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θαη εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο σο απηνδηνηθεηηθήο 

δνκήο θαη, βεβαίσο, λα  θσδηθνπνηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο  ηεο λέαο Αηξεηήο Ξεξηθεξεηαθήο 

Αξρήο, αληηζηνηρίδνληαο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο κε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη 

αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ή δπλεηηθά δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ.  

3.2 Η Σηπαηηγική ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΞΓΚ απνηππψλεη, κέζσ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ Αμφλσλ, Κέηξσλ 

θαη Πηφρσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη λα 

επηηχρεη ην φξακά ηεο. Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

Απνζηνιή, ην Όξακα θαη ηηο Αμίεο ηεο, αιιά θαη απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο -

πεξηθεξεηαθήο θαη εζσηεξηθήο-, φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη ηεξαξρεζεί κεηά ηε 

δηεμαγσγή αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ SWOT. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

αμηνινγήζεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη, κε γλψκνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ΞΓΚ, επηζεκάλζεθαλ νη θπξηφηεξνη Πηξαηεγηθνί Ξξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη βαζηθνί Άμνλεο Πηξαηεγηθψλ Δπηινγψλ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη θαησηέξσ. 

3.2.1 Γήλωζη Αποζηολήρ 

Ζ απνζηνιή ηεο ΞΓΚ αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νπζηαζηηθά 

πεξηγξάθεη ην ξφιν ηεο σο θνξέα θαη σο Νξγαληζκνχ. Ζ δήισζε ηεο απνζηνιήο απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα γξαπηή απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ελφο 

νξγαληζκνχ, σο κηα δηαθήξπμε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αμηψλ ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ 

ηειηθφ ιφγν χπαξμήο ηνπ. Απνζαθελίδεη ην θχξην έξγν πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί, ην νπνίν 

θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηδίσο δε 

ζηνπο ππαιιήινπο85. Ν Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») απνδίδεη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα ην ραξαθηήξα ηζρπξνχ απηνδηνηθεηηθνχ ζεζκνχ, κεηαβηβάδνληάο ηεο πιήζνο 

αλαπηπμηαθψλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ηθαλνχ λα δηακνξθψζεη πνιηηηθή ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν86. 

Κε ηελ επηρεηξνχκελε κε ηνλ αλσηέξσ Λφκν αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ 

απηνδηνίθεζεο ζε ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο κνλάδεο, ελφςεη ηεο αλαζεσξεκέλεο 

                                                      
85 Ιαθθίηα Αζ., Η εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Μηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 49-50. 
86 ΔΔΡΑΑ, Οδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ, Αζήλα, Πεπηέκβξηνο  2011, 
ζει. 71. 
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δηάηαμεο 102 παξ.1 ηνπ Ππληάγκαηνο, πνπ νξίδεη, φηη κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο Ν.Ρ.Α. ε 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Θξάηνπο,  θαη εληεχζελ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, ηε ζπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθήο απνθέληξσζεο, ηε δεκνζηνλνκηθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ δηνηθεηηθήο δξάζεο, ε Ξεξηθέξεηα, σο δεχηεξνο βαζκφο 

απηνδηνίθεζεο, κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα εθπιεξψζεη, αλεκπφδηζηα, ηελ ηδηαίηεξε 

απνζηνιή ηεο87. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, φπσο απηέο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζην θεθάιαην Δ, άξζξν 186 θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ σο άλσ λφκνπ, 

ζπλάγεηαη φηη Απνζηνιή ηνπο είλαη «ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνίεζε 

πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ». Ζ σο άλσ 

γεληθή δηαηχπσζε εμεηδηθεχεηαη, ψζηε λα εθθξάδεη ην ιφγν χπαξμεο θαη ηε ζπλεηζθνξά 

εηδηθά ηεο ΞΓΚ, κε ηελ αθφινπζε Γήισζε Απνζηνιήο:  

Απνζηνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε άζθεζε θαη 

δηακόξθωζε θάζεηωλ αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο θαη ηε 

βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ δωήο ηωλ πνιηηώλ ηεο, γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλωληθή 

θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο, κέζω αμηνπνίεζεο ηωλ 

ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ. 

3.2.2 Αναπηςξιακό Όπαμα 

Ρν φξακα ηεο ΞΓΚ απνηειεί κηα ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηεο δπλαηήο θαη επηζπκεηήο 

κειινληηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη λα πξνζθέξεη ζε 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζαθή εηθφλα γηα ην πνηα αθξηβψο θαηεχζπλζε ζθνπεχεη λα 

αθνινπζήζεη ε εγεζία ηεο. Ζ δήισζε νξάκαηνο πξνζδηνξίδεη ην πξαγκαηνπνηήζηκν 

φλεηξν πνπ ζπλζέηεη ην ζχλνιν ησλ ηδαληθψλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε 

ην ζθνπφ θαη ηηο αμίεο ηνπ. Θαζνξίδεη ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

θηλεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη ζπληζηά ζεκειηψδε 

παξάγνληα ζπλερνχο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Ρν φξακα δηαγξάθεη ηνλ γεληθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κεηαθξάδνληαο ηελ απνζηνιή ζε επηδησθφκελα 

                                                      
87 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ, ΔΙΗΓΗΔΙ 
ΚΑΙ ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ γηα ηελ «Οξγάλσζε ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο 
ΟΣΑ», Αξκνδηφηεηεο Πεξηθεξεηψλ, Λνέκβξηνο 2010, ζει. 25. 
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απνηειέζκαηα κε πξαγκαηηθφ λφεκα θαη θαζνδεγψληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ88.  

