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2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ, ρξνλίσλ θαηαζηάζεσλ ή δεηεκάησλ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο ή 

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

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

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

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

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

κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο, νη δπλαηφηεηεο θαη 

πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη αμηνινγνχληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. 

2.1 Περιγραθή ηης σθιζηάμενης καηάζηαζης ηης Περιθέρειας Δσηικής 

Μακεδονίας 

ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην πεξηγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλαθέξνληαη ηα βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

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

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο σο νξγαληζκψλ. 

2.1.1 Βαζηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειεί κία ρσξηθή ελφηεηα ζπλνιηθήο 

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

ρψξαο) (βι. Πίλαθεο 1 θαη 2) πνπ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεπιρ Πεπιθεπειακέρ 

Δνόηηηερ: Κνδάλε, Γξεβελά, Καζηνξηά, Φιψξηλα (βι. Πίλαθα 3). Η αιιαγή ηνπ 

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

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

ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο» (Ν. 2539/97).  
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Πίλαθαο 1. Έκηαζη και πληθςζμόρ ανά Πεπιθέπεια 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ηοισεία επίζημηρ απογπαθήρ έηοςρ 2001 ζηο ΤΠΔ (2012) ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ζελ. 10 

 

Πίλαθαο 2. Μόνιμορ πληθςζμόρ ηηρ Δλλάδαρ, καηά θύλο και πεπιθέπεια 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ (2014), Η Δλλάδα με απιθμούρ 5   
 

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

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf
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Πίλαθαο 3. Γιοικηηική Γιαίπεζη ΠΓΜ 

 
Πεγή: ΤΠΔ (2012) ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, 
ζελ. 49 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Απογπαθή Μόνιμος Πληθςζμού Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Μακεδονίαρ 
2011 

Γεσγξαθηθή 

Δλόηεηα 

Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Π.Δ. 

Γξεβελώλ 

(ΠΔ1)  

Π.Δ. 

Καζηνξηάο 

(ΠΔ2) 

Π.Δ. 

Κνδάλεο 

(ΠΔ3) 

Π.Δ. 

Φιώξηλαο 

(ΠΔ4) 

Κάηνηθνη 283.689 31.757  50.322  150.196 51.414 

Πεγή: Απόθαζη ΔΛ.ΣΑΣ απιθμ. ΓΠ−191 «Σποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ με απιθμό 11247/28.12.2012  
(ΦΔΚ 3465/Β΄/28.12.2012)6, www.statistics.gr   

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ΠΓΜ, φπσο 

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

ζπλάγεηαη φηη θύξηα δεκνγξαθηθή ηάζε απνηειεί ε πιεζπζκηαθή 

ζπξξίθλωζε θαη γήξαλζε. Ο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν 

ηξίηνο κηθξφηεξνο αξηζκεηηθά κεηά ηα Ιφληα Νεζηά θαη ηα Νεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

ζπγθεληξψλεηαη ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 50% ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο (βι. 

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

κε πςειφηεξε ηάζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ, φπνπ 

εκθαλίδνληαη θαη νη πςειφηεξνη δείθηεο γήξαλζεο, ζε επξσπατθφ κάιηζηα επίπεδν 

(βι. Πίλαθα 5). Σαπηφρξνλα, ε ΠΓΜ εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε πιεζπζκηαθή 

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

(βι. Γηάγξακκα 3).  
                                                      
6 Με ζέκα «Αποηελέζμαηα ηηρ Απογπαθήρ Πληθςζμού−Καηοικιών 2011 πος αθοπούν ζηο Μόνιμο  
Πληθςζμό ηηρ Υώπαρ» (ΦΔΚ 698/Β΄/20-03-2014) 

http://www.statistics.gr/
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Πίλαθαο 5. Γιάπθπυζη ηος πληθςζμού, καηά ομάδερ ηλικιών, από 3 
πεπιθέπειερ NUTS, 1η Ιανοςαπίος 2013 (% ηος ζςνολικού πληθςζμού) 

Πεγή: Eurostat (2014) Eurostat regional yearbook 2014 7  
 

 

Δηάγξακκα 3. Ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο, αλά km2 

 

 

 

 

 
Πεγή: Eurostat (2014) Eurostat regional yearbook 2014, ΓΙΑΠ, ιδία επεξεπγαζία   

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

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
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ην παξαθάησ Γηάγξακκα 4 δίλεηαη ε ηλικιακή καηανομή ηος μόνιμος πληθςζμού 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Δηάγξακκα 4. Ηιηθηαθή θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011 

