολή και δηµοσιοποίηση του προγράµµατος 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

∆είκτες εκροών 

- Αριθµός υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του προγράµµατος 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ)  

Κ.Π.Σ. 2007-2013  Χ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

Χ 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013  Χ  Π.Ε.Π. 2014-2020 Χ 
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

 Χ  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Χ 

      

LEADER  Χ  ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ  Χ  ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011  Χ  
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9.2 Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Έργου (Τ.∆.Ε.) 



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

[ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC]  Σελ. 117/130 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.∆.Ε.) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

Χρηµατοδότηση : Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών 

Φορέας στον οποίο κατατίθεται το Τ.∆. : Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / ∆/νση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού  

 
Το έργο αφορά σε : 

Μελέτη                                                                                                                       

Κ  Κατασκευή – Προµήθεια                                                                       

Υπηρεσίες - Λειτουργίες - Πρόγραµµα                                                 

 
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Τ.∆.Ε. : 

 
Αξονας : 

Μ  Μέτρο : 

Α/Α Έργου : 

Τι Τίτλος Έργου : 

Προϋπολογισµός (σε €): 
 
Περιφέρεια : ∆υτικής Μακεδονίας 

Ν  Περιφερειακή Ενότητα :  

Τόπος υλοποίησης : 
 

 

Προτείνων Φορέας  

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοµατεπώνυµο   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα   

∆ιεύθυνση  

Τηλ./Fax   

 

 

Φορέας Υλοποίησης   

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοµατεπώνυµο   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα   

∆ιεύθυνση  

Τηλ./Fax   
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Στοιχεία του Συντάξαντα το Τ.∆.Ε. (Υπεύθυνος Εργου) 

Ονοµατεπώνυµο   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα   

∆ιεύθυνση  

Τηλ./Fax   

 

Φορέας επίβλεψης µελετών : 

Φορέας επίβλεψης κατασκευών : 

Φορέας επίβλεψης προµήθειας εξοπλισµού : 

Φορέας επίβλεψης Υπηρεσιών / Λειτουργιών / Προγράµµατος : 

Φορέας λειτουργίας – διαχείρισης του έργου µετά την ολοκλήρωσή του : 

Ένταξη σε µια ολοκληρωµένη λογική (Συµπληρωµατικότητα έργου / προγράµµατος / µελέτης) 

Συνέργεια και συνοχή έργων του προγράµµατος 

• Με άλλα Μέτρα          

   

• Με άλλα Εργα         

• Συνέργεια µε άλλα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται : 

Κ.Π.Σ. 2007-2013    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013    Π.Ε.Π. 2014-2020  
      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020  

      

LEADER    ΑΛΛΟ  
      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011     

             

 

              Να αναφερθούν : CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

Αποτελεί συνέχεια παλαιότερου έργου : ΟΧΙ                               ΝΑΙ            

   

Αν ΝΑΙ 

• Πρόγραµµα : 

• Τίτλος έργου : 
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                                                     Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Τίτλος  Εργου :      

 

Σύντοµη περιγραφή του έργου (Φυσικό αντικείµενο έργου) 
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Στόχοι και τεκµηρίωση σκοπιµότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος επέµβασης  

     Νέο έργο/ Εγκατάσταση                                     ∆ιαµόρφωση-Ανάπλαση 

     Βελτίωση- Επέκταση                                         Εκσυγχρονισµός 

     Αναστύλωση                                            Τεχνική Στήριξη 

     Μελέτη                                                       Εξοπλισµός 

     Έντυπα- Προβολή- Προώθηση                  Άλλο (να αναφερθεί) 

                                                                                     .....CCCC..................CC 

                                                                                               ........................................... 
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Προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του έργου 

- Θεσµικά :  (π.χ. σύσταση νοµικού προσώπου, µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.)    

     -    Τεχνικά :   (π.χ. εγκρίσεις κ.λ.π.)                