Ρν αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο ΞΓΚ γηα ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ήηαλ: 

«Βηψζηκε Αλάπηπμε κε Κνηλσληθή πλνρή θαη ηνλ Πνιίηε ζην Πξνζθήλην». Ρν 

αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Ξεξηθέξεηαο κε νξίδνληα ηελ επφκελε πεληαεηία δηεπξχλεηαη θαη 

νξηνζεηείηαη, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα,  απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα: 

Ιζρπξή Πεξηθέξεηα κε αλζξωπνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη έκθαζε ζηελ 

Κνηλωληθή Δπεκεξία θαη Σπλνρή, κέζω κίαο αληαγωληζηηθήο, πνηνηηθήο θαη 

εμωζηξεθνύο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηωλ ηνπηθώλ 

ηδηαηηεξνηήηωλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Γηνίθεζεο, πξνζδίδνληάο ηεο ηελ 

ηαπηόηεηα ελόο ζύγρξνλνπ κεηαθνξηθνύ, ελεξγεηαθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ 

θέληξνπ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ζεκεία αηρκήο ηνπ νξάκαηνο ηεο ΞΓΚ είλαη: 

 Ζ επηδίσμε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο  

 Ζ επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα κία ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή 

Γηνίθεζε  

 Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε γεσπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 

 

Ρν Όξακα απηφ επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ην αλαπηπμηαθφ φξακα πνπ έρεη 

δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ 2014-202089, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο «δηαηεξήζηκεο, 

αληαγσληζηηθήο, πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη πνηνηηθφ πεξηβάιινλ», αιιά θαη κε ην λέν αλαπηπμηαθφ φξακα πνπ δηέπεη ηελ 

Δζληθή Αλαπηπμηαθή Πηξαηεγηθή ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ Ππκθψλνπ γηα ην Ξιαίζην 

Αλάπηπμεο (ΔΠΞΑ) 2014-202090 θαη απνβιέπεη «ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο 

θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ 

εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

                                                      
88 Ιαθθίηα Αζ., Η εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Μηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 49. 
89 Δγθεθξηκέλν ΔΞ-ΞΓΚ 2014-2020 (έγθξηζε ΔΔ 18-12-2014), ζει. 3 
90 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 51 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  183                                                                                                                                

 

3.2.3 Θαηεςθςνηήπιερ αξίερ και πολιηικέρ επιλογέρ 

Νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο αληηπξνζσπεχνπλ ηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ΞΓΚ, ηελ θαζνδεγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηφο ηεο θαη δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπο. 

Νη έμη βαζηθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο-αμίεο πνπ θξίλεηαη φηη ζα πξνσζήζνπλ 

δπλακηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηεο είλαη νη εμήο:   

 Ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ  

 Πεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

 Απνδνηηθή ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ζηφρσλ 

θαη αμηψλ θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

 Γηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε 

 Νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πφξσλ θαη ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

 Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν 

 

Πην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

πνιηηηθέο επηινγέο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Αξρήο. Νη θχξηεο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο εγεζίαο 

πνπ δηαπλένπλ ην αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη: 

 Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζχγρξνλε θαη αλζξσπνθεληξηθή  

 Ζ Γεσξγία θαη ε  Θηελνηξνθία σο κνριφο αλάπηπμεο  

 Νη νινθιεξσκέλεο πνδνκέο σο ηζρπξά ζεκέιηα  

 Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπλαληά ηελ θαηλνηνκία  

 Ζ Απαζρφιεζε σο ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηα επφκελα ρξφληα  

 Ζ Ξεξηθέξεηα σο Δλεξγεηαθή θαξδηά ηεο ρψξαο πνπ ρηππά αδέζκεπηα  

 Ρν Ξεξηβάιινλ σο θιεξνλνκηά ησλ παηδηψλ καο  

 Ζ γεία σο αγαζφ φισλ ησλ πνιηηψλ  

 Ζ Θνηλσληθή κέξηκλα σο δείθηεο ηνπ πνιηηηζκνχ  

 Ζ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ ζρεδηάδεη ην κέιινλ  

 Ν Ρνπξηζκφο πνπ αλαθαιχπηεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ καο  

 Ν Ξνιηηηζκφο σο θιεξνλνκηά πνπ εμειίζζεηαη θαη ν Αζιεηηζκφο σο ηξφπνο δσήο  

 Ν Ρνπηθφο Ξφξνο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηηο θαηάιιειεο δξάζεηο  

Πεκαληηθνί κνρινί γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε 

θζελή ελέξγεηα, ε αγξνηηθή εμεηδίθεπζε, ε βηνκεραληθή αλαζπγθξφηεζε θαη νη επελδχζεηο 

ζε ππνδνκέο. 
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Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ 

αθελφο ε επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πιηθψλ θαη άπισλ, θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

Ωζηφζν, ε απνξξνθεηηθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί δείθηε αλάπηπμεο. Πηφρνο 

γηα ηελ Ξεξηθέξεηα είλαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη ζε ηνκείο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

εμππεξεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πξσηνθαλνχο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηε Γπηηθή Καθεδνλία. 

Ωο παξάγνληεο θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο 

αλαγλσξίδνληαη: 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Σν  θνηλσληθφ απφζεκα  

 Σν θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ  πεξηβάιινλ θαη ην ελεξγεηαθφ θεθάιαην 

 Οη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Ζ αλάπηπμε γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη πνηνηηθφ κέγεζνο θαη φρη 

πνζνηηθφ. Πην επίθεληξν ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο βξίζθνληαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην θνηλσληθφ απφζεκα, σο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

μεθηλά θαη ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγεη θάζε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εζηηάδεη ζε άμνλεο φπσο ε απαζρφιεζε θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε 

ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δεμηνηήησλ σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ. 

Ρν θνηλσληθφ απφζεκα αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο θαη ζηηο αμίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ θνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο κε επίκενηπο ηον 

άνθπωπο.  

Ππλαθνινχζσο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο απαηηεί 

έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην πνιηηηθψλ ην νπνίν ζα εμεηδηθεχεηαη κέζα απφ έλα κίγκα Αμφλσλ, 

Κέηξσλ θαη Πηφρσλ κε αληηθείκελν:  

 Ρελ αλάδεημε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζε κηα Ξεξηθέξεηα κε απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, αλαβαζκίδνληαο ην θνηλσληθφ, 

θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ, ελεξγεηαθφ θαη παξαγσγηθφ ηεο θεθάιαην, δεκηνπξγψληαο 

επηπξφζζεηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.   
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 Ρε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο.  

 Ρε ζηήξημε κε θάζε ηξφπν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα παξακείλεη ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, παξάγνληαο πξνζηηζέκελε αμία κε 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη ιεηηνπξγψληαο σο βαζηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο ηνπ 

επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. 

3.3 Οι Άξονερ και οι Σηόσοι ηος Σηπαηηγικού Σσεδίος 

Ζ δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

Αμφλσλ, Κέηξσλ θαη Πηφρσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα «ηεξαξρηθφ δηάγξακκα» (ην «δέλδξν 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ»), ζην νπνίν γίλεηαη ζηαδηαθή εμεηδίθεπζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο91. Ζ σο άλσ δηάξζξσζε απνηειεί ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ΔΠ θαη ηελ πξνγξακκαηηθή δνκή ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ αληαλαθιά ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη λα 

δηακνξθσζεί έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ πξφγξακκα, πνπ βαζίδεηαη ζε ηεξαξρεκέλεο 

πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα αλάπηπμεο. 

