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17. Μέτρα βελτίωςησ τησ 
αποτελεςματικότητασ και 
αποδοτικότητασ:  

 Περιοριςμϋνη ειςροό πόρων 
αναφορικϊ με τισ λειτουργικϋσ και 
επενδυτικϋσ δαπϊνεσ , λόγω τησ 
γενικότερησ οικονομικόσ κρύςησ 

 Ανϊγκη λόψησ ςυγκεκριμϋνων 
μϋτρων για τη βελτύωςη του 
βαθμού αποτελεςματικότητασ 
(ωφϋλειεσ) και αποδοτικότητασ 
(κόςτοσ/εκροϋσ) των υπηρεςιών, 
όπωσ ιεραρχόθηκαν από τα 
ςτελϋχη: 

1. Απλούςτευςη διαδικαςιών 
2. Καλύτερη επικοινωνύα, ςυνεργαςύα 

με την κεντρικό διούκηςη και με 
λοιπούσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

3. Εκπαύδευςη του προςωπικού 
4. Δικτύωςη και χρόςη νϋων 

τεχνολογιών πληροφορικόσ 
5. Πολιτικό αξιολόγηςησ και 

επιβρϊβευςησ του προςωπικού για 
τη ςυμβολό του ςτη βελτύωςη των 
παρεχόμενων υπηρεςιών 

6. Καθιϋρωςη ςυςτόματοσ διούκηςησ 
με ςτόχουσ, μϋτρηςη τησ 
αποδοτικότητασ και αξιολόγηςη 
των παρεχόμενων υπηρεςιών με τη 
χρόςη δεικτών επύδοςησ 

 Δυνατότητεσ περαιτϋρω βελτύωςησ τησ 
αποδοτικότητασ - αποτελεςματικότητασ, 
μϋςω: 

 Ψηφιοπούηςησ εντύπων 

 Διϊχυςησ τησ πληροφόρηςησ και 
ενημϋρωςησ του προςωπικού 

 Βελτύωςησ τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των 
τμημϊτων 

 Συγκρότηςησ ομϊδων 
εργαςύασ/ποιότητασ 

 Ενεργοπούηςησ του ρόλου του εςωτερικού 
ελϋγχου ςτον Οργανιςμό 

 Σύγκριςησ τησ λειτουργύασ 
(«benchmarking») των 
Διευθύνςεων/Τμημϊτων με αντύςτοιχεσ 
ϊλλων Περιφερειών με ςκοπό την 
εκμϊθηςη από «βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ» και 
τη μεταφορϊ εμπειρύασ 

 Αξιοπούηςησ των υφιςτϊμενων 
εγχειριδύων διαδικαςιών ςτο πλαύςιο τησ 
Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 

 Συςτηματικότερησ διεκδύκηςησ και 
υλοπούηςησ ςυγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμϊτων 

 Καθοριςμού προτεραιοτότων και 
αξιολόγηςησ προτϊςεων 

 Εκπόνηςησ του παρόντοσ Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ 

 Αναγνώριςη τησ κριςιμότητασ του 
ζητόματοσ κατάλληλησ ςτελέχωςησ, 
ιδίωσ των επιτελικών θέςεων ευθύνησ, 
και τησ ανϊγκη ορθολογικόσ αξιολόγηςησ 
των προώςταμϋνων, οι οπούοι, ϋχοντασ την 
πιο ολοκληρωμϋνη εικόνα του ορϊματοσ 
και των προτεραιοτότων του οργανιςμού, 
επηρεϊζουν την οργανωςιακό κουλτούρα 
και τη ςυνολικό παρακύνηςη περιςςότερο 
από οποιαδόποτε πολιτικό τησ Διούκηςησ 

Πεγή: ΓηΑΠ - Σπιινγή Πιεξνθνξίαο,  ηδία επεμεξγαζία 

2.2.3 Κξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Η αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε αλέδεημε ηα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο Κξίζηκα Εεηήκαηα Αλάπηπμεο πνπ είλαη ζθόπηκν λα 

αληηκεησπηζηνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

αμηνπνηώληαο ηηο ζρεηηθέο Γπλαηόηεηεο θαη Δπθαηξίεο. Απηά δηαθξίλνληαη ζε δεηήκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζε δεηήκαηα εζωηεξηθήο αλάπηπμεο θαη νκαδνπνηνύληαη, 
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γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ αιιά θαη 

ηε δηάξζξσζε ηνπ ΔΠ ηεο πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, ζηνπο αθόινπζνπο 

βαζηθνύο ηνκείο (4 Άμνλεο): 

 Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο 

 Κνηλωληθή Μέξηκλα, Υγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 

 Τνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε 

 Βειηίωζε Γηνηθεηηθήο Ιθαλόηεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

22..22..33..11..  ΚΚξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  πποοιιόόττεετταα  δδωωήήςς»»  

Τα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθόπηκν λα αληηκεησπηζηνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα 

δωήο» είλαη ηα εμήο: 

 Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζσ αλαβάζκηζεο ηεο ζέζεο 

ηεο ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξώλ θαη πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο 

ζπλδεζηκόηεηάο ηεο κε ηνλ Δπξσπατθό ρώξν κε έλα αλαπηπγκέλν πνιπηξνπηθό 

ζύζηεκα κεηαθνξώλ. 

 Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο/πξνζπειαζηκόηεηαο κέζσ ηνπ ελδνπεξηθεξεηαθνύ 

/ηνπηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ.  

 Αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ηερληθώλ θαη ηδίσο ησλ ελεξγεηαθώλ 

ππνδνκώλ θαη θνηλσθειώλ δηθηύσλ. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αμηόινγσλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ελεξγεηαθώλ 

απνζεκάησλ  ηεο πεξηνρήο, κε ζηξαηεγηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απόιπην 

ζεβαζκό πξνο ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη δσή, ηελ ηδησηηθή θαη δεκόζηα πεξηνπζία θαη 

ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία.  

 Υπνζηήξημε δξάζεσλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν κε όξνπο 

βηώζηκεο αλάπηπμεο, κέζσ πξνώζεζεο λέσλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (πξάζηλε 

νηθνλνκία κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, αγξνηηθή νηθνλνκία πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο, αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο,  αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθώλ δπλαηνηήησλ από ηε δηέιεπζε ηνπ 

αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ ΤΑP από ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, θιπ.). 

 Οινθιήξσζε πξνγξακκάησλ κεηεγθαηάζηαζεο νηθηζκώλ θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

κε ηελ θαηαζθεπή ζύγρξνλσλ κε εηδηθό ζεκαηηθό πεξηερόκελν. 

 Πξνζηαζία θαη ζηνρεπκέλε αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

πξνσζώληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ (αγξνηνπξηζκόο, πνιηηηζηηθόο, 
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ζξεζθεπηηθόο, βηνκεραληθόο, γαζηξνλνκηθόο, θπζηνιαηξηθόο, ηακαηηθόο θιπ.). 

22..22..33..22..  ΚΚξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΚΚννηηλλωωλληηθθήή  κκέέξξηηκκλλαα,,  ΤΤγγεείίαα,,  ΠΠααηηδδεείίαα,,  

ΠΠννιιηηηηηηζζκκόόοο  θθααηη  ΑΑζζιιεεηηηηζζκκόόοο»»  

Τα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθόπηκν λα αληηκεησπηζηνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Κνηλωληθή κέξηκλα, 

Υγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» είλαη ηα εμήο: 

 Δλίζρπζε ησλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ησλ αζηηθώλ θέληξσλ θαη ησλ πεξηνρώλ ηεο 

ππαίζξνπ, αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο πγείαο, 

πξόλνηαο, παηδείαο θαη αζιεηηζκνύ, κε γλώκνλα ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ΠΓΜ. 

 Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πνιηηηθώλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλέξγσλ, ηδηαίηεξα όζσλ αλήθνπλ ζε 

εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνύ.  

 Μεηάβαζε από ην κνληέιν ηνπ καδηθνύ, κνλνζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ζε έλαλ πνηνηηθό, 

δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιπζεκαηηθό, ζύκθσλα κε ηηο θπζηθέο, πνιηηηζηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ, 

πιαηθνξκώλ θαη δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο ηόζν ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ όζν θαη 

δηαηνκεαθά. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ δεκόζηαο πγείαο θαη ελίζρπζε ηεο παξαθνινύζεζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιεί ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

ΓΔΗ.  

 Βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν κε 

αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο θξίζηκσλ λνζνθνκεηαθώλ θιηληθώλ, παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΤΠΔ (κεραλνγξάθεζε, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή ππνζηήξημε, 

ζύζηαζε θεληξηθνύ ειεθηξνληθνύ δηθηύνπ γηα απεπζείαο ζύλδεζε όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο). 

 Αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δνκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα (ΚΑΦΚΑ Ακπληαίνπ), 

απνζθνπώληαο ζηε βειηίσζε/απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε «Ιαηξηθνύ Τνπξηζκνύ». 