     -   Απαλλοτριώσεις :                                       

 

 

Στοιχεία Ετοιµότητας - Ωριµότητας υλοποίησης του Έργου 

Στοιχεία                           

Ετοιµότητας /Ωριµότητας 

Απαιτείται 

 

∆ιαθέσιµη Υπό εκπόνηση 

Υπό εξέλιξη 

Παρατηρήσεις 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ   

Μελέτη σκοπιµότητας - 

βιωσιµότητας 

      

Σύσταση φορέα διαχείρισης        

Υποστηρικτικές µελέτες       

Προέγκριση χωροθέτησης       

Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

      

Έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων 

      

Προµελέτη       

Οριστική µελέτη & Τεύχη 

δηµοπράτησης-

προϋπολογισµός  

      

Άδειες 

• Οικοδοµική 

• Άλλη 

 

 

    

Οικόπεδο - Ιδιοκτησία       

Άλλο       

Άλλο       
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- Προεκτιµώµενο κόστος έργου κατά οµοειδείς οµάδες δαπανών 

- Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

ΣΕ € 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ  

& ΚΟΣΤΟΣ 2012 2013 2014 2015 2016 ΠΟΣΟ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ΜΕΛΕΤΕΣ            

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ            

• Εργα υποδοµής            

• Εργα περιβάλλ. χώρου            

• Κτιριακά            

• Εξοπλισµός            

• Εγκαταστάσεις            

• Αλλα            

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ            

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ            

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

           

Συµπεριλαµβανοµένου Ε.Ο., Φ.Π.Α. και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

 

 

ΣΗΜ. : Ο πίνακας περιλαµβάνει το συνολικό ποσό, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης 
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Χρηµατοδότηση / Συγχρηµατοδότηση                                          Σε € 

Πρόγραµµα : Τέλος Ανάπτυξης Ποσό : 

Πρόγραµµα : Ποσό : 

Πρόγραµµα : Ποσό : 

ΣΥΝΟΛΟ  
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9.3 Παρουσίαση στοιχείων Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του Ε.Α.Π. Νοµού 
Κοζάνης 2007-2011 
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Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 

(Ε.Α.Π.) 2007-2011 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από το           

ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

Στα πλαίσια Προγραµµατικής Σύµβασης του ΤΕΕ – Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας µε την 

Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας – Περ. Ενότητα Κοζάνης, παραδόθηκε στα τέλη Μαρτίου 2011 η 

Ενδιάµεση Αξιολόγηση που αφορά στην υλοποίηση του Ε.Α.Π. 2007-2011. 

Η Έκθεση της Ενδιάµεσης αξιολόγησης περιλαµβάνει: 

•  Προσδιορισµό και διεξοδική ανάλυση της διαχρονικής ορθότητας & επικαιρότητας του 

Προγρ. Σχεδιασµού 

•  On going συνέπεια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΑΠ 2007-2011 µε την 

ανάλυση που διενεργήθηκε για την εκ των προτέρων αξιολόγηση -Αξιολόγηση του 

Προγραµµατικού Σχεδιασµού 

•  Αξιολόγηση Συστήµατος Ποσοτικών Στόχων/1εικτών 

•  Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του Προγράµµατος και των 

αναµενόµενων κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων. 

•  Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης και διαχείρισης παρεµβάσεων. 

•  Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

Στην 1η ενότητα, παρουσιάζεται το Κανονιστικό Πλαίσιο, µία σύντοµη επιτελική σύνοψη των 

ενοτήτων της έκθεσης της ενδιάµεσης αξιολόγησης, η µεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του έργου και τα µεθοδολογικά εργαλεία και οι Αρχές 

Ποιότητας που χρησιµοποιήθηκαν. 

Σηµείο εκκίνησης για την 2η ενότητα αποτελεί ο προσδιορισµός και η διεξοδική ανάλυση της 

διαχρονικής ορθότητας και επικαιρότητας του Προγραµµατικού Σχεδιασµού του ΕΠ του ΕΑΠ 

2007-2011. 