Νη Άμνλεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ζε ζπκθσλία κε 

ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Λ. 

3852/2010)92. Πχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 35829/22-9-2014 (ΦΔΘ/Β΄/2642/6-10-2014) 

πνπξγηθή Απφθαζε, νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ησλ Ξεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ θαζνξίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίνακα 50 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 50. Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο ηνπ ΔΞ ΞΓΚ 2015-2019 

Α/Α  Άξοναρ 

1 Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο 

2 Θνηλσληθή κέξηκλα, πγεία, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο  

3 Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε  

4 Βειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

 

Ξαξάιιεια, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ΔΞ 

ζπκβαδίδεη κε ηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ δξάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ πνπ 

                                                      
91 ΔΔΡΑΑ, 2011, Οδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ, ζει.74. 
92 Πην ίδην, ζει.  14.  
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πξνθξίλεηαη κέζα απφ ηε δεθαεηή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ζ θνηλνηηθή 

απηή ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη (11) Θεκαηηθνχο ηφρνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ ζα ηχρνπλ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα Δπξσπατθά Ρακεία.  

Γηα ην ιφγν απηφ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη (4) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο έρνπλ νξηζηεί 

θεληξηθά κε βάζε ηηο θνηλέο αξκνδηφηεηεο πνπ απνδφζεθαλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη εθ 

πξννηκίνπ είλαη γεληθνί ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Ξεξηθεξεηψλ 

βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ε δηάξζξσζε ηνπ παξφληνο ΔΞ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ Αμφλσλ ζε Κέηξα, Πηφρνπο θαη Γξάζεηο, 

επηιέρηεθε λα βαζηζηεί ζηνπο (11) παξαπάλσ Θεκαηηθνχο Πηφρνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζνχλ δηεμνδηθά θαη κε ζπληνληζκέλν θαη ζηνρεπκέλν ηξφπν νη ηδηαίηεξεο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ απνηχπσζε απηή ζα 

νινθιεξσζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ Ξεληαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πρεδίνπ (Δπηρεηξεζηαθφο Ξξνγξακκαηηζκφο). 

Ρν πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, πνπ ζα ιεθζεί σο νδεγφο θαη ηνπ 

ππφ εθπφλεζε ΔΞ, έρεη σο άμνλα ηηο εμήο ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζε Δζληθέο Πηξαηεγηθέο θαη ζε φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

Δζληθά Ξξνγξάκκαηα (πεξηθεξεηαθά θαη ηνκεαθά) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020: 

 Έξςπνη Ανάπηςξη (Smart growth), κε γλψκνλα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ ψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ΔΔ κέζσ επελδχζεσλ ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Θαηλνηνκία. 

 Σωπίρ Αποκλειζμούρ Ανάπηςξη (Inclusive growth), κε γλψκνλα ην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ ζηνπο ηνκείο γεία – Θνηλσληθή Δλζσκάησζε – Απαζρφιεζε, Δθπαίδεπζε 

& Γεμηφηεηεο θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ Θνηλσληθή Αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ζπλνρή. 

 Βιώζιμη Ανάπηςξη (Sustainable growth), κε γλψκνλα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο θαη ηελ Φηιηθή ζην Ξεξηβάιινλ Νηθνλνκία θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ 

πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην «πξάζηλεο» θαη πην 

αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ΞΓΚ, επηιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο νη 

αθφινπζνη ηέζζεξηο (4) Σηξαηεγηθνί Σηόρνη, πεπιθεπειακήρ και εζωηεπικήρ 

ανάπηςξηρ, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο (4) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί, αιιά θαη 

κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο – θαηεπζχλζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηνπο Άμνλεο ηεο 



 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  2015-2019 
ΚΔΟΝΠ Α: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ΞΓΚ  187                                                                                                                                

 

Χωξίο 

Απνθιεηζκνύο 

Αλάπηπμε 

Βηώζηκε 

Αλάπηπμε 

Απνζηνιή 

Όξακα 

Αμίεο 

Δ


Ο
Ω

Ξ
Ζ

 2
0

2
0

 

Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο93 θαη ηηο ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», φπσο απνηππψλεηαη ζην Γιάγπαμμα 20. 

 

Γηάγξακκα 20. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ 2015-2019 

 

                                                      
93 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 67. 
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ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ – ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

Έμππλε 

Αλάπηπμε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 
(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ 
ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ – ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΕ ΑΙΦΜΗ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & 
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ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

Στρατηγικόσ Στόχοσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ: 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΜΕΣΑΒΑΗ Ε ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ–ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ 
ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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Πην αλσηέξσ Γηάγξακκα, γηα θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαζνξίζηεθε έλαο Πηξαηεγηθφο 

Πηφρνο, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα ζπλνςίζεη ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα. Κε βάζε ηελ πηνζεηνχκελε 

αξρηηεθηνληθή ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο ΞΓΚ 2015-2019, ν ηφρνο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

4νπ Άμνλα  απνηειεί πξνυπφζεζε, αιιά θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ηφρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο.  

Πε εζληθφ επίπεδν, έρεη αλαγλσξηζηεί ε θαηαιπηηθή βαξχηεηα πνπ έρεη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, σο «ππνβνεζεηηθφο παξάγσλ», ζηελ πνξεία εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ 

θξίζε, κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεζκηθή επάξθεηα 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη πξνυπφζεζε επηηπρίαο 

ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο ηεο ρψξαο94. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ 

βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, δίλεη απάληεζε ζην δήηεκα 

ελίζρπζεο ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο ΠΓΜ, ηεο ηθαλφηεηαο 

δειαδή λα αιιάδεη θαη λα βειηηψλεηαη, ηθαλνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη κε 

γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ ιαζψλ, κέζσ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηκεκάησλ, αιιά θαη ηεο αηξεηήο δηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ΠΓΜ σο 

νξγαληζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Κε ηε ζεηξά ηνπ, ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνθαζνξίδεη ην κέηξν ζην 

νπνίν επηηπγράλεηαη ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο ΞΓΚ, γηα ηνπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

επεκεξία ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ν ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ 

αμηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ, θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ελεξγεηαθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ θαη πξαθηηθά ζπκπίπηεη κε ηελ απνζηνιή ηεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα ξπζκίδεη 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ κε δηθή ηεο επζχλε θαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ95. Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκβάιιεη άκεζα ζηε 

δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη έμππλεο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ζπλεηζθέξνληαο ζην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ φξακα. 

