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2.2 Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ 

Μακεδονίαρ 

Τελ πεξηγξαθή θαη θξηηηθή απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ΠΓΜ πνπ 

πξνεγήζεθε, κέζσ πξνζδηνξηζκνύ βαζηθώλ πξνβιεκάησλ, αλαγθώλ θαη πξνηάζεσλ, 

αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ν εληνπηζκόο ησλ Θξίζηκσλ Εεηεκάησλ 

Αλάπηπμεο αλά ζεκαηηθό ηνκέα αλάπηπμεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ Αδπλακηώλ, Γπλαηνηήησλ, 

Δπθαηξηώλ θαη Απεηιώλ-Πεξηνξηζκώλ επηιέρζεθε λα γίλεη βάζεη ησλ Θεκαηηθώλ Σηόρσλ 

ηεο Σηξαηεγηθήο “Δπξώπε 2020”, γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο θαη ζπκβαηόηεηαο κε ηελ 

αθνινπζνύκελε ζην ΔΠ δηάξζξσζε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ζπλεθηηκώληαο ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ απνηππώλνληαη ζην 

πξνεθινγηθό ηεο πξόγξακκα, ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηόηεηεο. 

2.2.1 Δσναηά ζημεία, αδύναηα ζημεία, εσκαιρίες και απειλές για ηην 

Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας ζηην περίοδο 2015-2019 

Σε απηήλ ηελ ελόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία SWOT αλάιπζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εληνπίδνληαη δειαδή ηα δπλαηά ζεκεία, ηα αδύλαηα ζεκεία, νη 

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ελ όςεη ηεο λέαο πεξηόδνπ 2015-2019. Ζ ηερληθή αλάιπζεο SWOT 

(Ηζρπξά Σεκεία - Αδπλακίεο - Δπθαηξίεο - Απεηιέο) ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επθαηξηώλ θαη απεηιώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο ΠΓΜ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα εζσηεξηθά ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ αμηνινγήζεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ κεηαμύ 

ηνπο θαη, κε γλώκνλα ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΠΓΜ, επηζεκάλζεθαλ νη θπξηόηεξνη 

Σηξαηεγηθνί Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη βαζηθνί Άμνλεο Σηξαηεγηθώλ 

Δπηινγώλ, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη έληεθα (11) Θεκαηηθνί 

Σηόρνη ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ «Δπξώπε 2020», ε αλάιπζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

2014~2020, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ηειεπηαίν έρεη πξνζθάησο ζπδεηεζεί, αμηνινγεζεί 

θαη εγθξηζεί. 

Σεκεηώλεηαη όηη  ν ζρεδηαζκόο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014~2020 νινθιεξώζεθε πξόζθαηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
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θνξέσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο48  θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαθάησ Θεκαηηθώλ 

Οκάδσλ Σρεδηαζκνύ πνπ ζπκκεηείραλ: 

• ΘΟΣ 1: Αληαγσληζηηθή- Θαηλνηόκνο- Δμσζηξεθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (23 κέιε) 

• ΘΟΣ 2: Αλάπηπμε Αληαγσληζηηθνύ Αγξνηηθνύ Χώξνπ (21 κέιε) 

• ΘΟΣ 3: Αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ πόξσλ (25 κέιε) 

• ΘΟΣ 4: Αλάπηπμε Βηώζηκσλ Μεηαθνξώλ (17 κέιε) 

• ΘΟΣ 5: Πξνώζεζε Απαζρόιεζεο (20 κέιε) 

• ΘΟΣ 6: Δλίζρπζε Δθπαίδεπζεο - Γηα Βίνπ Μάζεζεο (21 κέιε) 

• ΘΟΣ 7: Πξνώζεζε Θνηλσληθήο Έληαμεο (23 κέιε) 

• ΘΟΣ 8: Πξνζηαζία - Αλάδεημε Πεξηβάιινληνο (27 κέιε) 

• ΘΟΣ 9: Αλάδεημε ζε Σύγρξνλε Δλεξγεηαθή Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα (24 κέιε) 

• ΘΟΣ 10: Απνηειεζκαηηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε (24 κέιε)  

 
Ζ SWOT αλάιπζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο παξαηίζεηαη ζηνλ 

αθόινπζν Πίνακα 47: 

                                                      
48 Δγθεθξηκέλν ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο [2014GR16M2OP006] 
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Πίνακας 47. S.W.O.T. αλάιπζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο49 

1.Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ, τθσ Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Γεωγραφικι κζςθ Περιφζρειασ – κομβικό ςθμείο (εγγφτθτασ ςε  

Θεςςαλονίκθ, Ήπειρο & Δυτικά Βαλκάνια) και ςθμαντικά ζργα υποδομισ 

(Εγνατία Οδόσ - Κάκετοι άξονεσ κ.α.) που υπό ςυνκικεσ κα μποροφςαν να 

τθν αναδείξουν ωσ Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ/ Καινοτομίασ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι.  

Δ2. Πρωτογενισ τομζασ με παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων που μπορεί να 

τροφοδοτεί  αντίςτοιχουσ κλάδουσ του δευτερογενοφσ. 

Δ3. Ενεργειακό κζντρο τθσ χϊρασ & ιςχυρι εξειδίκευςθ ςτθν τεχνογνωςία 

των ενεργειακϊν δραςτθριοτιτων. 

Δ4. Ιδιαιτερότθτα τθσ φυςικισ (ςυνδυαςμόσ ορεινϊν και υδάτινων όγκων), 

πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 

Δ5. Εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

γουνοποιίασ. 

Δ6. Υπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ. 

Δ7. Μοναδικότθτα ςτθν εκτροφι γουνοφόρων ηϊων 

Δ8. θμαντικι παραγωγι οςπριοειδϊν κακϊσ και προϊόντων με κετικό 

εμπορικό ιςοηφγιο (κραςιά, φροφτα) 

Δ9. Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και των  ΙΔΕΠ – 

ΚΣΕ.    

Δ10. Ικανοποιθτικό δίκτυο τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν.    

Α1. Γεωγραφικι κζςθ ςε γειτνίαςθ με χϊρεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων χαμθλϊν 

επιδόςεων ςε ΕΣΑΚ,  δεν ζχει δθμιουργιςει μζχρι ςτιγμισ ιςχυρζσ διαςυνοριακζσ 

διαςυνδζςεισ, ενϊ θ Θεςςαλονίκθ λειτουργεί ςθμειακά ωσ ανταγωνιςτικόσ πόλοσ 

ςε δράςεισ  ΕΣΑΚ. 

Α2. Απουςία Περιφερειακισ πολιτικισ για τθν Ε&ΣΑ και τθν Καινοτομία. 

Α3. Περιοριςμζνο εφροσ κλαδικισ εξειδίκευςθσ και μικρό μερίδιο προϊόντων 

τεχνολογικισ ζνταςθσ ι ζνταςθσ γνϊςθσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

Α4. Περιοριςμζνθ χωρικι κλίμακα ανάπτυξθσ των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

Α5. Σοπικι οικονομία μθ επαρκϊσ διαςυνδεδεμζνθ με το ςφςτθμα ενζργειασ, ςτον 

τομζα τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ των τοπικϊν επιχειριςεων. 

Α6. Χαμθλι εξειδίκευςθ και διαςφνδεςθ με ακαδθμαϊκά  – ερευνθτικά ιδρφματα 

που  οδιγθςαν τα προθγοφμενα χρόνια  ςε χαμθλά ποςοςτά ενςωμάτωςθσ 

τεχνολογικισ καινοτομίασ και αλλαγισ των παραδοςιακϊν τρόπων παραγωγισ.  