Πεγή: www.statistics.gr, ΓιΑΠ, ιδία επεξεπγαζία  

Απφ ην Γηάγξακκα απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην 

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

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

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

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

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηαλέκεηαη κφιηο ην 13,30% ηνπ πιεζπζκνχ, 

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

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 11,22%. Αληίζεηα, ζηηο κεγαιχηεξεο θαη 

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

Πεξηθέξεηα εκθαλίδεη εκθαλψο κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ειιεληθήο 

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

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

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

παξαγωγηθέο ειηθηαθέο νκάδεο (γεξαζκέλνο πιεζπζκόο) θαη κηθξά πνζνζηά 

ζηηο πιένλ παξαγωγηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. 

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

πληθςζμού ζε ζσέζη με ηο επίπεδο εκπαίδεςζήρ ηνπ (Γηάγξακκα 5). Αλ θαη ην 

Παλεπηζηήκην θαη ην Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπκβάιιεη θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

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

πξνζθέξνληαο δηεμφδνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο 

δηαζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππνιείπεηαη 

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

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

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά, ζηνπο απνθνίηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην πνζνζηφ είλαη 7,15% έλαληη ηνπ 9,96% ηεο 

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

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Αληίζεηα, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εκθαλίδεη κεγάια 

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

επηθξάηεηαο). Δληνπίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππνιείπεηαη 

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

ζε παλειιήλην επίπεδν. 

Δηάγξακκα 5. Καηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ βάζεη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 2011 

Πεγή: www.statistics.gr, ΓιΑΠ, ιδία επεξεπγαζία 

 

 

 

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

θαηαηάζζνληαο ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξώηε ζε πνζνζηό αλεξγίαο, 

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

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

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

πεξηθεξεηώλ ηεο ΕΕ27 8.  

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε ηξηκεληαία έξεπλα εξγαηηθνχ 

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

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

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

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

κε 20,2%  θαη ζηελ Πεινπφλλεζν κε 23,9% (Πίλαθαο 6, Γηάγξακκα 6). 

Πίλαθαο 6. Αλεξγία (%) θαηά Πεξηθέξεηα 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
Α΄ ηξίκελν 

2014 
Β΄ ηξίκελν 

2014 
Γ΄ ηξίκελν 

2014 
Γ΄ ηξίκελν 

2014 
Α΄ ηξίκελν 

2015 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 27,8 26,6   25,5   26,1 26,6 
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 
θαη Θξάθε 25,4   23,8   23,0   24,4 24,8 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 29,9   29,4   27,8   27,9 27,4 
Γπηηθή Μαθεδνλία 28,4   27,3   26,7   27,9 29,0 
Ήπεηξνο 28,5   28,3   25,9   24,5 25,5 
Θεζζαιία 25,2   25,1   25,4   25,8 26,8 
Ιφληα Νεζηά 27,4   21,1   16,1   21,2 28,9 
Γπηηθή Διιάδα 29,7   29,9   27,5   27,8 29,0 
ηεξεά Διιάδα 27,6   26,8   26,0   27,0 26,4 
Αηηηθή 28,0   27,4   27,1   26,8 26,7 
Πεινπφλλεζνο 23,4   23,6   23,0   23,4 23,9 
Βφξεην Αηγαίν 24,4   22,7   21,6   20,5 20,2 
Νφηην Αηγαίν 30,3   17,9   15,2   16,9 25,4 
Κξήηε 26,9   22,8   20,9   25,3 27,2 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Γειηία Σχπνπ - Απαζρφιεζε - Αλεξγία > Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (Σξηκεληαία), 
http://www.statistics.gr, ΓιΑΠ, ιδία επεξεπγαζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&breadcrump_parameter=SJO01
http://www.statistics.gr/
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Δηάγξακκα 6. Δμέιημε αλεξγίαο (%) ηεο ΠΓΜ ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο 
ρψξαο (πεξίνδνο αλαθνξάο Α΄ηξίκελν 2014- Α΄ηξίκελν 2015) 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Γειηία Σχπνπ - Απαζρφιεζε - Αλεξγία > Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (Σξηκεληαία), 
http://www.statistics.gr, ΓιΑΠ, ιδία επεξεπγαζία  