                                                      
94 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 62, 67. 
95 Ιαθθίηα Αζ., Η εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Μηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 123-124. 
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Ρν βαζηθφ πεξηερφκελν θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ ηεζζάξσλ 

Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο αλαιχεηαη θαησηέξσ: 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή αληηιακβάλεηαη θαη ζεσξεί ην Ξεξηβάιινλ φρη σο 

ηδηνθηεζία, αιιά σο θιεξνλνκηά πνπ ζα αθήζεη ζηηο επφκελεο γεληέο. Κηα 

θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηέςεη, θαιιηεξγψληαο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, 

εθαξκφδνληαο πνιηηηθέο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ  πδάηηλνπ θαη δαζηθνχ πινχηνπ, 

πινπνηψληαο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη εθαξκφδνληαο 

ζην αθέξαην ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Ξαξάιιεια, πξναζπίδεη κε θάζε ηξφπν 

ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη, πξσηίζησο, απηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηνλ Δλεξγεηαθφ 

Υαξαθηήξα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Δπηπιένλ, αληηιακβάλεηαη ηνλ Ξνιηηηζκφ φρη 

σο πνιπηέιεηα, αιιά σο ζηάζε δσήο θαη ζπιινγηθφ αθήγεκα.  

Πην πιαίζην ηνπ 1ος Άξονα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ 

ηίζεηαη είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Νη δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζηνλ Άμνλα απηφ ζα έρνπλ σο γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ, κε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο» 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο – ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεδίν  πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πεπιβαλλονηική διάζηαζη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνιηηηθψλ. Ζ ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγηθή θιηκάθσζε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε 

θπξίαξρα ηα πδάηηλα θαη δαζηθά νηθνζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θαη ζεκαζίαο, 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε βαζηθή παξάκεηξν ζεψξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ. Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δηαζεζίκσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, απαηηείηαη ζρεδηαζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δζληθή Ξνιηηηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα96, κε έκθαζε ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

                                                      
96 ΞΔΘΑ, Δζληθή Ξνιηηηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, Ηαλνπάξηνο 2014. 
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Ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζ’ απηή, απνθηά πέξαλ ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη 

δηαθξαηηθή δηάζηαζε θαη απαηηεί ζπλεξγαζίεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο Αιβαλία θαη 

πΓΓΚ. Αλαιακβάλνληαο ελεξγφ θαη εγεηηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

Ξεξηθέξεηα έρεη ήδε ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα  ζέκαηα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Θνξπηζάο ζηελ Αιβαλία θαη δξνκνινγεί αληίζηνηρε 

ζπλεξγαζία κε φκνξεο Ξεξηθέξεηεο ηεο πΓΓΚ. 

Ρν Ξνιπζεκαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ξάξθν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΒΑΙ, αμηνπνηψληαο απνδνηηθά πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο, έρεη ζηφρν λα απνηειέζεη Θέληξν Αξηζηείαο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζ’ απηφ 

ζα θαιχςεη ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα  απφθηεζε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ θαη 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ηφζν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (πξνζσπηθφ ησλ δπλάκεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) θαη εζεινληέο φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο. Ραπηφρξνλα, Ζ 

Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ θαη ην Δζληθφ Θέληξν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζα ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θιηκαθίσλ, πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηελ  Διιάδα φζν θαη απφ 

άιιεο ρψξεο, πξνζδίδνληαο ζην εγρείξεκα παλεπξσπατθή δηάζηαζε θαη πξννπηηθή.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε  ησλ 

απνξξηκκάησλ απνηειεί ζηε Γπηηθή Καθεδνλία θαιή πξαθηηθή θαη πξφηππν ζε εζληθφ 

επίπεδν, αλάγεηαη ζε κείδνλ δήηεκα γηα ηελ ΞΓΚ ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) σο πξνο ην ζέκα ηεο 

ρσξνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα κε 

αμηνπνηήζηκσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Δ.Α.)97. Ν ρψξνο ησλ νξπρείσλ δελ κπνξεί λα 

είλαη απνδέθηεο Δ.Α., πέξαλ απηψλ ηεο πεξηθέξεηαο.  

Ξαξάιιεια, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε δηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θχξηνπ «εμαγσγηθνχ» ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ είλαη ε 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ε εμφξπμε ιηγλίηε, κε πνιηηηθέο εθζπγρξνληζκνχ, απφιπηα 

ζπκβαηέο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή 

απηνλνκία. Νπνηαδήπνηε πξννπηηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε δελ κπνξεί παξά λα 

πεξηιακβάλεη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηειεζεξκάλζεσλ νηθηζκψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ άμνλα. Εεηνχκελν ε ελίζρπζή 

ησλ ηειεζεξκάλζεσλ, ε δηαζπλδεζηκφηεηα ηνπο εθφζνλ είλαη νηθνλνκηθά θαη ηερληθά 

δπλαηφλ, ε ρξήζε ηνπο γηα ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα γηα εμσαζηηθή 
                                                      
97 πνπξγείν Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ), Ηνχληνο 2015, ζει. 99. 
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ρξήζε ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ε ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ κε ηελ δεκηνπξγία 

ζπκπαξαγσγηθήο κνλάδαο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κεζνπξφζεζκα νη αλακελφκελεο πξνθιήζεηο 

ιφγσ επηβνιήο πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη ησλ 

απμεκέλσλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ραπηφρξνλα, ε ελδερφκελε 

πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε θαη κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο δχλαηαη λα αζθήζεη 

πηέζεηο ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αληηζηαζκηζηνχλ, ζε κεγάιν 

βαζκφ, κε δεδνκέλε ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν 

ηεο ελέξγεηαο. Ζ πξννπηηθή επελδχζεσλ ζηηο ΑΞΔ κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζην 

ππάξρνλ δίθηπν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ΑΞΔ ηνπηθά θαη ηε ζπλαθφινπζε πξνψζεζε ζρεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

(cluster), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδίθεπζεο. Απφ ρσξηθή άπνςε, 

επηβάιιεηαη λα αμηνπνηεζνχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νξηζηηθνπνηήζεθε ε εθκεηάιιεπζε 

νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ δελ ελδείθλπληαη γηα άιιεο ρξήζεηο98. 

Όζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ιηγλίηε, νη νπνίεο, 

πέξαλ ηεο πξνθαλνχο αηζζεηηθήο έθπησζεο ηνπ ρψξνπ, ζπλνδεχνληαη απφ κηα κεγάιεο 

θιίκαθαο πίεζε ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, απαηηνχλ κηα νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή πξνζέγγηζεο θαη ζεκαληηθφ πεδίν πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Γεληθφηεξα, ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο θαη δίλεη 

δπλαηφηεηεο ηφλσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, λέσλ εμεηδηθεχζεσλ θαη παξαγσγήο 

«πξάζηλσλ» πξψησλ πιψλ γηα λέα πξντφληα ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Απφ ρσξηθή άπνςε, 

είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί έλα πιαίζην εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο 

νξπθηνχο πφξνπο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε άιιεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο99.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε Ξεξηθέξεηα επηδηψθεη: 

 Ρελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηφξζσζε ηνπ 

πιαζκαηηθνχ ΑΔΞ πνπ παξνπζηάδεη ε Ξεξηθέξεηα ιφγσ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

ΓΔΖ ζηε πεξηνρή,  κε απνηέιεζκα ε Γπηηθή Καθεδνλία λα ράλεη ηεξάζηηα πνζά 

θνηλνηηθψλ  θνλδπιίσλ. 

 Ρελ επαλαπφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εδαθψλ. 

                                                      
98 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 7. 
99 Στο ίδιο, ζει. 7. 
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 Ρελ πξαγκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ρε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηε ΓΔΖ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Πην 

πιαίζην απηφ εηνηκάζηεθε ην Ρνπηθφ Πχκθσλν Πηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Ρε ζέζπηζε αληαπνδνηηθψλ νθειψλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εηδηθφηεξα ηελ 

εθαξκνγή εηδηθνχ ηηκνινγίνπ ξεχκαηνο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο  ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε κείσζε ηνπ θφζηνπο ξεχκαηνο θαηά 30% γηα ηα λνηθνθπξηά  

θαη θαηά 50% γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηα απνθαηάζηαζε ηεο καθξνρξφληαο αδηθίαο θαη 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 Ρελ αχμεζε ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο (Ρέινο Ιηγλίηε) απφ ην 0,5% ζην 1,2%  

 Ρε ζεζκνζέηεζε Ρέινπο Ύδαηνο (Δηδηθνχ Ρέινπο ΑΞΔ), ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ ΖΠ ζηελ πεξηνρή, ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξν ΦΞΑ ηηκήο 

πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα πδξνειεθηξηθά 

 Ρελ επηβνιή ηέινπο εμφξπμεο ιηγλίηε κε βάζε ηνλ κεηαιιεπηηθφ θψδηθα θαη 

δηθαηνχρνπο ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ. 

 Ζ δεκηνπξγία Δηδηθνχ Ρακείνπ Ξεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε 

πνζνζηνχ επί ηνπ Θχθινπ Δξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ πινπνίεζε ππνρξεψζεψλ ηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζα εμαζθαιίζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 

δηεζλψο πξνβιεπφκελσλ θαζψο θαη ησλ ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη δελ 

ζα θιεξνλνκήζνπκε πξνβιήκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρξήζηε. 

 Ρνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ άκεζε 

θαηαζθεπή ηεο Ξηνιεκαΐδαο 5 θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ Κειίηε ΗΗ.    

 Ρε δηαηήξεζε ηνπ ιηγλίηε σο εζληθνχ θαπζίκνπ κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηήξεζε 

απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ,  κε παξάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο κεηαιηγληηηθήο 

πεξηφδνπ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΑΞΔ θαη νη 

αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΡΑΟ.  

 Ππλνιηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ ΞΓΚ (Νδηθφο 

Σάξηεο ιηγληηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία),ην φπνην ζα πξνβιέπεη 

ηνλ ηξφπν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα  επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εμφξπμεο (κεηεγθαηαζηάζεηο, απαιινηξηψζεηο), κε αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ  απηψλ αηηεκάησλ, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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Ωο πξνο ην πολιηιζηικό απόθεμα, ε Ξεξηθέξεηα νθείιεη λα επελδχζεη ζε έλα λέν 

κνληέιν πεξηθεξεηαθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ, πέξαλ ηελ αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ αξραηνινγηθνχ πινχηνπ ηεο (αξραία, βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία), νθείιεη 

λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, νη νπνίνη είηε κέλνπλ αλαμηνπνίεηνη είηε 

αλαπηχζζνληαη ειάρηζηα. Ρέηνηνη ηνκείο είλαη ε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά, ε ζχγρξνλε 

πνιηηηζηηθή έθθξαζε (δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, ζέαηξν, κνπζηθή), ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 

ηδηαηηεξφηεηαο κέζα απφ ηελ αλαβίσζε ηνπηθψλ εζίκσλ θαη ηνπ άπινπ θαη πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο (λεξά, γεσινγηθά θαηλφκελα θαη 

παιαηνληνινγηθά επξήκαηα) θαη ησλ θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλνληαη ηνπηθά σο ηκήκα ηεο 

λέαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ αζηηθή θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε. 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & 
ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Ζ θιηκάθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη ζέζεη ζε αζχκκεηξε πίεζε ηφζν ηηο 

δνκέο φζν θαη ηηο ππνδνκέο ησλ πεξεζηψλ γείαο, Δθπαίδεπζεο, Θνηλσληθήο 

Κέξηκλαο θαη ηνπ Ξνιηηηζκνχ. Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή πηζηεχεη αθξάδαληα φηη 

ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ν ζεβαζκφο θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη αλαμηνπαζνχλησλ αιιά θαη ε νκαιή έληαμε ησλ  κεηαλαζηψλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ δελ απνηεινχλ απιά ππνρξεψζεηο κηαο επλνκνχκελεο Ξνιηηείαο, αιιά 

αδηαπξαγκάηεπηνπο δείθηεο πνιηηηζκνχ. Θεσξεί ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

σο θπξίαξρνπο ππιψλεο αλάπηπμεο, ζπλδένληάο ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πηεξίδεη 

θαη πξνζβιέπεη ζην ξφιν ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο θαηαιχηε αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηθήο θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα παξαβιέπεη ην ξφιν  

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ ΡΔΗ ζηελ πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Πην πιαίζην ηνπ 2ος Άξονα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ε ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε, κέζσ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο θξίζεο.  

Νη δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ Άμνλα απηφ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο πιένλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο -ηελ αλεξγία θαη ηε 

θηψρεηα-, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα κηα βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 
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πνπ δεκηνπξγεί απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Ιφγσ ηεο έληαζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζα αλαδεηεζνχλ νη κέγηζηεο ζπλέξγηεο ησλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ , κέζσ 

ζπλδπαζκνχ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ επηδηψθνπλ κηα θαιχηεξε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηα αληηθπθιηθά θαη ζηα δηαξζξσηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο 

επαλεθθίλεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη, θαη’ επέθηαζε, εζληθήο νηθνλνκίαο100.  