Α7. Περιβαλλοντικά προβλιματα κφρια ςτισ περιοχζσ τθσ ενεργειακισ παραγωγισ 

(άξονασ Κοηάνθσ - Πτολεμαΐδασ - Φλϊρινασ) που  επθρεάηουν  αρνθτικά λοιποφσ 

τομείσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Α8. Χαμθλι ζωσ κακόλου διαςφνδεςθ των τοπικϊν επιχειριςεων ςε δίκτυα για 

κοινι προϊκθςθ αγροτικϊν προϊόντων και τουριςμοφ. 

Α9. Ανεπαρκισ προβολι και ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ 

                                                      
49 SWOT αλάιπζε γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 2014-2020, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Δ11. Εμπειρία από τθ ςυμμετοχι φορζων τθσ Περιφζρειασ ςε 

Προγράμματα με ζμφαςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία.    

 

προϊόντοσ ςε επίπεδο υποδομϊν και υπθρεςιϊν που να αναδεικνφει τθν τοπικι 

ιςτορικι φυςιογνωμία, τον φυςικό πλοφτο και τα ποιοτικά προϊόντα τθσ 

Περιφζρειασ. 

Α10. Πολφ χαμθλι ανάπτυξθ εφαρμογϊν αξιοποίθςθσ ΣΠΕ και καινοτομικϊν 

εφαρμογϊν. 

Α11. Χαμθλό ενδιαφζρον για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων - 

Πλικοσ  πολφ  μικρϊν   επιχειριςεων  με ςαφι ζλλειψθ ςφγχρονθσ αντίλθψθσ ςε 

ηθτιματα διαχείριςθσ και νζων τεχνολογιϊν και απουςία εξειδικευμζνου 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. 

Α12. Χαμθλόσ βακμόσ ζνταξθσ ΣΠΕ και  ζρευνασ ςτισ επιχειριςεισ.  

Α13. Χαμθλι διαδραςτικότθτα των δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.   

Α14. Μθδενικι προςζλκυςθ επενδφςεων (κυρίωσ ξζνων αλλά και εγχϊριων – 

εκτόσ Περιφζρειασ). 

Α15. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ των δράςεων Ε&ΣΑ από δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ 

πθγζσ κεφαλαίων 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Η ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ Καινοτομίασ από τισ κατευκφνςεισ του 

Ευρϊπθ 2020 και του Ε 2014-2020.  

Ε2. Ο ςχεδιαςμόσ με τθ ςυμμετοχι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και θ 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ.  

Ε3. Η ενίςχυςθ πολιτικϊν ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία νζων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (πράςινθ οικονομία με ζμφαςθ ςτθν 

αξιοποίθςθ των ΑΠΕ, κοινωνικι οικονομία, αγροτικι οικονομία υψθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ, αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςε όλεσ τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) ςτο πλαίςιο μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

ςτθ «μεταλιγνιτικι περίοδο». 

Κ1. Διατιρθςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ και τθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ δράςεων 

ζρευνασ και καινοτομίασ από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα.  

Κ2. Κίνδυνοσ μθ επαρκοφσ ανταπόκριςθσ των κεςμικά εμπλεκομζνων ςτο 

ςυντονιςμό και ςτθν κακοδιγθςθ  προσ αξιοποίθςθ δράςεων ΕΣΑΚ, όπωσ οι 

δράςεισ προθγουμζνων ετϊν για τθ δθμιουργία δομϊν και υποδομϊν 

Καινοτομίασ, Πόλων, διαςφνδεςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ με τθν Καινοτομία και 

τθν Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα.  

Κ3. Αδυναμία βελτίωςθσ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, λόγω περιοριςμζνθσ 

δυναμικισ για ειςαγωγι και εφαρμογι ΕΣΑΚ & ΣΠΕ ςτθν παραγωγι. 
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Ε4. Η ολοκλιρωςθ των μεγάλων ζργων υποδομισ που ανοίγει το δρόμο 

για τθν αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Περιφζρειασ.   

Ε5. Η ανάδειξθ και υποςτιριξθ των κλάδων με δυναμιςμό με ςυγκεκριμζνα 

ςχζδια δράςθσ.  

Ε6. Διαρκισ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ τουριςτικοφ προϊόντοσ ποιότθτασ με βάςθ 

το φυςικό περιβάλλον, τθν τοπικι παραγωγι και τον πολιτιςμό που 

δφναται να οδθγεί  ςε ανάδειξθ και προϊκθςθ ποιοτικϊν τουριςτικϊν 

προϊόντων και διαςφνδεςθ των ωφελειϊν με τθν τοπικι παραγωγι του 

πρωτογενοφσ τομζα. 

Ε7. Οι δυνατότθτεσ για επενδφςεισ αξιοποίθςθσ ενεργειακοφ πλοφτου και 

τεχνογνωςίασ.  

Ε8. Οι δυνατότθτεσ για δθμιουργία ανταγωνιςτικϊν διεκνϊσ μονάδων 

τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ των τοπικϊν γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν 

προϊόντων. 

Ε9. Σα υφιςτάμενα δίκτυα ςυνεργαςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

κοινοτικϊν προγραμμάτων με άλλεσ περιοχζσ και φορείσ χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν ειςαγωγι και υιοκζτθςθ καλϊν 

πρακτικϊν ΕΣΑΚ.  

Κ4. Χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα των ΜΜΕ, ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ και 

ςυνεχιηόμενθ αδυναμία κακετοποίθςθσ παραγωγισ και αποτελεςματικισ 

προϊκθςθσ των τοπικϊν προϊόντων.  

Κ5. Διατιρθςθ τθσ υψθλισ και μακροχρόνιασ ανεργίασ και υποβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και ειδικά των επιςτθμόνων,  που επιτείνει τισ 

τάςεισ φυγισ από τθν περιοχι.  

Κ6. Φκίνουςα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πορεία των βιομθχανικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

Κ7. Οι ςυνζπειεσ  από τα  κρίςιμα περιβαλλοντικά προβλιματα που μποροφν να 

ςυνεχίςουν να πλιττουν  τον φυςικό πλοφτο τθσ περιοχισ. 

Κ8. Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ ςταδιακισ άρςθσ των περιοριςμϊν ςτο 

διεκνζσ εμπόριο και αλλαγζσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενοφσ 

τομζα, λόγω τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ. 

Κ9. Ανταγωνιςμόσ από τα πλθςιζςτερα μεγάλα αςτικά κζντρα (Θεςςαλονίκθ, 

Λάριςα, Ιωάννινα)  για το ςφνολο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ10. Διαφαινόμενθ αφξθςθ ανταγωνιςμοφ ςτον τουριςμό από τισ γειτονικζσ 

περιοχζσ τθσ Ηπείρου, τθσ Θεςςαλίασ, τθσ Αδριατικισ και τισ βαλκανικζσ χϊρεσ, 

μζςω τθσ ευρφτερθσ προβολισ τουσ.  

2.Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, χριςθσ και ποιότθτασ, των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν  

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Ανεπτυγμζνο δίκτυο ευρυηωνικϊν υποδομϊν (μθτροπολιτικά δίκτυα 

ΜΑΝs). 

Δ2. Ολοκλιρωςθ δράςεων ανάπτυξθσ ΣΠΕ εκνικοφ χαρακτιρα  (Εκνικό 

Δθμοτολόγιο, Taxis, θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ κ.λπ.) 

 

Α1. Αδυναμία λειτουργίασ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν λόγω ζλλειψθσ φορζων 

διαχείριςισ τουσ. 

Α2. Χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ των ΣΠΕ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτισ 

υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ. 

Α3. Ζλλειψθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν  και υπθρεςιϊν ςτισ ορεινζσ / 
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 απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Α4. Μικρόσ αρικμόσ των επιχειριςεων που διατθροφν εταιρικι ιςτοςελίδα. 

Α5. το θλεκτρονικό εμπόριο ελάχιςτοσ αρικμόσ επιχειριςεων χρθςιμοποιεί 

ςχετικά λογιςμικά και ψθφιακά εργαλεία. 