Ακολουθεί έλεγχος των σηµαντικότερων στατιστικών στοιχείων που περιλαµβάνει το ΕΣ του 

Προγράµµατος & εύρεση των αντίστοιχων νέων επικαιροποιηµένων κατά την περίοδο 

υλοποίησης. Έπεται ο σχετικός συνοπτικός αξιολογικός σχολιασµός, στις περιπτώσεις που 

καταγράφονται σηµαντικές αλλαγές στα στατιστικά δεδοµένα και ενδέχεται να επηρεάζουν 

ποικιλότροπα την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος. 
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Γίνεται αξιολόγηση της διατήρησης της εγκυρότητας της Ανάλυσης για τα πλεονεκτήµατα, 

αδυναµίες, απειλές και δυνατότητες (SWOT) της ΠΕ Κοζάνης. 

Προκύπτει, η διατήρηση της εγκυρότητας σε σηµαντικό βαθµό, των διαπιστώσεων της 

ανάλυσης SWOT του ΕΑΠ 2007-2011. 

Εν συνεχεία διατυπώνεται η καταλληλότητα και επικαιρότητα της στρατηγικής σχεδιασµού 

Αντικείµενο της υπο-ενότητας αποτελεί καταρχήν η επανεξέταση της στρατηγικής λογικής του 

ΕΑΠ κάτω από το πρίσµα της τρέχουσας συγκυρίας και δεδοµένων, για το διάστηµα που 

αποµένει µέχρι την ολοκλήρωση του Προγράµµατος. Σε πρώτο αξιολογικό επίπεδο 

διατυπώνεται η ισχυρή πεποίθηση της Αξιολόγησης πως ο κεντρικός στόχος αναφέρεται µε 

σαφήνεια στην ζωτικής σηµασίας ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του ενεργειακού 

χαρακτήρα της οικονοµίας της ΠΕ για την εξασφάλιση της παραγωγικής βάσης και της 

αγοράς εργασίας. 

Ο στόχος αυτός διατηρείται και επιβεβαιώνεται ως απόλυτα ισχυρός, δεδοµένων και 

των διαµορφούµενων συνθηκών πράσινης ανάπτυξης στην Ενότητα Κοζάνης. 

Με την χρήση της επιστηµονικής τεχνικής των µητρών αξιολογήθηκε η εσωτερική συνοχή του 

Προγράµµατος, ενώ διαµορφώνεται εποπτικά ο Πίνακας Χρηµατοδοτικής Συµµόρφωσης 

Στρατηγικής µε τα Έργα ιδιαίτερης βαρύτητας, όπου αποτυπώνεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(η απλή µεν, ιδιαίτερα χρήσιµη αξιολογικά δε) εικόνα του Προγράµµατος 

Η ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Π.) 

2007-2011 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής 

Μακεδονίας για επιλογή δράσεων και έργων στην κατεύθυνση των υποδοµών και του 

περιβάλλοντος κατά ~75 % και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας πολιτών και 

επιχειρήσεων κατά ~25%. 

Η 3η ενότητα περιλαµβάνει και εστιάζει µεθοδολογικά στην αξιολόγηση του συστήµατος των 

ποσοτικοποιηµένων δεικτών του Προγράµµατος (ως περιλαµβάνονται στο ΕΣ, στην εκ των 

προτέρων αξιολόγηση και καταγράφονται κατά την υλοποίηση του προγράµµατος είτε από τη 

ΝΑ Κοζάνης είτε από τον Τεχνικό Σύµβουλο του ΕΑΠ – Αναπτυξιακή ∆υτ. Μακεδονίας ΑΕ – 

ΑΝΚΟ). 