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο, ην φξακα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

είλαη ε «βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο γηα ηηο επφκελεο γελεέο». Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξάκαηνο, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε Ξεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ξξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηεθδηθεί ηελ αλαδηάηαμε 

ηνπ πθηζηάκελνπ εζληθνχ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  θαη ιήςε 

αληίζηνηρεο πνιηηηθήο απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, κε  

γλψκνλα ηελ απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 

ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ζρέζεο θφζηνπο – απνηειέζκαηνο, κέζσ βειηίσζεο 

ηεο θαηαλνκήο ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη λνζνθνκείσλ ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηψλ. Ραπηφρξνλα, έρεη εθπνλεζεί απφ ηελ 

Αληηπεξηθέξεηα γείαο πξφηαζε γηα ηνλ «Τγεηνλνκηθφ Υάξηε» ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

ε νπνία αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί πηινηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ζ πξφηαζε απηή απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εγρείξεκα γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ πγεηνλνκηθφ αλαζρεδηαζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηνπ ΔΘΑΒ. Ξαξάιιεια, ηνλίδεη ηελ έιιεηςε 

θαη πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ Ρξηηνβάζκηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπ Αξκφδηνπο Φνξείο θαη ζχκθσλα θαη κε ηνλ 

Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ηεο 3εο .Ξε., ν Πηξαηεγηθφο 

Πρεδηαζκφο γηα ηελ γεία θαη ηελ Θνηλσληθή Κέξηκλα ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο 

θαη «αληαπνθξηζηκφηεηαο» θαη ζπλνςίδεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο 101: 

                                                      
100 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 57. 
101 Πηξαηεγηθφ Πρέδην  3εο ΞΔ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2014-2020 ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 2015  
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 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο, κέζσ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

πγείαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζέζπηζεο θαη πινπνίεζεο 

ζηφρσλ δεκφζηαο πγείαο, κείσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο 

ζαλάησλ,  βειηίσζεο ηεο πγείαο εηδηθψλ πιεζπζκψλ. 

 Λεηηνπξγηθή απφδνζε, κέζσ ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο/πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. 

 Οηθνλνκηθή απφδνζε, κέζσ νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

κείσζεο ησλ απνθιίζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, δηαρείξηζεο πιηθνχ, ζπγθξάηεζεο θφζηνπο.  

 Αλάπηπμε, κέζσ δεκηνπξγίαο - εθζπγρξνληζκνχ ησλ Κνλάδσλ θαη πεξεζηψλ γείαο, 

κε αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ θαη ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη δηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο Α/Βάζκηαο θαη Β/Βάζκηαο γείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, έρνπλ ηεζεί ηέζζεξηο (3) Ξπιψλεο θαη δεθαηέζζεξηο 

(14) Πηξαηεγηθνί Πηφρνη: 

ΠΤΛΩΝΑ 1: ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.1: Διαςφάλιςη τησ οικονομικήσ βιωςιμότητασ του ςυςτήματοσ υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.2: Βελτίωςη τησ Αποτελεςματικότητασ και Αποδοτικότητασ του Συςτήματοσ 
Υγείασ και αναβάθμιςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιϊν 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.3: Ψηφιακόσ Εκςυγχρονιςμόσ του Συςτήματοσ Υγείασ, Προϊθηςη τησ 
πληροφορικήσ τεχνολογίασ και των e-υπηρεςιϊν υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.4: Αναβάθμιςη των ανθρϊπινων πόρων του Τομζα Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.5: Βελτίωςη τησ Περιβαλλοντικήσ Επίδοςησ του Τομζα Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1.6: Βελτίωςη τησ Εξωςτρζφειασ του Συςτήματοσ Υγείασ 

ΠΤΛΩΝΑ 2: ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.1: Ενίςχυςη τησ Απαςχόληςησ και Αφξηςη-Πρόληψη 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.2: Βελτίωςη τησ Άμυνασ των Πολιτϊν ζναντι Παραγόντων Κινδφνου για τη 
Δημόςια Υγεία 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.3: Προϊθηςη τησ Ψυχικήσ Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 2.4: Αξιοποίηςη Προϊόντων Ζρευνασ του Συςτήματοσ Υγείασ για την 
αντιμετϊπιςη παραγόντων κινδφνου και τη θεραπεία νοςημάτων 

ΠΤΛΩΝΑ 3: ΜΕΙΩΗ ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ – ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΣΕ & ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ/ΦΡΟΝΣΙΔΑ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.1: Eπενδφςεισ ςε Υποδομζσ Υγείασ και άλλεσ Κοινωνικζσ Υποδομζσ που 
ςυμβάλλουν ςτην άμβλυνςη των περιφερειακϊν ανιςοτήτων ςτον τομζα υγείασ 
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Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.2: Αξιοποίηςη Καινοτόμων Τεχνολογιϊν για τη Διαςφάλιςη τησ Πρόςβαςησ 
ςε Υπηρεςίεσ Υγείασ 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.3: Ανάπτυξη νζων τρόπων παροχήσ υπηρεςιϊν 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3.4: Αντιμετϊπιςη των επιπτϊςεων τησ κοινωνικοοικονομικήσ κρίςησ ςτην 
υγεία των Ευπαθϊν Κοινωνικϊν Ομάδων 

 
Πην πιαίζην ηεο άκεζεο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο 

νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έρεη εθπνλεζεί ε Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή 

Κνηλσληθήο Έληαμεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία  (ΞεΠΘΔ ΞΓΚ)102, κε βάζε ην ζρεηηθφ 

πιέγκα επηινγψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο103,  φπσο νξηνζεηήζεθε απφ ηελ «Πξάζηλε Βίβιν 

γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο»104 θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο 

ΔΔ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Πηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ 

Δκβιεκαηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ ηεο105. Ζ ΞεΠΘΔ ΞΓΚ ζπληζηά ην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπηθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, ήηνη, ηεο ππνζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αλαγθαίσλ Γνκψλ θαη Ξξνγξακκάησλ, ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 

θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ θαη, βεβαίσο, ηεο ζπγθξφηεζεο 

πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο Θνηλσληθψλ Φνξέσλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο 

Πηξαηεγηθήο, ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ Φνξέσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζηειερψλ ηνπο θ.ν.θ.  