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο Υάξηεο 1 θαη 2, φπνπ θαίλεηαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&breadcrump_parameter=SJO01
http://www.statistics.gr/
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Χάξηεο 1: Γείθηεο απαζρφιεζεο αλά Πεξηθέξεηα 2012 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 
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Χάξηεο 2: Γείθηεο αλεξγίαο αλά Πεξηθέξεηα 2012 

 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 

 

Η ζρεκαηηθή απεηθφληζε πνπ δίλεηαη παξαπάλσ ζην Υάξηε 2 δείρλεη νπζηαζηηθά ηελ 

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

ηειεπηαίσλ εηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 



 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ                                                                                                                                  25 

 

Σα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αναμενόμενη μείυζη ηηρ πληθςζμιακήρ δςναμικήρ, ε νπνία απνηειεί γεληθεπκέλν 

θαηλφκελν ηεο ρψξαο θπξίσο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθήο εθξνήο πξνο ην 

εμσηεξηθφ σο απφξξνηα ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζηζηνχλ 

επηηαθηηθή ηελ ανάγκη ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ ενόρ ζηπαηηγικού πλαιζίος 

πποζαναηολιζμένος ζηην ηνπηθή αλάπηπμε θαη απαζρνιεζηκόηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, βαζική ζηπαηηγική επιλογή ππέπει να αποηελέζει η άμβλςνζη ηυν 

επιπηώζευν ηηρ αςξανόμενηρ πληθςζμιακήρ γήπανζηρ ζηο ήδη επιβαπςμένο ζύζηημα 

παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ και κοινυνικήρ μέπιμναρ, μέζυ ανάλητηρ δπάζευν με 

γνώμονα ηην θνηλωληθή επεκεξία θαη ζπλνρή. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο 7 θαη 8 παξαηίζεληαη ππνδείγκαηα 

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

ζήκεξα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.9 Η αμηνπηζηία ζθηαγξάθεζεο ησλ πξνβνιψλ εμαξηάηαη 

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

ππνζέζεηο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ πνξεία ησλ ζπληζησζψλ ηεο θπζηθήο θαη 

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

ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο, νδεγεί ζπλήζσο ζηελ εθηίκεζε ζεηξάο πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ 

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

πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα, θαζψο απνηεινχλ ρξήζηκν φξγαλν ζηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο.  

ηνλ Πίλαθα 7 πεξηιακβάλνληαη εθηηκήζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ γηα ηνλ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                      
9 Έθζεζε «Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΘΔΩΡΗΔΙ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ-ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ», 
Μηράιεο Παπαδάθεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Μαλφιεο Κνγεβίλαο, Καζεγεηήο 
Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεκήηξηνο Σξηρφπνπινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Harvard, ΑΘΗΝΑ 2012 
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Πίλαθαο 7. Δλλάδα: Αναμενόμενορ πληθςζμόρ 2010-2050 

 
Πεγή: Πποβολέρ Πληθςζμού ηηρ Δλλάδαρ ΔΛΣΑΣ, ΟΗΔ και EUROSTAT.10 

 

Σαπηφρξνλα κε ηε δςζμενή εξέλιξη ηος ζςνολικού πληθςζμού κέρξη ην 2050, 

αλακέλεηαη ε επιηάσςνζη ηηρ γήπανζηρ θαη ε ζημανηική επιδείνυζη ηος δείκηη 

εξάπηηζηρ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8, ε αλαινγία ππεξειίθσλ απφ 19% ην 2010 ζα 

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

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

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

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

θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Η επηηάρπλζε ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο 

πξνβιέπεηαη λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη επηβάιιεη ηελ αλαδηάηαμε θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Πίλαθαο 8. Δλλάδα: Καηανομή πληθςζμού καηά ηλικία 2010-2050 

 
* Μη παραγωγικά άηομα επί 100 παραγωγικών. 

Πεγή: ΟΗΔ,  Πποβολέρ Πληθςζμού.
 11 

                                                      
10 Βι. ππνζεκ. 9, «Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΘΔΩΡΗΔΙ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ-ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ», 

Παπαδάθεο, Κνγεβίλαο, Σξηρφπνπινο, ΑΘΗΝΑ 2012, ζει. 13 
11 ην ίδην, ζει. 13 
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Η θνκβηθή γεωγξαθηθή ζέζε ηεο ΠΓΜ, σο πχιε εηζφδνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ 

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

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

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

ελεξγεηαθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηεο ζέζε12. 