Βασικά σηµεία που διερευνούνται στην Ενότητα, είναι : 

� Προσθήκη υφιστάµενων κενών στους παρακολουθούµενους δείκτες εκροών 
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� Αναπροσαρµογή στόχων 

� Επαναπροσδιορισµός των τιµών στόχων όπου αυτό είναι τόσο εφικτό, όσο και αναγκαίο 

� Προσδιορισµός αστοχιών αρχικού σχεδιασµού 

∆εδοµένου πως οι δείκτες εκροών δεν αποτιµώνται – υπολογίζονται από τους φορείς 

διαχείρισης του Προγράµµατος µε βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από 

την υλοποίηση του, η οµάδα έργου ως Σύµβουλος Αξιολόγησης υπολόγισε – 

αποτίµησε τους δείκτες εκροών αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της . 

Η 4η Ενότητα υλοποιείται σε δύο παράλληλα επίπεδα και αφορά τόσο στην υλοποίηση 

δράσεων από την πρώην ΝΑ Κοζάνης όσο και από την υλοποίηση δράσεων από τους ΟΤΑ α΄ 

βαθµού, όπου γίνεται: 

� Καταγραφή της προόδου υλοποίησης του Προγράµµατος, µε όρους ενταγµένου και 

υλοποιούµενου φυσικού αντικειµένου, που οδηγούν σε εκτιµήσεις της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 

� Εξαγωγή συµπερασµάτων και διατύπωση προτάσεων της οµάδας έργου ως Συµβούλου 

Αξιολόγησης. 

Επίσης εξετάζεται το ποσοστό ενεργοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου µε βάση 

τις εντάξεις των δράσεων, ο αριθµός ενταγµένων έργων, ποσοστό κάλυψης επιλέξιµων 

Π/Υ από πληρωµές κ.α.: 

� Η συνολική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των έργων του προγράµµατος 

ανέρχεται στο 51,2%.Η συνολική απορρόφηση του προγράµµατος µέχρι 31/2/2010 

ανέρχεται σε 46.022.143,35 €. 

� Με βάση τον αρχικό Π/Υ των 75.000.000 € το ποσοστό υπερκάλυψης (overbooking) 

ανέρχεται σε 43,32 %. 

� Η συνολική θεώρηση σε επίπεδο µέτρων δείχνει πως όλα τα Μέτρα είναι ενεργά µε την 

σηµαντικότερη αρνητική επίδοση να εντοπίζεται στο Μέτρο 3.2. 

� Σε σχέση µε την διάρκεια της περιόδου εφαρµογής η πορεία και η πρόοδος του 

Προγράµµατος (σε αµιγώς ποσοτικά στοιχεία) χαρακτηρίζεται ως σχετικά ικανοποιητική 

πάντα µε βάση τις εισροές σε ετήσιες χρηµατοδοτήσεις από την ∆ΕΗ ΑΕ. 
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� Όσον αφορά την πολυκριτηριακή επιλογή των έργων, ο ειδικός χαρακτήρας που διαθέτει 

το ΕΑΠ, σύµφωνα µε τον οποίο οι πόροι ‘κλειδώνουν’ ποσοστιαία σε κάθε δικαιούχο, 

αποτελεί την κρισιµότερη παράµετρο ως προς τις τελικές επιλογές για τα έργα που 

εντάσσονται σε αυτό. 

Υλοποιείται επίσης επισκόπηση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας ανά µέτρο 

µε τις εξής τουλάχιστον παραµέτρους: Ταυτότητα / Έναρξη Υλοποίησης Φυσικού αντικειµένου 

/ Αποδοτικότητα / Πρόβλεψη φυσικού αντικειµένου / Αποτελέσµατα – επιπτώσεις 

Η 5η ενότητα αποτυπώνει και αξιολογεί συµπερασµατικά την βασική δοµή του 

συστήµατος διαχείρισης του Προγράµµατος και σχολιάζει το θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 

Αξιοποιούνται ειδικά δοµηµένα ερωτηµατολόγια µέσα από στοχευµένη έρευνα πεδίου 

(Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ, Σύµβουλο ∆ιαχείρισης, Επιτροπές του ΕΑΠ 2007-2011 - 

∆ικαιούχοι Προγράµµατος). 