Ρν φξακα ηεο ΞεΠΘΔ ΞΓΚ είλαη «ε δηαθχιαμε θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο κε εθαξκνγή βηψζηκσλ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

κέηξσλ ελεξγεηηθνχ ραξαθηήξα, κέζα απφ κία ηζρπξή εηαηξηθή ζρέζε θνξέσλ θαη 

πνιηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ 
                                                      
102 Πχκθσλα κε ηε ζεκαηηθή αηξεζηκφηεηα 9 (άξζξν 19 θαη Ξαξάξηεκα ΣΗ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 
1303/2013) γηα ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο 
θηψρεηαο, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
αλαγθαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε κε πξνζεζκία 
νινθιήξσζεο κέρξη 31/05/2015 (ελφηεηα 9 ηνπ ΔΞ-ΞΓΚ 2014-2020).  
103 πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ 
Κνηλσληθή Έληαμε, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2014.  
104 Κειέηε «Η Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο», γηα ηελ αλάπηπμε 
κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Ηνχιηνο 2013.  
105 Βι. ηδίσο ηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο «Δπξσπατθή Πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ - Έλα Δπξσπατθφ Πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή 
ζπλνρή», COM(2010) 758/16.12.2010 θαη «ηνρεχνληαο ζηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο γηα ηελ  
αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ  
(2014-2020)», COM(2013) 83/20.2.2013. 
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θαηνίθσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο». Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ δηακνξθψζεθε έλα ζπλεθηηθφ πιέγκα πέληε 

Πηξαηεγηθψλ Πηφρσλ(Π.Π.): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ EΝΣΑΞΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΚΕ ΠΔΜ) 

Σ.Σ. 1: Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και τθσ Ακραίασ Φτϊχειασ 

Σ.Σ. 2: Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ του Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ – Προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ενςωμάτωςθσ των Ευπακϊν Ομάδων, ιδίωσ των Παιδιϊν 

Σ.Σ. 3: Προϊκθςθ τθσ Ενεργθτικισ Ζνταξθσ των Ευπακϊν Ομάδων ςτθν Αγορά Εργαςίασ και 
ςτθν Επιχειρθματικότθτα 

Σ.Σ. 4: Αναβάκμιςθ – Επζκταςθ Κοινωνικϊν και Εκπαιδευτικϊν Υποδομϊν και Υποδομϊν 
Υγείασ που προάγουν και διευκολφνουν τθν Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ των Ευπακϊν Ομάδων 
και ςτθρίηουν τισ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ςτθν ΠΔΜ, 

Σ.Σ. 5: Συντονιςμόσ, Εφαρμογι, Παρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ τθσ Περιφερειακισ 
Στρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ ςτθν ΠΔΜ. 

 

Ξαξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ν δπλακηθφο ξφινο ηεο πινχζηαο, πνιππνίθηιεο θαη 

εμειηζζφκελεο Ξολιηιζηικήρ κληπονομιάρ (πιηθήο θαη άπιεο) ηεο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, θαζψο θαη ηνπ Αθληηιζμού, ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, επηδηψθνληαη 

δξάζεηο νινθιεξσκέλεο πξνψζεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ψζηε ηα δχν 

απηά αγαζά λα θαηαζηνχλ αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα ζε φιε ηελ θνηλσλία θαη κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο ε ζηήξημε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ 

θαη ρψξσλ, ε αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ, ε δεκηνπξγία 

αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη θαηλνηφκσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πξνψζεζε θαη πξνβνιή 

ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ειηθίεο.   

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 
(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Ζ αλάζρεζε θαη ε απνθιηκάθσζε ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ ην κεγάιν ζηνίρεκα 

γηα ηελ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή. Ζ ζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ, ε 

νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ε ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ζπληνληζκέλε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο  απνηεινχλ ην βαζηθφ κίγκα πνιηηηθψλ 

ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Ζ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ Ππκθψλνπ Δηαηξηθήο Πρέζεο 

2014-2020, ε πηνζέηεζε θαη εκπέδσζε πξαθηηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ε 
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δηαζχλδεζε ηεο Έξεπλαο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ. 

Πην πιαίζην ηνπ 3ος Άξονα, o Πηξαηεγηθφο Πηφρνο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

πνπ ηίζεηαη είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  ησλ 

επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, απαηηνχληαη δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζειθχεη επελδχζεηο, ηελ 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο  θαη δηθηπψζεσλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο», ηελ αλαβάζκηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. 

Απαηηείηαη ε ζηήξημε θαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ νξγαλσκέλσλ δνκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΒΗΞΔ, ΒΗΝΞΑ, ΒΗΞΑ) γηα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη 

ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ εμππεξεηήζεσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο.  Αληηκεησπίδεηαη 

ζεηηθά θαη κε πξννπηηθή ε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξεπκαηηθνχ Θέληξνπ ζηε 

Γπηηθή Καθεδνλία. 

To νέο αναπηςξιακό ςπόδειγμα ππαγνξεχεη ηε ζηξνθή ζε παξαγσγηθνχο 

αληαγσληζηηθνχο θαη ελ δπλάκεη εμσζηξεθείο θιάδνπο, φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ν 

πνιηηηζκφο, νη ΡΞΔ, ε ελέξγεηα, ε γεσξγία  θαη θηελνηξνθία, ε κεηαπνίεζε θαη νη 

ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη θαη ζα ιάβνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ 

θαηαλνκή πφξσλ θαη επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πηπαηηγικήρ Έξςπνηρ 

Δξειδίκεςζηρ. Νη ηομείρ πποηεπαιόηηηαρ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην 

RIS3 ηεο ΞΓΚ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κεηά απφ απνηίκεζε φισλ ησλ πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έρνπλ ηεζεί (ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΞ αιιά θαη 

ζην βαζκφ δηαζχλδεζήο ηνπο κε άιινπο ηνκείο, φπσο θαη ζηελ απαζρφιεζε), είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία, ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ 

ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη, θπξίσο, ηνπ πςειφηαηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Νη ηνκείο απηνί, αλά θιάδν θαη κε αλαθνξά ζηε ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε , είλαη106:  

                                                      
106 Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΞΓΚ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 98. 
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 Ν κλάδορ Δνέπγειαρ/ΑΞΔ-Ρηλεθέπμανζηρ, κε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

νξηζκνχ «Καηλνηνκία ζηελ Δλέξγεηα» γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (θπξίσο ζηηο 

Ξ.Δ. Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο). 

 Ν κλάδορ Νλοκληπωμένηρ Γιασείπιζηρ Αποππιμμάηων  (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.) 