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

θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηε ηελ πεξηνρή ζπλνιηθά. ηνλ 

πεξίγπξν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κηα λέα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

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

δελ έρεη πιήξσο αμηνινγεζεί θαη ραξηνγξαθεζεί κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κέρξη 

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

ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Η γεσγξαθηθή 

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

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

πξνβάιιεη ζην λέν πεξηβάιινλ κάιινλ σο θνξπθαία επηινγή γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο. 

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

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

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

αιιαγέο, θαζψο ο παπάγονηαρ απόζηαζη ηείνει να σάζει ηην παπαδοζιακή ηος ζημαζία 

λόγυ ηυν ζύγσπονυν μεηαθοπικών ςποδομών και ηηρ ηεσνολογιών επικοινυνίαρ. Νέεο 

δπλακηθέο αλαπηχζζνληαη ζην εκπόξην, ζηηο επελδύζεηο θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά 

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

πξνθαλέο φηη απαηηείηαη κηα επαλεμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ, φρη 

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

επξχηεξν βαιθαληθφ ρψξν.  

Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία αθνξά ηνλ ηξφπν κε 

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

πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ 

πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζάξθα θαη νζηά ζην δηαβαιθαληθό ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρήο. 

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

κπνξεί λα δηακνξθσζεί κέζα απφ κηα ζύγρξνλε θαη επέιηθηε ζηξαηεγηθή 

δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ νπνία ν 

                                                      
12 Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα (ΔΑΠ) Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2012-2016 (Πεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο) ζην πιαίζην ηνπ Σέινπο Αλάπηπμεο [pdf] Γηαζέζηκν ζην: 
<http://www.pdm.gov.gr/images/stories/arxeia/eap_pdm_2012-2016.pdf >  

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

Χάξηεο 3:  Πχιε ηεο Διιάδαο πξνο ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ 

Πεγή: Γενικό Πλαίζιο Υυποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ ηηρ Δλλάδαρ  
(ΦΔΚ128Α/3.7.2008) 

 

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

Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο θπξίσο ηεο πγείαο, δεπηεξεπφλησο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

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

νπνία απνηεινχλ ζπγρξφλσο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ην αληίζηξνθν. 



 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ                                                                                                                                  29 

 

Χάξηεο 4: Δηαηξηθή ζρέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

 
Πεγή: Γενικό Πλαίζιο Υυποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ ηηρ Δλλάδαρ  

(ΦΔΚ128Α/3.7.2008) 

 



 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ                                                                                                                                  30 

 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλδπαδφκελε µε ην γεγνλφο φηη 

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

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

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

δηακνξθψλνπλ µηα ρσξνηαμηθή ελφηεηα µε ηδηαίηεξα γευθςζικά γνυπίζμαηα, πνπ, µε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, δχλαηαη λα αλαδεηρζεί ζε 

ειθπζηηθφ ηφπν αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαβίσζεο 13. 

ην πιαίζην ηεο 4εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ε Γπηηθή Μαθεδνλία ήηαλ κηα απφ 

ηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαηηζηηθήο χγθιηζεο (Phasing Out) ηεο Διιάδαο, κε ην θαηά θεθαιήλ 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΑΓ) πςειφηεξν 

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

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

Μαθεδνλία εληάζζεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο ηήξημεο, αθνχ ην θαηά 

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

ΔΔ-27. Η πην πξφζθαηε απνηχπσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ αλά Πεξηθέξεηα ηεο ΔΔ θαίλεηαη ζην Υάξηε 5.  

Η παξαπάλσ θαηάηαμε φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

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

νηθνλνκία, γεγνλφο πνπ έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε ΜΑΓ) ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηακνξθψλνληάο ην ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα ζε 

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

αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ (βι. Πίλαθα 9, Υάξηε 5). Δπηπξνζζέησο, απνηειεί θνηλή 

νκνινγία φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΑΓ, αλ θαη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο 

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

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

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

 

                                                      
13 ΔΑΠ ΠΓΜ 2012-2016; ΔΠ ΠΓΜ 2011-2014 
14 ηδεξφπνπινο, Αλ., ΑΝΚΟ, Γεθ 2014 
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Χάξηεο 5: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλά Πεξηθέξεηα 2011 

Πεγή: EUROSTAT (2014) 
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Πίλαθαο 9. ΑΔΠ αλά θάηνηθν ζε ΜΑΓ (Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο) ζε 
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ (ΠΓΜ) θαη επξσπατθφ επίπεδν (ΔΔ-27), έηε 2008-2010 