Α6. τον τομζα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-Learning)  οι επιχειριςεισ που 

χρθςιμοποίθςαν θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των 

υπαλλιλων τουσ είναι ελάχιςτεσ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ, προςαρμοςμζνθ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και ςυνκικεσ των αγορϊν.   

Ε2. Χριςθ ΣΠΕ ςτθν ανάδειξθ του πλοφςιου πολιτιςτικοφ και φυςικοφ 

αποκζματοσ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςχζδιο δράςθσ για τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ ςτθν ΠΔΜ.   

Ε3. Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ από το ςφνολο του προςωπικοφ των Τπθρεςιϊν τθσ 

ΠΔΜ μζςω τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν ςε υποδομζσ, 

εξοπλιςμό, εργαλεία και αναλϊςιμα, τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ  (ΕΕΣΣ - Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων) και 

τθν εφαρμογι του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου περί θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ (Ν. 3979/2011). 

Ε4. Διαςφνδεςθ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ με τθν εκπαιδευτικι 

και μακθςιακι διαδικαςία. 

Ε5. Χριςθ ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ υγείασ (μθχανογράφθςθ, δθμιουργία βάςεων 

δεδομζνων, θλεκτρονικι υποςτιριξθ, ςφςταςθ κεντρικοφ θλεκτρονικοφ 

δικτφου για απευκείασ ςφνδεςθ όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν υγείασ). 

Ε6. Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΣΠΕ) για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Κ1. Η κακυςτζρθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ 

κα οδθγιςει ςε απϊλειεσ αγορϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Κ2. Η αδυναμία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ να ενιςχφςει τθν κάλυψθ 

επενδυτικϊν ςχεδίων ςε ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ για όςο διάςτθμα επιτείνεται 

θ οικονομικι κρίςθ. 

 



 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΕΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ΠΓΜ                                                                                                                                    122 

 

3.Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ), τθσ αλιείασ και τω ν 

υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΣΘΑ) 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Εντοπιςμόσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων με υψθλι προςτικζμενθ αξία 

και εξαγωγικό προςανατολιςμό (ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, γουνοποιία, 

τουριςμόσ κλπ.)  

Δ2. Ιςτορικι παράδοςθ ςτθν εμπορικι δραςτθριότθτα, ιδίωσ ςτο γειτονικό 

βαλκανικό χϊρο. 

Δ3. Ενεργειακό Κζντρο τθσ χϊρασ λόγω τθσ φπαρξθσ – αξιοποίθςθσ 

ςθμαντικϊν ορυκτϊν πόρων και πλοφςιου υδάτινου δυναμικοφ. 

Δ4. Υπαρξθ αξιόλογων τουριςτικϊν πόρων, ςθμαντικϊν φυςικϊν 

οικοςυςτθμάτων και πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. 

Δ5. Τλοποίθςθ δράςεων προςταςίασ και ανάδειξθσ ιςτορικϊν πολιτιςτικϊν  

μνθμείων και υποδομϊν με ςτόχο τθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 

 

 

Α1. Πολυπλοκότθτα – γραφειοκρατία του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου για 

τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (ίδρυςθ επιχειριςεων, 

χρθματοδοτικά προγράμματα κλπ.). 

Α2. θμαντικι εξάρτθςθ από ςυμβατικοφσ κλάδουσ (ενζργεια, γοφνα).  

Α3. Περιοριςμζνο εφροσ κλαδικισ εξειδίκευςθσ (μζταλλο, ξφλο).  

Α4. Πολφ μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων.  

Α5. Αδυναμία προςδιοριςμοφ και κάλυψθσ με τισ αναγκαίεσ επιχειρθματικζσ 

υποδομζσ και δομζσ.  

Α6. Ζλλειψθ επενδφςεων ιδίωσ ςε ΕΣΑΚ και θ απουςία διαςφνδεςθσ ΕΣΑΚ με 

τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

Α7. Χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα.  

Α8. Ζλλειψθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ (υπερχρζωςθ επιχειριςεων, χαμθλά 

ποςοςτά δθμιουργίασ  νζων επιχειριςεων). 

Α9. Χαμθλι παραγωγικότθτα του γεωργικοφ τομζα. 

Α10. Χαμθλόσ βακμόσ αξιοποίθςθσ προϊόντων ΣΠΕ.                                                                                         

Α11. Χαμθλό επίπεδο γνϊςθσ και εκπαίδευςθσ.             

Α12. Μικρι διαφοροποίθςθ τθσ μεταποίθςθσ και ο περιοριςμζνοσ κλαδικόσ 

προςανατολιςμόσ.  

Α13. Ελλιπείσ υγειονομικοί ζλεγχοι. 

Α14. Χαμθλι διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγι.  

Α15. Προβλιματα ςτθ χωροκζτθςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων -Ανάγκθ 

για εκπόνθςθ ειδικϊν διαχειριςτικϊν ςχεδίων. 
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Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Η ολοκλιρωςθ των κάκετων αξόνων τθσ Εγνατίασ οδοφ.  

Ε2. Η ολοκλιρωςθ των υποδομϊν υποδοχισ επιχειριςεων μζςω τθσ 

αναβάκμιςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των υπθρεςιϊν για τθν ίδρυςθ και 

αδειοδότθςθ των επιχειριςεων,  τθσ δθμιουργίασ μόνιμθσ δομισ ςτιριξθσ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε περιφερειακό επίπεδο, τθσ προϊκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων υποςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

Ε3. Η ενίςχυςθ πολιτικϊν ζνταξθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία νζων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (πράςινθ οικονομία με ζμφαςθ ςτθν 

αξιοποίθςθ των ΑΠΕ, κοινωνικι οικονομία, αγροτικι οικονομία υψθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ, αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςε όλεσ τισ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) ςτο πλαίςιο μετάβαςθσ τθσ περιοχισ ςτθ 

«μεταλιγνιτικι περίοδο». 

Ε4. Η δθμιουργία κινιτρων για ιδιωτικζσ επενδφςεισ μζςω του Επενδυτικοφ 

Νόμου και των δράςεων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ςε ςυνδυαςμό 

με τθ δυνατότθτα εφαρμογισ νζων χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν – 

εργαλείων (Jeremie, venture – seed capitals, ΔΙΣ κ.λπ.). 

Ε5. Η διενζργεια εποπτικϊν ελζγχων για τθ ςφννομθ λειτουργία των 

επιχειριςεων. 

Ε6. Η ανάπτυξθ υνεργατικϊν χθματιςμϊν (clusters) (Σεχνολογικϊν/ 

Επιχειρθματικϊν).  

Ε7. Η δθμιουργία δομισ πιςτοποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Η παραχϊρθςθ εκτάςεων για τθν 

ανάπτυξθ αγροτικϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

Ε8. Η αξιοποίθςθ των περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ και πολιτιςτικισ 

Κ1. υνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ που αναμζνεται να οδθγιςει ςε περαιτζρω 

ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ2. Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ λόγω τθσ ςταδιακισ άρςθσ των περιοριςμϊν 

ςτο διεκνζσ εμπόριο και αλλαγζσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του 

πρωτογενοφσ τομζα λόγω τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ. 

Κ3. Ανταγωνιςμόσ από τα πλθςιζςτερα μεγάλα αςτικά κζντρα (Θεςςαλονίκθ, 

Λάριςα, Ιωάννινα)  για το ςφνολο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Κ4. Διαφαινόμενθ αφξθςθ ανταγωνιςμοφ ςτον τουριςμό από τισ γειτονικζσ 

περιοχζσ τθσ Ηπείρου, τθσ Θεςςαλίασ, τθσ Αδριατικισ και τισ βαλκανικζσ χϊρεσ, 

μζςω τθσ ευρφτερθσ προβολισ τουσ 

Κ5. Η αδυναμία του τραπεηικοφ τομζα να χρθματοδοτιςει παραγωγικζσ 

επενδφςεισ και θ ζλλειψθ επαρκοφσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά 

Κ6. Οι υψθλοί φορολογικοί ςυντελεςτζσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε φυγι 

επιχειριςεων ςε γειτονικζσ χϊρεσ με ευνοϊκότερα κακεςτϊτα φορολόγθςθσ 

Κ7. Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο κακεςτϊσ φορολόγθςθσ επιχειριςεων και 

ακινιτων 

Κ8. Η ςυνζχιςθ τθσ πολυνομίασ και γραφειοκρατίασ για τθν ίδρυςθ νζων 

επιχειριςεων 
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κλθρονομιάσ για ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και τθ δθμιουργία 

τουριςτικοφ προϊόντοσ ποιότθτασ με βάςθ το φυςικό περιβάλλον, τθν τοπικι 

παραγωγι και τον πολιτιςμό. 