22..22..33..33..    ΚΚξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΣΣννππηηθθήή  ΟΟηηθθννλλννκκίίαα  θθααηη  ΑΑππααζζρρόόιιεεζζεε»»  

Τα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθόπηκν λα αληηκεησπηζηνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2019 ζηνλ ηνκέα «Τνπηθή Οηθνλνκία θαη 
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Απαζρόιεζε» είλαη ηα εμήο: 

 Γηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο κε θπξίαξρν ην ξόιν ηνπ 

ιηγλίηε θαη εκπινπηηζκό ηνπ κίγκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε επελδύζεηο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο. 

 Πνιπηνκεαθή ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο, κέζσ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ 

εθαξκνγήο ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ελδπλάκσζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΠΓΜ.  

 Υηνζέηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (ΔΤΑΚ) θαζώο θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ζπλεξγαζίαο 

επηζηεκνληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο (εηδηθόηεξα ησλ ΜΜΔ) ζηνπο ηνκείο-

θιάδνπο πξνηεξαηόηεηαο πνπ αλαδεηθλύεη ε ζηξαηεγηθή RIS3 ζηελ ΠΓΜ. 

 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ δνκώλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

ελδπλάκσζε ζπλεξγαζηώλ θαη δηθηπώζεσλ θαη πξνώζεζε ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ, επξσπατθήο ή 

εζληθήο πξνέιεπζεο, κε γλώκνλα ηελ ηζόξξνπε ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε ησλ 

ηεζζάξσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο θνκβηθήο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ΠΓΜ ζηε λέα πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή «γεσγξαθία» ηνπ βαιθαληθνύ ρώξνπ, κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε δηακόξθσζεο κηαο ζύγρξνλεο 

θαη επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

22..22..33..44..  ΚΚξξίίζζηηκκαα  δδεεηηήήκκααηηαα  ζζηηννλλ  ηηννκκέέαα  ««ΒΒεειιηηίίωωζζεε  δδηηννηηθθεεηηηηθθήήοο  ηηθθααλλόόηηεεηηααοο  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο»»  

Τα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη ζθόπηκν λα αληηκεησπηζηνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019 ζηνλ ηνκέα «Βειηίωζε δηνηθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο Πεξηθέξεηαο» είλαη ηα εμήο: 

 Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ ΤΠΔ, κε ζηόρν ηε βέιηηζηε  εμππεξέηεζε 

ησλ ηειηθώλ απνδεθηώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο (πνιηηώλ/επηρεηξήζεσλ, 
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θνξέσλ). 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (ππνδνκώλ, εμνπιηζκνύ, πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ), πξνο δηεπθόιπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

 Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε ζηόρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπ.  

 Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζηώλ ζε ηνπηθό, δηαπεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

γηα επίηεπμε ζπλεξγηώλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ-θαιώλ πξαθηηθώλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ. 

 Σπζηεκαηηθή δηεθδίθεζε αληηζηαζκηζηηθώλ θαη αληαπνδνηηθώλ πόξσλ από ηελ 

παξαρώξεζε πξνο αμηνπνίεζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ. 

2.2.4 Αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ 

Σε απηήλ ηελ ελόηεηα εληνπίδνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηκέξνπο 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

κία ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γξεβελώλ (ΠΔ1), ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο - δηαζρίδεηαη από ηνλ θεληξηθό άμνλα ηεο 

Δγλαηίαο Οδνύ, βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ θάζεησλ αμόλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

γεηηληάδεη κε δύν δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο πνπ δηαζέηνπλ ιηκάληα. 

2. Τν παξζέλν θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη (νξεηλνύο όγθνπο ηδηαίηεξεο 

θπζηθήο νκνξθηάο - Πίλδνο, Γξπκόο Βάιηα Κάιληα θ.α -, ζεκαληηθό πδάηηλν 

πινύην, ππθλή δαζνθάιπςε, ζπρλέο ελαιιαγέο βιάζηεζεο, γεσινγηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο), ζε ζπλδπαζκό κε ην έληνλν αλάγιπθν θαη ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο 

ζην κέζν ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Τα ζπζηαηηθά απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

κνλαδηθόηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζπληζηνύλ πινύζηνπο θαη 

αλεθκεηάιιεπηνπο ηνπξηζηηθνύο πόινπο έιμεο πνπ, θαηά γεληθή νκνινγία, 

αθελόο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε όξνπο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηώλ, αθεηέξνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ 

πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηόλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

3. Η ιεηηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ ζηε Βαζηιίηζα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πξνβνιή ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, δεκηνύξγεζαλ 