Τα τελικά συµπεράσµατα του Συµβούλου Αξιολόγησης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

βαθµολόγηση επίδοσης µέτρων και βαθµό επίτευξης αναµενόµενων αποτελεσµάτων. 

Τµήµα των Προτάσεων – Υποδείξεων του Συµβούλου Αξιολόγησης: 

Βασική διαπίστωση τόσο του Συµβούλου Αξιολόγησης όσο και των φορέων που εµπλέκονται 

µε την υλοποίηση και διαχείριση του Προγράµµατος είναι πως αν και εκ των πραγµάτων 

προκύπτει ανάγκη ανακατεύθυνσης της στρατηγικής του Προγράµµατος προς την 

ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, µε 

δεδοµένη την ένταξη έργων και δράσεων µε υπέρβαση στον αρχικώς εκτιµώµενο Π/Υ της 

τάξης του 50%, αυτή δεν είναι δυνατή στα πλαίσια της τρέχουσας περιόδου (αλλά και για 

διαχειριστικούς λόγους – εφαρµογή διοικητικής µεταρρύθµισης Καλλικράτη κλπ). 

� Αποτελεί σύσταση του Συµβούλου Αξιολόγησης στην περίπτωση που υπάρξει η 

δυνατότητα ενίσχυσης του Άξονα 3, λόγω απένταξης έργων και υπάρχει επίσης 

προφανώς η σύµφωνη γνώµη των εµπλεκόµενων φορέων, Επιτροπών κλπ να 

προτιµηθούν παρεµβάσεις προσαρµοσµένες στην διόρθωση της συγκεκριµένης 

επισήµανσης (και σε διαδηµοτικό κατά το δυνατόν επίπεδο). 

Παράλληλα, αποτελεί σύσταση του Συµβούλου Αξιολόγησης που απορρέει από το 

σύνολο των αξιολογικών παρατηρήσεων που προηγήθηκαν : 
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� Η ανάγκη µεν διατήρησης της αρχικής στοχοθεσίας του Προγράµµατος, αλλά 

συνδυασµένης µε επιλογές δράσεων και ενεργητικά µέτρα βελτίωσης της 

δυνατότητας απασχόλησης όσων είναι σε δυσµενή οικονοµική θέση, ώστε να υπάρξει 

ανάκαµψη στην παρατηρούµενη έντονη µείωση του εργατικού δυναµικού και της 

απασχόλησης, στο βαθµό που µπορεί να συνεισφέρει το συγκεκριµένο Πρόγραµµα 

(παράλληλα και µε την προσπάθεια κάλυψης και των λοιπών αναγκών και στόχων των 

έργων υποδοµής.) 

Με στόχο οι τελικοί δείκτες εκροών που θα επιτευχθούν στην ολοκλήρωση του 

Προγράµµατος να αποτυπώνουν µία κατά το δυνατό συµπαγή εικόνα από την 

υλοποίηση του Προγράµµατος, ακολουθεί σύσταση της αξιολόγησης: 

� Παρ’ όλο που το σύστηµα των δεικτών εκροών είναι µεν στην πλειοψηφία του επαρκές, 

ωστόσο διαπιστώθηκαν ανάγκες τροποποιήσεων µικρής κλίµακας, καθώς και ανάγκη 

τροποποίησης των τιµών σε συγκεκριµένα Μέτρα όπου είτε έχουν ήδη υπερκαλυφθεί 

από τις εντάξεις φυσικού αντικειµένου, είτε υπάρχουν ενδείξεις σχεδιαστικής αστοχίας 

µικρής κλίµακας. Ως σύσταση προτείνεται η επικαιροποίηση του συστήµατος των 

δεικτών σύµφωνα τις επισηµάνσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης. 