Ε9. Η διαςυνοριακι - ςτρατθγικι κζςθ για Ευρωπαϊκι διείςδυςθ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Ε10. Η ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ των κατοίκων με αιχμι τθν 

πολυαπαςχόλθςθ. 

4.Ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων ςε όλουσ τουσ τομείσ 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Υπαρξθ ςθμαντικϊν ενεργειακϊν πόρων καλφπτοντασ τα κφρια 

αποκζματα εγχϊριων ςτερεϊν καυςίμων. Η υφιςτάμενθ ενεργειακι 

υποδομι ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ παρζχει φκθνι ενζργεια ςτο ςφςτθμα.  

Δ2. Διαςυνοριακόσ κόμβοσ των ενεργειακϊν δικτφων. 

Δ3. Εγκατεςτθμζνθ τεχνογνωςία από τθν ΔΕΗ ΑΕ και μελετθτικζσ –

καταςκευαςτικζσ επιχειριςεισ. 

Δ4. Εγκατεςτθμζνθ γνϊςθ ςτα ανϊτατα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά 

ιδρφματα τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτα επιςτθμονικά επιμελθτιρια ςε 

ηθτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Υπαρξθ εξειδικευμζνων τμθμάτων ςτο Πανεπιςτιμιο, ςτο ΣΕΙ, ενεργι 

παρουςία του ΕΚΕΣΑ/ΙΔΕΠ και του Κζντρου Περιβάλλοντοσ. 

Δ5. Τφιςτάμενα δίκτυα τθλεκζρμανςθσ ςε πόλεισ που γειτνιάηουν με ΑΗ. 

Δ6. Αυξθμζνθ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ (Όλοι οι ΑΗ τθσ ΔΕΗ ΑΕ διακζτουν 

ISO14001 περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, δίκτυα περιβαλλοντικισ 

πλθροφορίασ, ςυμμετοχι πόλεων ςτο φμφωνο των Δθμάρχων). 

Α1. θμαντικι επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ από αζριουσ ρφπουσ εξαιτίασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Α2. Μονομζρεια του βιομθχανικοφ / βιοτεχνικοφ τομζα με ζμφαςθ πρωτίςτωσ 

ςτθν ενζργεια και ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ (γοφνα). 

Α3. Μθ διακεςιμότθτα φυςικοφ αερίου και μθ διακζςιμθ φπαρξθ 

ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθ διανομι φυςικοφ αερίου από τουσ αγωγοφσ 

που κα διζλκουν από τθν ΠΔΜ. 
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Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ενδυνάμωςθ του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ Περιφζρειασ με το 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου Επιχειρθςιακοφ χεδίου 

Περιφερειακοφ Ενεργειακοφ χεδιαςμοφ και τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονων 

ςυςτθμάτων καφςθσ για τθν παραγωγι – ςυμπαραγωγι ενζργειασ 

(υπάρχοντεσ ΑΗ, καταςκευι 5θσ Μονάδασ Πτολεμαΐδασ και 2θσ Μονάδασ 

Μελίτθσ)  

Ε2. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ενζργεια με 

ζμφαςθ ςτισ ΑΠΕ και με τθ ςυνεργαςία ΔΕΗ - ερευνθτικϊν και ακαδθμαϊκϊν 

δομϊν. 

Ε3. Προϊκθςθ τθσ κακαρισ παραγωγισ ενζργειασ και ιδιαίτερα τθσ 

αξιοποίθςθσ των ΑΠΕ, τθσ ζλευςθσ του φυςικοφ αερίου (αγωγόσ TAP) και τθσ 

χριςθσ τεχνολογιϊν δζςμευςθσ και αποκικευςθσ διοξειδίου του άνκρακα. 

Ε4. Προϊκθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ 

υποδομζσ, ςτισ κατοικίεσ και ςτισ επιχειριςεισ.  

Ε5. Προϊκθςθ δράςεων πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τοπικό επίπεδο. 

Ε6. Ζρευνα και προϊκθςθ τεχνολογιϊν αντιρρφπανςθσ και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

Ε7. Ανάπτυξθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (ΧΑΣ) 

με τθ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαίων. 

Κ1. Περικοπι των επενδυτικϊν προγραμμάτων τθσ ΔΕΗ που δυςχεραίνουν τθν 

υλοποίθςθ - ολοκλιρωςθ δράςεων αναφορικά με τθν εκπομπι χαμθλϊν 

ρφπων. 

Κ2. υνεχισ επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ από αζριουσ ρφπουσ εξαιτίασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Κ3. Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν εξαιτίασ των υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων 

αιωροφμενων ςωματιδίων εμφανίηοντασ χρόνια προβλιματα. 

Κ4. Πικανζσ ιδιωτικοποιιςεισ δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ χωρίσ 

επαρκι πρόβλεψθ για τθν απομείωςθ των ρυπογόνων δραςτθριοτιτων που κα 

υποβακμίςουν περαιτζρω το περιβάλλον. 

 

5.Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Υπαρξθ πλοφςιου φυςικοφ περιβάλλοντοσ ικανοφ για προςταςία και ςτθ 

διατιρθςθ του κλίματοσ. 

Α1. Ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό 

περιβάλλον (ζδαφοσ, αζρασ και νερά).  
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 Α2. ‘Ζλλειψθ ςυνολικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν και 

τεχνολογικϊν κινδφνων. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. χεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ των φυςικϊν και τεχνολογικϊν κινδφνων ςτο πλαίςιο τθσ 

τρατθγικισ «ΕΤΡΩΠΗ 2020».    

Ε2. Καταςκευι ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ (διευκζτθςθ ρεμάτων, 

αντιμετϊπιςθ κατολιςκιςεων, διαμορφϊςεισ περιοχϊν, κ.α.)  

Ε3. Εφαρμογι μζτρων δαςοπροςταςίασ. 

Ε4. Μετριαςμόσ των κλιματικϊν αλλαγϊν με περιοριςμό τθσ αζριασ 

ρφπανςθσ (αναβάκμιςθ, επζκταςθ και βελτιςτοποίθςθ του περιφερειακοφ 

δικτφου μζτρθςθσ αζριασ ρφπανςθσ).  

Ε5. Ενίςχυςθ των επενδφςεων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) για τθν προςαρμογι 

ςτθν κλιματικι αλλαγι.  

Ε6. Δαςϊςεισ – αποκαταςτάςεισ δαςοκομικοφ δυναμικοφ 

Κ1. Αφξθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων, εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο 

φυςικό περιβάλλον και ςτο κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα τθσ περιφζρειασ 

(αφξθςθ κερμοκραςίασ, ξθραςία, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιζσ, 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα, του εδάφουσ και των νερϊν). 

Κ2. Κίνδυνοι  για το δομθμζνο περιβάλλον, κυρίωσ, λόγω αφξθςθσ των 

κερμοκραςιϊν. 

 

6.Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Φυςικό περιβάλλον πλοφςιο ςε χλωρίδα και πανίδα και μεγάλο δυναμικό 

επιφανειακϊν υδάτων. 