 Δυτική Μακεδονία Ελλάδα ΕΕ-27 

 ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ- 27 

ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ- 27 

ΜΑΔ % ΕΠΙ ΣΟΤ 

Μ . Ο . ΕΕ-27 

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

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

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

Πεγή: EUROSTAT (2014) 

Η ελδνπεξηθεξεηαθή εηθφλα παξνπζηάδεη έληνλεο αληζφηεηεο ζε επίπεδν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε ΜΑΓ) (βι. Πίλαθα 10), νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη 

δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ ΠΔ Καζηνξηάο λα βξίζθεηαη ζηε 

δπζκελέζηεξε ζέζε θαη ηελ ΠΔ Κνδάλεο κε δηαθνξά (απφ ηηο ΠΔ Γξεβελψλ & Καζηνξηάο) 

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

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

Οη ΠΔ Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο εκθαλίδνπλ παξφκνηα κεγέζε φζνλ αθνξά ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο δείθηεο, ελψ ζε επίπεδν ΑΔΠ ε ΠΔ Καζηνξηάο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο 

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

ηεο Πεξηθέξεηαο. ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, αμηνζεκείσην είλαη ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ ηξηηνγελνχο  ηνκέα ζηηο ιηγφηεξν επεκεξνχζεο ΠΔ (Γξεβελψλ θαη Καζηνξηάο), θαζψο 

θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ ΠΔ Κνδάλεο ζε κφιηο 4% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Πίλαθαο 10. Δπίπεδν αλάπηπμεο & επεκεξίαο,  ΑΔΠ/θάηνηθν ζε ΜΑΓ 

 Π.Ε. 

Γρεβενών 

Π.Ε. 

Καστοριάς 

Π.Ε 

Κοζάνης 

Π.Ε. 

Υλώρινας 

Πληθυσμός 31.757 50.322 150.196 51.414 

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

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ΜΑΔ* 12.500 12.200 21.800 20.500 

ΑΕΠ σε ΜΑΔ (% του μέσου όρου 

της χώρας)* 

61 59 106 100 

ΑΕΠ σε ΜΑΔ (% του μέσου όρου 

της ΕΕ27)* 

57 56 100 94 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, απογπαθή, 2011 
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Η Πεξηθέξεηα παξάγεη ην 2,3% ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ, πνπ πξνέξρεηαη θαηά 6,8% απφ ηε 

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

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

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

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

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

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

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

δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαμηνπνίεησλ απνζεκάησλ, ηφζν θπζηθψλ φζν θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. Μέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο 

γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ζεκαζίαο, 

δχλαηαη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

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

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

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηζρπξψλ κνλν-

δξαζηεξηνηήησλ κε γεληθφηεξεο ρσξηθέο εμεηδηθεχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο ην θχθισκα ιηγλίηε-ελέξγεηαο (Άμνλαο Κνδάλε – Πηνιεκαΐδα – Ακχληαην – 

Φιψξηλα) θαη ν θαηεμνρήλ παξαγσγηθφο θαη εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο 

(Καζηνξηά – ηάηηζηα). Η ΠΓΜ ζηεξίδεηαη, θαηά πξψην ιφγν, ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζηελ εμφξπμε ιηγλίηε, δηαηεξψληαο ην ραξαθηήξα κηαο βηνκεραληθήο 

πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θαηεμνρήλ ελεξγεηαθνύ θέληξνπ ηεο ρώξαο (θαηά ηελ 

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

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

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

δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ελψ λέα θαηεχζπλζε δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ε κεηαπνίεζε πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Χο πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΠΓΜ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

γλσξίζκαηα πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο 

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

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

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

δηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ αλά θάηνηθν θαη θαηαηάζζεηαη, κε κεγάιε δηαθνξά, 

                                                      
15 ΔΑΠ ΠΓΜ 2012-2016; ΔΠ ΠΓΜ 2011-2014 
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ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο ζηελ σο άλσ 

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

επηδεηλψλεηαη απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, απαηηνχληαη ζπλδπαζκέλεο 

παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνθίι ηεο Πεξηθέξεηαο -ηφζν ζην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ-, κε παξάιιειε πξνψζεζε αληαγσληζηηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ.  