Με στόχο επίσης την κατά δυνατόν πλέον ορθολογική αξιοποίηση του Προγράµµατος, 

που αποτελεί από τα πιο σηµαντικά εργαλεία ανάπτυξης και εν δυνάµει περιορισµού 

της καλπάζουσας ανεργίας στην Ενότητα Κοζάνης, λόγω και της δυσµενούς 

οικονοµικής συγκυρίας, προτείνεται: 

� Η εισαγωγή του δείκτη Θ.Ε.Κ.Υ. (Θέσεις Εργασίας Κατά την Υλοποίηση) από την 

ένταξη ενός έργου / πράξης στο Πρόγραµµα και η παρακολούθηση του δείκτη κατά 

την υλοποίηση του, ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν την καλύτερη εικόνα των 

δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας. 

� Η αποτίµηση από την διαχείριση του Προγράµµατος και µε την ολοκλήρωση του, των 

θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν µε την συνδροµή των πόρων 

του. 

Η διαδικασία ένταξης αλλά και παρακολούθησης έργων – δράσεων αντιµετωπίζει 

προβλήµατα κυρίως λόγω των πολλών επιπέδων έγκρισης µέχρι την οριστική ένταξη 

έργων στο πρόγραµµα, αλλά και των συχνών αλλαγών σε χαρακτηριστικά των 

ενταγµένων παρεµβάσεων. 
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� Προτείνεται για την αντιµετώπιση του θέµατος αυτού, µείωση της σχετικής 

γραφειοκρατίας καθώς επίσης και προσπάθεια η επικείµενη τροποποίηση – 

προσαρµογή της Υπουργικής Απόφασης να συντελέσει θεσµικά προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

� Το υφιστάµενο σύστηµα παρακολούθησης θα µπορούσε να βελτιωθεί µε την 

υποχρεωτική εφαρµογή διαδικασίας άµεσης πληροφόρησης του Τεχνικού 

Συµβούλου και του Γραφείου Τέλους Ανάπτυξης για τις µεταβολές που προκύπτουν 

κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων από του Φορείς Υλοποίησης. 

Οι συχνές προσθαφαιρέσεις έργων κυρίως από τους ΟΤΑ α’ βαθµού, οδηγούν σε 

αναποτελεσµατικότητα των Τεχνικών ∆ελτίων τα οποία έρχονται σε γνώση των 

Επιτροπών του Προγράµµατος και τελικά αγκυλώνουν τη ροή του προγραµµατισµού. 

� Το συγκεκριµένο πρόβληµα εκτιµάται πως θα αµβλυνθεί σηµαντικά λόγω της 

συνένωσης των ∆ήµων – δικαιούχων του Προγράµµατος από 16 σε 4. 

Οι φορείς διαχείρισης στερούνται των υπηρεσιών νοµικού συµβούλου : 

� Αποτελεί σύσταση του Συµβούλου Αξιολόγησης η απασχόληση Νοµικού για την 

παροχή συµβουλών σε διάφορα θέµατα που απασχολούν πολύ συχνά τις Επιτροπές του 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος. 

Το Πρόγραµµα στερείται ενεργειών προβολής και ενηµέρωσης των πολιτών της 

Περιφερειακής Ενότητας: 

� Αποτελεί σύσταση του Συµβούλου Αξιολόγησης η δηµιουργία ενός ενηµερωτικού 

διαδικτυακού χώρου, στον οποίο να αναρτώνται οι αποφάσεις των Επιτροπών 

Παρακολούθησης, να καταγράφονται απόψεις – προτάσεις των κατοίκων της περιοχής, 

να δίδονται διευκρινίσεις και να προβάλλεται το έργο του προγράµµατος. 

Σηµείωση : Τα ανωτέρω αποτελούν τµηµατικά στοιχεία προερχόµενα από την Έκθεση 

της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης από το ΤΕΕ/Τ∆Μ. 