Δ2. Προςτατευόμενεσ και φυςικοφ κάλλουσ περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο 

Δίκτυο Natura 2000. 

Δ3. Αντικατάςταςθ, επζκταςθ και καταςκευι νζων δικτφων και λοιπϊν 

υποδομϊν φδρευςθσ 

Α1. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τθσ λειτουργίασ των ΑΗ και των ορυχείων 

λιγνίτθ και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ που υπαγορεφεται από τισ 

ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ αλλά και τθν εξάρτθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Α2. Μθ λειτουργία και χρθματοδότθςθ των φορζων διαχείριςθσ. 

Α3. Μθ ολοκλιρωςθ των ειδικϊν διαχειριςτικϊν μελετϊν. 

Α4. Ρφπανςθ υγροτόπων  και υδροφόρου ορίηοντα από γεωργικζσ 
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Δ4. Παρεμβάςεισ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων. 

Δ5. Χρθματοδότθςθ επζκταςθσ των δικτφων ςτον τομζα των 

τθλεκερμάνςεων. 

Δ6. Ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΟΔΑ) τθσ ΠΔΜ. 

Δ7. Χρθματοδότθςθ ςθμαντικϊν παρεμβάςεων, δράςεισ βιοκλιματικοφ 

ςχεδιαςμοφ ςε δθμόςια κτίρια, όπωσ επίςθσ και δράςεισ διαχείριςθσ 

Προςτατευόμενων Περιοχϊν. 

Δ8. Τλοποίθςθ δράςεων αςτικισ / αγροτικισ αναγζννθςθσ ςχετικά με τθν 

αιςκθτικι αναβάκμιςθ των αςτικϊν – θμιαςτικϊν κζντρων, τισ μεταφορικζσ 

και κοινωνικζσ υποδομζσ, τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ αρχιτεκτονικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (ζχει ςυςτακεί και ιδθ αξιολογεί ενδιαφζρουςεσ 

προτάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ,  το Σαμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA). 

Δ9. Λειτουργία τμθμάτων ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτο 

ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

δραςτθριότθτεσ και βιομθχανικά  απόβλθτα εγκαταςτάςεων. 

Α5. Μερικϊσ ελεγχόμενθ διάκεςθ αδρανϊν αποβλιτων, και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ και επικίνδυνων. 

Α6. Υπαρξθ μθ αποκατεςτθμζνων λατομικϊν περιοχϊν & εκτεταμζνων 

εκςκαφϊν ςε μεταλλευτικζσ περιοχζσ. 

Α7. Ζλλειψθ προςωπικοφ & εξοπλιςμοφ των αρμοδίων υπθρεςιϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ των ζργων / δράςεων με ςκοπό τθν  τιρθςθ των εγκεκριμζνων 

περιβαλλοντικϊν όρων. 

Α8. Μθ ολοκλιρωςθ ζργων διαχείριςθσ υδάτινων πόρων. 

Α9. Μθ κάλυψθ του ςυνόλου των αναγκϊν για φδρευςθ αποχζτευςθ του 

ςυνόλου των οικιςμϊν. 

 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Ολοκλιρωςθ ςχεδίων διαχείριςθσ υδάτινων πόρων και λεκανϊν 

απορροισ υδάτων του διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Ε2. Ανάπτυξθ και διαχείριςθ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ με τθν αξιοποίθςθ των εφαρμογϊν των Γεωγραφικϊν 

υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (ςυςτιματα τθλε-ελζγχου & τθλεχειριςμοφ, 

ανάπτυξθ αυτοματοποιθμζνου δικτφου μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ εδαφϊν και 

υδάτων κακϊσ και ορεινϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων) ςε ςυναρμογι με τθν 

προςταςία και τθν αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ (ειδικά ςτισ 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ) και υλοποίθςθ των απαραίτθτων ζργων 

υποδομϊν. 

Κ1. Η περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. 

Κ2. Η περαιτζρω εξάντλθςθ  των υπόγειων υδροφορζων. 

Κ3. Η περαιτζρω υποβάκμιςθ εδαφϊν και θ αλλοίωςθ του ανάγλυφου ςτα 

εδάφθ τθσ Περιφζρειασ.  

Κ4. Η  ςυνζχιςθ τθσ ανορκολογικισ  χριςθσ λιπαςμάτων. 

Κ5. Η μθ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ λακροχλοτομίασ & λακροκθρίασ 

ςτισ ορεινζσ περιοχζσ.  
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Ε3. Τποςτιριξθ παρεμβάςεων αποκατάςταςθσ και αξιοποίθςθσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου, αςτικοφ και μθ, πρϊθν βιομθχανικϊν περιοχϊν (π.χ. 

ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ), παράλλθλα με τθν ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ τθσ 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν που πλιττονται 

από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα (JESSICA, Δράςεισ Χωρικισ υνοχισ). 

Ε4. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφνταξθσ διαχειριςτικϊν μελετϊν για τισ 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ. 

Ε5. Ελεγχόμενθ κατανάλωςθ νεροφ ςτισ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ε6. Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ του Περιφερειακοφ υςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων με παράλλθλθ υιοκζτθςθ καινοτόμων 

τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ και επανάχρθςθσ (ανακφκλωςθ) 

ςτερεϊν αποβλιτων. 

Ε7. Χρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 

επεξεργαςίασ λυμάτων και επεξεργαςίασ / αξιοποίθςθσ κτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων. 

Ε8. Αντικατάςταςθ παλαιϊν μονάδων τθσ ΔΕΗ με νζεσ / χριςθ βζλτιςτων 

διακζςιμων τεχνικϊν για τθν εξόρυξθ λιγνίτθ από τα ορυχεία - τιρθςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων. 

Ε9. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ για τθ μείωςθ τθσ νιτρορφπανςθσ γεωργικισ 

προζλευςθσ. 

Ε10. Προϊκθςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ. 

Ε11. Ενιςχυμζνθ τάςθ προϊκθςθσ δράςεων αςτικισ ανάπτυξθσ ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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7.Προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και απομάκρυνςθ των ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςε ςθμαντικά δίκτυα υποδομϊν 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Λειτουργία  τθσ Εγνατίασ Οδοφ - Εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία. 

Δ2. Λειτουργία αςτικϊν και υπεραςτικϊν ΚΣΕΛ. 

Δ3. τρατθγικι κζςθ ωσ προσ τουσ οδικοφσ - αναπτυξιακοφσ άξονεσ και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα (Εγνατία Οδόσ).  

Δ4. Ιδιαίτερθ γεωπολιτικι κζςθ ςτα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια. 

Α1. Η ελλιπισ οδικι διαςφνδεςθ με τθν Κεντρικι και τθ Νότια Ελλάδα. 

Α2. Η παφςθ τθσ ςιδθροδρομικισ διαςφνδεςθσ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Α3. Η ελλιπισ αεροπορικι διαςφνδεςθ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Α4. Η μζτριασ ποιότθτασ οδικι ςφνδεςθ των ορεινϊν οικιςμϊν.  

Α5. Η ζλλειψθ διακομιςτικϊν κζντρων και εμπορευματικϊν ςτακμϊν για 

ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Καταςκευι του κάκετου άξονα Νίκθ – Φλϊρινα –Πτολεμαΐδα –Κοηάνθ –

Λάριςα και τθσ Ιονίου Οδοφ. 

Ε2. Καταςκευι νζων ςυνδζςεων βελτίωςθσ τθσ οδικισ προςπελαςιμότθτασ 

κυρίωσ ςε περιοχζσ ιδιαίτερου οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ (τουριςτικζσ 

περιοχζσ, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, κ.α.) και δράςεων ποιοτικισ 

αναβάκμιςθσ του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου.  