Γεληθά, ην παξαγσγηθό πξόηππν ηεο ΠΓΜ ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθά απφ 

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

θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηζρπξψλ κνλν-

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

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζχιαθεο. Η νηθνλνκία ηεο 

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεπιοπιζμένο εύπορ κλαδικήρ εξειδίκεςζηρ, ζημανηική 

εξάπηηζη από ζςμβαηικούρ κλάδοςρ, πολύ μικπό μέγεθορ επισειπήζευν θαη έλλειτη 

επενδύζευν, ιδίυρ ζε Δ&ΣΑ, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζην 0,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

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

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

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

δηαθζνξά, νη πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί εξγαζίαο, ην αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε αηνικία γηα θαηλνηνκία.  

πκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αξιοποίηζη ηυν ιδιαιηεποηήηυν και ηυν 

δςναηοηήηυν διαθοποποίηζηρ ηηρ πεπιθεπειακήρ οικονομίαρ με πεπιζζόηεποςρ, 

παπαδοζιακούρ και νέοςρ, παπαγυγικούρ κλάδοςρ πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κνλνθιαδηθήο νηθνλνκίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Η πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε επηβάιιεηαη λα 

ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηελ ανάπηςξη ηηρ καινοηομίαρ, φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη ε 

κεγαιχηεξε πζηέξεζε, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο/θνξείο. 

Παξάιιεια, είλαη αλαγθαία ε εκμεηάλλεςζη υρ πλεονέκηημα ηηρ 

«γυνιακήρ»/ζςνοπιακήρ θέζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ, ε νπνία ζπλνξεχεη κε δχν φρη 

ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ελδερνκέλσο ηελ αλάπηπμε 

θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο 

                                                      
16 ΔΑΠ ΠΓΜ 2012-2016, ζει. 9 
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επελδχζεσλ θαη ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

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

ηελ πεξηθεξεηαθή αλζεθηηθφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνκέα θαη ν ηζρπξφο πξνσζεηηθφο θαη ζπληνληζηηθφο ξφινο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Η ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δπλακηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  κπνξεί λα 

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

πξντφλησλ θαη λα δψζεη ζπλνιηθά κηα πξννπηηθή καθξνρξφληαο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

αλάθακςεο ζηελ Πεξηθέξεηα.  Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα εληζρπζεί ε πεξηθεξεηαθή 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ζπκβάιινληαο 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλαθνπή ηεο απμαλφκελεο πιεζπζκηαθήο εθξνήο θαη ζηελ 

επηζπκεηή ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο17. 

22..11..11..11..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλόόηηεεηηααοο  ΓΓξξεεββεελλώώλλ  

Η Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ απνηειεί κία απφ ηηο ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεληξψλεη ζπάληα θπζηθή 

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

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

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

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα δείρλνπλ ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ θαηνίθσλ κε ην 

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

πην ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη νη ζεκαληηθφηεξνη πφινη έιμεο επηζθεπηψλ είλαη ν 

Δζληθφο Γξπκφο "Βάιηα Κάιληα", ην Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βαζηιίηζαο θαη ε 

πιεζψξα άγξησλ καληηαξηψλ πνπ θπηξψλνπλ ζηελ πεξηνρή. Ιδηαίηεξν ζεκείν αλαθνξάο 

νηθνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ηα γεσζαχκαηα θαη ην 

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

γεσπάξθσλ ηεο UNESCO. Η ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δηαζέηεη ηδηαίηεξε γεσινγηθή 

θιεξνλνκηά, πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ γεσηφπσλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

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

                                                      
17 ΤΠΔΚΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γενικέρ 
πποοπηικέρ πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ και συπικέρ ζηπαηηγικέρ-ενέπγειερ, ζει. 7-8. Η Β΄ Φάζε - ΣΑΓΙΟ Β1 
ηεο ζρεηηθήο Μειέηεο ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη εγθξίζεθε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο (Απφθαζε 221/15 ηεο 2εο-10-2015, ΑΓΑ: 6ΓΟΑ7ΛΦ-3ΑΞ) κε ηα ζρφιηα-παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο 
πνπ δηαηππψζεθαλ. Απεζηάιε πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο καδί κε ζπλεκκέλν 
Παξάξηεκα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε απφ θνξείο, ππεξεζίεο θαη πνιίηεο θαη 
αλακέλεηαη ε ελζσκάησζε απηψλ ζην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαβνχιεπζε επί ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ 
ρεδίνπ Τ.Α. πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. 