Ε3. Επανεξζταςθ του ρόλου των δυο αεροδρομίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ 

οργάνωςθσ των αερομεταφορϊν ςε εκνικό επίπεδο, υπό το πρίςμα των 

αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθσ περιοχισ ςε κρίςιμουσ τομείσ (τουριςμόσ, 

πόλοι ανάπτυξθσ) και των αναδιατάξεων που ζχει προκαλζςει θ καταςκευι 

τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςε ςχζςθ με τισ χρονοαποςτάςεισ από και προσ το 

αεροδρόμιο τθσ Θεςςαλονίκθσ.  

Ε4. Η επζκταςθ και αναβάκμιςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου τθσ 

Περιφζρειασ για τθν ανάπτυξθ κφρια ςυνδυαςμζνων ι πολφτροπων 

μεταφορϊν και τθ βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτάσ τθσ, ςφμφωνα και με 

Κ1. Περιοριςμζνοι χρθματοδοτικοί πόροι για υλοποίθςθ επενδφςεων ςε 

υποδομζσ μεταφορϊν ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο με εςτίαςθ ςε 

διευρωπαϊκά δίκτυα, πολφτροπεσ μεταφορζσ. 

Κ2. Αδυναμία ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων μεταφορϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. 
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τον ευρφτερο εκνικό ςχεδιαςμό. 

8.Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

γουνοποιίασ. 

Δ2. Τλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 

(ΣΟΠΑ, ΣΟΠΕΚΟ). 

Δ3. Ιςχυρι εξειδίκευςθ ςτον ενεργειακό τομζα κακϊσ επίςθσ και ςε άλλουσ 

τομείσ (διαχείριςθ απορριμμάτων, τθλεκζρμανςθ, γουνοποιία κ.α.). 

Δ4. Δθμιουργία νζων επιχειριςεων εκτροφισ γουνοφόρων ηϊων. 

Δ5. Κίνθτρα χρθματοδότθςθσ νζων επιχειριςεων και ενίςχυςθσ των 

κζςεων εργαςίασ από το ΕΠΑ. 

Α1. Σο χαμθλότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα και δείκτεσ ανεργίασ 

εξαιρετικά υψθλοί με ςυνεχϊσ αυξθτικζσ τάςεισ. 

Α2. Σο υψθλότερο ποςοςτό μακροχρόνιασ ανεργίασ, ανεργίασ των γυναικϊν και 

των νζων ςτθ χϊρα.   

Α3. Εμφάνιςθ τοπικϊν κυλάκων ανεργίασ λόγω τθσ αποβιομθχάνιςθσ είτε λόγω 

των νζων ρυκμίςεων τθσ Κοινισ Γεωργικισ Πολιτικισ που οδθγοφν τουσ 

αγρότεσ ςε εγκατάλειψθ τθσ παραγωγισ και οδθγοφν ςε ςθμαντικζσ 

ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ και ςε ςυνζχιςθ φαινομζνων αςτικοποίθςθσ. 

Α4. Χαμθλι ιδιωτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με αποτζλεςμα τθν 

αδυναμία απορρόφθςθσ του υπάρχοντοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.   

Α5. Απουςία περιφερειακοφ μθχανιςμοφ αγοράσ εργαςίασ. 

Α6. Χαμθλι διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγι.  

Α7. Χαμθλι εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

εξαίρεςθ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ γοφνασ. 

Α8. Χαμθλι γεωγραφικι κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ.  

Α9. Μακροχρόνια ςυρρίκνωςθ του πρωτογενοφσ τομζα. 

Α10. Ζλλειψθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ (υπερχρζωςθ επιχειριςεων, χαμθλά 

ποςοςτά δθμιουργίασ  νζων επιχειριςεων). 

Α11. Ολιγοκλαδικι διάςταςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 

απαςχόλθςθσ.  

Α12. Αποκάρρυνςθ προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων λόγω γραφειοκρατίασ  

Α13. Χαμθλι χρθματοδότθςθ από το ΕΚΣ λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ ΠΔΜ ςτο τόχο  
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Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Λειτουργία Περιφερειακοφ Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν τθσ 

περιφερειακισ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

Ε2. Εφαρμογι πολιτικϊν για ςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ.  

Ε3. Προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςτθν απαςχόλθςθ.  

Ε4. Ανάπτυξθ βιϊςιμων δραςτθριοτιτων ςτον πρωτογενι και τριτογενι 

τομζα. 

Ε5. Δθμιουργία διαπεριφερειακϊν δικτφων  ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 

Ε6. Αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ του αποκζματοσ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

που μζςω τθσ βελτίωςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του, μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ ανόδου και τον εκςυγχρονιςμό 

των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. 

Ε7. Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ των ΣΠΕ που μποροφν να ςυμβάλλουν 

ςθμαντικά ςτθν υιοκζτθςθ των ευζλικτων μορφϊν εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ 

λειτουργία και αξιοποίθςθ των ςυςτθμάτων για τθ ςφηευξθ τθσ εκπαίδευςθσ 

με τθν αγορά εργαςίασ  

Ε8. Πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και των δεξιοτιτων των 

εργαηομζνων. 

Ε9. Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτο 

τοπικό επίπεδο με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

περιοχισ.  

Ε10. Προϊκθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ με ζμφαςθ ςτισ 

νζεσ τεχνολογίεσ και τισ νζεσ δεξιότθτεσ.  

Ε11. Δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν και δομϊν υποςτιριξθσ, ϊςτε το 

περιβάλλον που κα δθμιουργθκεί να δθμιουργεί διεξόδουσ ςτθν 

Κ1. υνζχιςθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ με αποτζλεςμα τθν μείωςθ 

τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

Κ2. Περαιτζρω άνοδοσ του δείκτθ ανεργίασ λόγω περαιτζρω απωλειϊν κζςεων 

εργαςίασ ςτο δθμόςιο τομζα, ςτον ιδιωτικό τομζα, ςτισ ΔΕΚΟ και ςτισ τράπεηεσ. 

Κ3. Μετανάςτευςθ του υψθλοφ εκπαιδευτικοφ επιπζδου ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό. 
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απαςχόλθςθ ςτισ ομάδεσ που αποτελοφν το ςκλθρό πυρινα τθσ ανεργίασ 

(γυναίκεσ, ειδικζσ ομάδεσ κ.ά.) 

Ε12. Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και των δθμιουργοφμενων 

υποδομϊν για τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων – Ανάγκθ για διεφρυνςθ 

τθσ μάκθςθσ και για εντατικι δια βίου μάκθςθ ςε νζουσ τομείσ εκτόσ τθσ 

ενζργειασ, γοφνασ, αγροτικοφ τομζα 

Ε13. Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ του γθραιότερου πλθκυςμοφ με ειδικζσ 

δεξιότθτεσ (γουνεργάτεσ, καλλιεργθτζσ κρόκου κλπ.) που είναι ανενεργόσ 

(ενεργόσ γιρανςθ) για τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων και Mentoring 

νζων επιχειριςεων και επιχειρθματιϊν 

9.Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ «εξαρτθμζνων 

προςϊπων» (Πρόγραμμα «Βοικεια ςτο πίτι» - Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 2007-2013).  

Δ2. Ενίςχυςθ των υποδομϊν πρόνοιασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία μζςω του 

ΕΠΑ. 

Δ3. Βελτίωςθ δομϊν ςτιριξθσ ΑΜΕΑ. 

Δ4. Ανάπτυξθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ ευάλωτων ομάδων κυρίωσ ςτα 

αςτικά κζντρα. 

Δ5. Μθ φπαρξθ ςθμαντικϊν κυλάκων ρομά και άλλων ειδικϊν ομάδων ςτο 

χωρικό επίπεδο 

 

Α1. Η ελλιπισ παροχι ολοκλθρωμζνων νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν 

περιφερειακοφ χαρακτιρα. 

Α2. Η ανεπαρκισ παρακολοφκθςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του ελζγχου των 

επιπτϊςεων από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα. 

Α3. Οι ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό 

εξοπλιςμό. 

Α4. Ο περιοριςμόσ των χρθματοδοτικϊν διακεςίμων. 

Α5. Η διαμόρφωςθ διαρκϊσ εντεινόμενων ςυνκθκϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (π.χ. άνεργοι). 

Α6. Σο χαμθλό ςχετικά επίπεδο κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτισ 

ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Α7. Η υψθλι, ςυνολικι και μακροχρόνια ανεργία. 

Α8. Σα προβλιματα ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των προνοιακϊν 
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υποδομϊν και δομϊν. 

Α9. Η απουςία αποτελεςματικοφ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και πρόνοιασ 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Η κεςμοκζτθςθ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και των 

κοινωνικϊν επιχειριςεων. 

Ε2. Η ανάπτυξθ, λειτουργία και δικτφωςθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ και 

ζνταξθσ ειδικϊν ομάδων. 

Ε3. Η προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο. 

Ε4. Η ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν κζντρων και των 

περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αναφορικά με τισ βαςικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και 

εξυπθρετιςεισ υγείασ και πρόνοιασ. 

Ε5. Η βελτιςτοποίθςθ των ςυνκθκϊν δθμόςιασ υγείασ και ενίςχυςθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου τθσ επιβάρυνςθσ που προκαλεί θ 

εξορυκτικι δραςτθριότθτα τθσ ΔΕΗ.  

Ε6. Η βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ ςε περιφερειακό 

επίπεδο με αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικϊν ελλείψεων ςε ανκρϊπινο 

δυναμικό και τθσ δυςλειτουργίασ κρίςιμων νοςοκομειακϊν κλινικϊν, 

παράλλθλα με τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ (μθχανογράφθςθ, δθμιουργία 

βάςεων δεδομζνων, θλεκτρονικι υποςτιριξθ, ςφςταςθ κεντρικοφ 

θλεκτρονικοφ δικτφου για απευκείασ ςφνδεςθ όλων των εμπλεκόμενων 

υπθρεςιϊν υγείασ).  

Κ1. Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ ανεργίασ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

και ζλλειψθ ειςοδιματοσ διαβίωςθσ για μεγαλφτερο αρικμό οικογενειϊν τθσ 

περιφζρειασ. 

Κ2. Η ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ αναποτελεςματικϊν δομϊν και δικτφων 

κοινωνικισ φροντίδασ. 

Κ3. Χαμθλι ανταπόκριςθ ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ και 

εκελοντιςμοφ. 

Κ4. Η επιβάρυνςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ του πλθκυςμοφ από περιβαλλοντικοφσ 

παράγοντεσ. 

Κ5. Δυςλειτουργία των υφιςτάμενων υποδομϊν υγείασ και κοινωνικισ 

πρόνοιασ λόγω ελλείψεων ςε προςωπικό και μζςα.  

Κ6. Η επιβάρυνςθ του ςυςτιματοσ δθμόςιασ υγείασ λόγω τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ και τθσ ςτροφισ των πολιτϊν όλο και περιςςότερο προσ το δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ. 

Κ7. Η μθ ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ ψυχικισ υγείασ. 

Κ8. Η μθ μετάβαςθ από τισ δομζσ κλειςτισ φροντίδασ ςτισ δομζσ ανοικτισ 

φροντίδασ. 
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10.Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Επάρκεια υποδομϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Δ2. Λειτουργία του Πανεπιςτθμίου και του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

Α1. Κακυςτζρθςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των υποδομϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Α2. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 

όλων των βακμίδων. 

Α3. Απουςία περιφερειακοφ ςυςτιματοσ διαπίςτωςθσ αναγκϊν δια βίου 

μάκθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Η ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

και θ επαρκισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων όλων των βακμίδων. 

Ε2. Οι διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ για τθν Περιφζρεια και θ δθμιουργία 

περιφερειακοφ μθχανιςμοφ για τισ δράςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ 

Ε3. Η διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ & δια βίου μάκθςθσ με τον παραγωγικό 

ιςτό τθσ περιφζρειασ. 

Ε4. Διαςφνδεςθ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ με τθν εκπαιδευτικι 

και μακθςιακι διαδικαςία. 

Ε5. Ανάπτυξθ διαπεριφερειακϊν και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν με 

εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Ε6. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ενζργεια με 

ζμφαςθ ςτισ ΑΠΕ και με τθ ςυνεργαςία ΔΕΗ - ερευνθτικϊν και ακαδθμαϊκϊν 

δομϊν. 

Κ1. Εγκατάλειψθ του ςχολείου. 

Κ2. Ζλλειψθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και εξειδίκευςθσ ανωτζρου επιπζδου εντόσ 

του δυναμικοφ τθσ περιφζρειασ. 
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11.Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Βελτιωμζνθ  λειτουργία τθσ περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ. 

Δ2. Θεςμικι ενίςχυςθ του προγραμματιςμοφ και των εργαλείων ςτρατθγικοφ 

και επιχειρθςιακοφ  ςχεδιαςμοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

αυτοδιοίκθςθσ 

 

Α1. Μθ ορκολογικι κατανομι του ςτελεχιακοφ  δυναμικοφ των υπθρεςιϊν. 

Α2. Μθ επαρκισ αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων διαφόρων τομζων 

(επιχειρθματικότθτα, ενζργεια, περιβάλλον κ.λπ.) ςε περιφερειακό επίπεδο. 

Α3. Ζλλειψθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ, 

εφχρθςτων για το προςωπικό & χριςιμων για πολίτεσ και επιχειριςεισ. 

Α4. Δυςκολίεσ ανταπόκριςθσ των φορζων ςτισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ των 

προγραμμάτων. 

Α5. Ο μθ κακοριςμόσ προτεραιοτιτων και αξιολόγθςθσ προτάςεων. 

Α6. Η ζλλειψθ χϊρων αρχειοκζτθςθσ. 

Α7. Η μθ εφαρμογι του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου περί θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ (Ν. 3979/2011). 

Α8. Η μθ αξιοποίθςθ του ςυνόλου των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΠΔΜ. 

Α9. Δυςχζρειεσ ςτθ χρθματοδότθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Α10.Περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων. 

Α11. Μθ ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτο πλαίςιο του 

Καλλικράτθ. 

Α12. Μθ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΠ "Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013" 

για τθν αναδιοργάνωςθ των ΟΣΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ. 

Α13. Οι μειϊςεισ προςωπικοφ. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Εφαρμογι πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ διακρατικισ / διαπεριφερειακισ Κ1. Κίνδυνοσ περιοριςμζνθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διοικθτικισ 
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ςυνεργαςίασ (υγεία, ενζργεια, πολιτιςμόσ, εμπόριο, υπθρεςίεσ κ.λπ.). 

Ε2. Ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν προϊκθςθσ τθσ διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και αξιοποίθςθ 

του ΕΠ "Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2014-2020". 

Ε3. Η απλοφςτευςθ και ο αναςχεδιαςμόσ των  οργανωτικϊν και λειτουργικϊν 

διαδικαςιϊν και θ ελαχιςτοποίθςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

Ε4. Η ςφνδεςθ των αρμοδιοτιτων με τισ κζςεισ εργαςίασ. 

Ε5. Η ειςαγωγι νζων ςφγχρονων μεκόδων διοίκθςθσ και αυτο-αξιολόγθςθσ. 

Ε6. Η αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων εγχειριδίων διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαχειριςτικισ Επάρκειασ. 

Ε7. Η ςυνζργεια του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ με τον 

αντίςτοιχο προγραμματιςμό των Διμων. 

Ε8. Η δθμιουργία ολοκλθρωμζνου προγραμματιςμοφ κατάρτιςθσ και 

επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν. 

Ε9. Η ορκολογικι και ιςόρροπθ κατανομι του προςωπικοφ με βάςθ τα 

προςόντα, τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ. 

Ε10. Η ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ με τθν επίτευξθ 

αντικειμενικϊν και μετριςιμων ςτόχων. 

Ε11. Η αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και θ 

εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ. 

Ε12. Η αξιοποίθςθ των ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ του προςωπικοφ και τθν 

εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Ε13. Η αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ. 

Ε14. Η ολοκλθρωμζνθ λειτουργία διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςε όλουσ τουσ 

ΟΣΑ τθσ περιφζρειασ. 

μεταρρφκμιςθσ εξαιτίασ τθσ δραςτικισ μείωςθσ των χρθματοδοτιςεων προσ 

τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια αυτοδιοίκθςθ  

Κ2. Μιςκολογικι υποβάκμιςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και κατάργθςθ 

κζςεων εργαςίασ 

Κ3. Η αποςπαςματικι και οριηόντια κατάργθςθ κζςεων εργαςίασ ςτουσ ΟΣΑ Α 

και Β βακμοφ και ςτισ επιχειριςεισ και δομζσ τθσ περιφζρειασ. 

Κ4. Η ςυνζχιςθ τθσ επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων μεταξφ διαφόρων επιπζδων τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Κ5. Η ςυνζχιςθ τθσ μθ μεταφοράσ ουςιαςτικϊν αρμοδιοτιτων ςτο 

Περιφερειακό επίπεδο από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ. 

Κ6. Η μθ κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ με προςωπικό, 

ςε ςχζςθ και με τον περιοριςμό των προςλιψεων. 

Κ7. Η ςυνζχιςθ τθσ μθ εξαςφάλιςθσ επαρκϊν κονδυλίων για τθν ωρίμανςθ των 

ζργων του ΠΕΠ και των Σομεακϊν Προγραμμάτων. 
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12.Προϊκθςθ τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθν περιφερειακι οικονομία50
 

Δυνατά θμεία Αδυναμίεσ 

Δ1. Ικανοποιθτικό μζγεκοσ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. 

Δ2. Υπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ. 

Δ3. Μοναδικότθτα ςτθν εκτροφι γουνοφόρων ηϊων. 

Δ4. Διαφαινόμενθ ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ ωσ ςυμπλθρωματικισ αλλά, 

κατά περίπτωςθ, και κφριασ πθγισ ειςοδιματοσ. 

Δ5. Σάςθ διαμόρφωςθσ παραγωγικισ βάςθσ προςανατολιςμζνθσ ςτα 

ποιοτικά – βιολειτουργικά  προϊόντα. 

Δ6. Αυξθτικι τάςθ ςτθν καλλιζργεια αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. 

Δ7. θμαντικι παραγωγι οςπριοειδϊν κακϊσ και προϊόντων με κετικό 

εμπορικό ιςοηφγιο (κραςιά, φροφτα). 

Δ8. Υπαρξθ εκτεταμζνων βοςκοτόπων για τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ. 

Δ9. Υπαρξθ ςθμαντικϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων. 

Δ10. Πλοφςιο επιφανειακό υδάτινο δυναμικό. 

Δ11. Υπαρξθ των προγραμμάτων  Leader και ΟΠΑΑΧ. 

Δ12. χζδιο για το «Καλάκι Αγροτικϊν προϊόντων». 

Α1. Τψθλι εξάρτθςθ φυτικισ παραγωγισ από επιδοτοφμενεσ καλλιζργειεσ. 

Α2. Μθ επαρκισ ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ. 

Α3. Μθ επαρκισ αρικμόσ μονάδων μεταποίθςθσ – τυποποίθςθσ  - εμπορίασ 

αγροτικϊν προϊόντων. 

Α4. Περιοριςμζνοσ βακμόσ αντικατάςταςθσ γεωργϊν (νζοι γεωργοί) και 

δυςμενισ θλικιακι διάρκρωςθ. 

Α5. Χαμθλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικοφ πλθκυςμοφ. 

Α6. Τψθλό κόςτοσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων. 

Α7. Εξαιρετικά χαμθλόσ βακμόσ διείςδυςθσ – χριςθσ, νζων τεχνολογιϊν. 

Α8. Ελλιπισ ςυνεταιριςτικι δράςθ. 

Α9. Μθ επαρκισ αξιοποίθςθ του δαςικοφ πλοφτου για παραγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Α10. Μθ χρθματοδότθςθ του Καλακιοφ Αγροτικϊν Προϊόντων από το ΠΑΑ και 

μθ πρόβλεψθ για τθ χρθματοδότθςθ του από το Πρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ 2014-2020. 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι (Απειλζσ) 

Ε1. Διαμόρφωςθ ευνοϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου (νζα Κ.Α.Π.) για τθν παραγωγι 

– βιολογικϊν – ποιοτικϊν προϊόντων με αποδζςμευςθ από τισ επιδοτιςεισ 

και αλλαγι καλλιεργθτικοφ προτφπου 

Κ1. ταδιακι κατάργθςθ των επιδοτιςεων μπορεί να οδθγιςει ςε μεγαλφτερθ 

ζξοδο από το επάγγελμα του γεωργοφ 

Κ2. Μθ χρθματοδότθςθ του Καλακιοφ Αγροτικϊν Προϊόντων 

                                                      
50

 Καηά ηην πρώηη περίοδο ζτεδιαζμού ηοσ ΠΕΠ, καη’ εθαρμογή ηης πρώηης εγκσκλίοσ, κρίθηκε αναγκαία η ειζαγωγή ενός επιπλέον Θεμαηικού Σηότοσ, λόγω ηης 

ιδιαιηερόηηηας και ηης ζημαζίας ηοσ Πρωηογενούς ηομέα για ηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας.  
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Ε2. Ανάπτυξθ υνεργατικϊν χθματιςμϊν (clusters) (Σεχνολογικϊν / 

Επιχειρθματικϊν) 

Ε3. Σάςθ επιςτροφισ ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και απαςχόλθςθσ 

ςτον αγροτικό τομζα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ  

Ε4. Δθμιουργία δομισ πιςτοποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Λειτουργία μθχανιςμοφ για ζρευνα 

αγοράσ, παρατθρθτιριο τιμϊν και ηιτθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

Παραχϊρθςθ εκτάςεων για τθν ανάπτυξθ αγροτικϊν οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων 

Ε5. Χαμθλι αυτάρκεια τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςε δθμθτριακά και κετικζσ 

προοπτικζσ ηιτθςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο 

Ε6. Βιϊςιμθ αξιοποίθςθ του πλοφςιου φυςικοφ αποκζματοσ 

Ε7. Ανάπτυξθ νζων προϊόντων (πολυδφναμεσ καλλιζργειεσ, ενεργειακά φυτά, 

ςαλιγκάρια κ.λπ.) 

Ε8. Δθμιουργία εργαςτθρίων εδαφολογικϊν αναλφςεων και αναλφςεων των 

αγροτικϊν προϊόντων και Ινςτιτοφτων για τα προϊόντα τθσ Περιφζρειασ (π.χ. 

Αμπζλου  και οίνου,  αρωματικά φυτά, γουνοφόρα). 

Ε9. Κατάρτιςθ μθτρϊου παραγωγϊν και αντίςτοιχων προϊόντων και προβολι 

τουσ ςε τοπικά ΜΜΕ. Δθμιουργία ςτεγαςμζνθσ αγοράσ τοπικϊν προϊόντων. 

Αγροδιατροφικι ςφμπραξθ-ςτιριξθ βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ. 

Κ3. Περίπλοκο κεςμικό πλαίςιο για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων 

Κ4. Αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ λόγω τθσ ανόδου τθσ τιμισ του πετρελαίου 

και του υψθλοφ κόςτουσ χριματοσ 

Κ5. Είςοδοσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ χωρϊν χαμθλοφ κόςτουσ 

Κ6. Διεκνείσ αγορζσ τροφίμων εξαιρετικά ευαίςκθτεσ ςε διατροφικζσ κρίςεισ 

που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ των εγχϊρια παραγόμενων ελλθνικϊν προϊόντων. 

 