 Νη παξαδνζηαθνί κλάδοι Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Κεηαποίηζηρ: 

 κεηαπνίεζε – ηππνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζε φιεο 

ηηο Ξ.Δ.) 

 Δθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ - δεξκάηηλα πξντφληα (ζηηο Ξ.Δ. Θαζηνξηάο & 

Θνδάλεο) 

 ηξφθηκα, πνηά, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο  (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.)  

 O κλάδορ ηος Ροςπιζμού (ζε φιεο ηηο Ξ.Δ.) 

Δηδηθφηεξα, ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάζρεζε 

ηεο απνδηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κέζσ αχμεζεο 

ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε πνηνηηθά θαη αληαγσληζηηθά αγξν-δηαηξνθηθά πξντφληα 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αιιά θαη δηαηξνθηθήο επάξθεηαο θαη αζθάιεηαο θαη πξνάγνληαο 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο . Ζ νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ (λεξνχ, ελέξγεηαο, ρεκηθψλ, πξψησλ πιψλ) θαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

αεηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ  

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πξννπηηθή αλάδεημεο νξηζκέλσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο κε ηνπηθή ηππνπνίεζε θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππφ 

αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηεο θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξννπηηθέο, ε νπνία ζα 

πξνσζεζεί κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (εθζπγρξνληζκφο, δηαθνξνπνίεζε, 

θαηλνηνκία, πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πηζηνπνίεζε κε ηα επίζεκα ζήκαηα θαζψο θαη κε ην ήκα Πνηφηεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο «We Make»), δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Ρνπηθά πξντφληα φπσο 

ε θέηα, ν θξφθνο, ηα θαζφιηα, ηα ξνδάθηλα, ηα κήια, νη πηπεξηέο, ην θξαζί θιπ. 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα, ε ππεξαμία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα κέλεη 

ζηελ πεξηνρή θαη λα ηελ θαξπνχληαη νη παξαγσγνί κέζα απφ ηε ζπζθεπαζία θαη 

ηελ ηππνπνίεζε. Νη θιάδνη ησλ αξσκαηηθψλ, θηελνηξνθηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ 

θπηψλ, ησλ νζπξίσλ, ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, ησλ πνηψλ θαη ελ γέλεη ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη ε θηελνηξνθία, ε νπνία έρεη πάξα πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ πεξηνρή θαη αλαδσνγνλήζεθε ζε έλα βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
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κε δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα βννεηδή, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο 

ζπλνιηθά θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο επηκέξνπο πεξηνρψλ 107.  

Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ε ζηήξημε ησλ ΚΚΔ 

ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο 

πεξηθέξεηαο108. Πε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα ηδηαίηεξν  

παξαγσγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ κνληέιν, κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα κε βάζε ηα πξντφληα πνπ παξάγεη θαη κε ηα νπνία 

έρεη ηαπηηζζεί, κε παξάιιειε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή  

δηαδηθαζία ζεζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ 

«Καιάζη Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο»109. 

Ζ ζηξαηεγηθή «ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(CLLD)» ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη σο κία 

άθξσο ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία (απφ ηε βάζε πξνο ηα επάλσ), απφ ην ζρεδηαζκφ 

κέρξη ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ, ζα απνηειέζεη 

κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα έλαλ «δσληαλφ θαη ζε θίλεζε» αγξνηηθφ ρψξν, κε 

λένπο αλζξψπνπο θαη κε ηζρπξή δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο, κέζσ ησλ 

δηθηπψζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ κε ηε κνξθή Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ.  

Ραπηφρξνλα, ηα Ρνπηθά Πχκθσλα Ξνηφηεηαο (ΡΠΞ) θαη ε δηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο 

θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο σο κνλφδξνκν ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ.  

Δπηπξνζζέησο, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ ζε 

ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

Ξαξάιιεια, ν θαηεμνρήλ παξαγσγηθφο θαη εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο, 

αλ θαη έδεημε ζεκάδηα θξίζεο, παξακέλεη ν δεχηεξνο ζε δπλακηθφηεηα θιάδνο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηνλ νπνίν εμεηδηθεχεηαη ε Ξεξηθέξεηα. Ζ δηεχξπλζε ηνπ 

θιάδνπ ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ κε ηελ εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ 

                                                      
107 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 7. 
108 ΠΔΠ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 55. 
109 ΑΛΘΝ Α.Δ., Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην «Καιάζη Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», Κάξηηνο 
2012, ζει. 189. 
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θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν  αλαπηπζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία 

θαη πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κέζσ ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ηεο εθηξνθήο. Ξξέπεη, σζηφζν, λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλα δνκηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε γήξαλζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο επί 

πνιιά έηε ε λεφηεξε γεληά δελ εληάζζνληαλ ζηνλ θιάδν , θαηεπζπλφκελε ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ110. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηνπξηζκφο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαγέλλεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηζρπξέο 

δηαηνκεαθέο ζπλέξγεηεο (εηδηθφηεξα δε κε έκθαζε ζε θαηλνηνκηθέο παξεκβάζεηο ζηα 

ζπκπιέγκαηα «ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ, ηνπξηζκνχ-αγξνδηαηξνθήο θαη ηνπξηζκνχ-

πεξηβάιινληνο), νξηδφληηα θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη 

θιάδσλ (μελνδνρεία, εζηίαζε, κεηαθνξέο, ιηαλεκπφξην) θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηδφζεηο ηδηαίηεξα ζηελ απαζρφιεζε. Βαζηθφ ζηφρν ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ 

ζα απνηειέζεη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ εκπινπηηζκνχ  θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε αμηνπνίεζε ηνπ 

πινχζηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηνπ ηδηαίηεξνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ πξντφληνο (γαζηξνλνκία) θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πε 

ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, εληνπίδνληαη 

πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο δηαθνξνπνηεµέλσλ ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζµφο, γαζηξνλνµηθφο, θπζηνιαηξηθφο, αζιεηηθφο, 

ρεηκεξηλφο, πνιηηηζηηθφο, αξραηνινγηθφο, ζξεζθεπηηθφο, βηνµεραληθφο, ηαµαηηθφο, 

ηαηξηθφο ηνπξηζµφο θιπ.). Απφ ρσξηθή άπνςε, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ππνζηήξημε 

δηθηχσλ ηνπξηζκνχ θαη, παξάιιεια, ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ αλάδεημεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ θηηξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο111.  

Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη ε δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά ελφο 

δηαθξηηνχ, ειθπζηηθνχ θαη «απζεληηθνχ» πξντφληνο, ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη µε ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα ελζσκαηψλεη ηελ εηθφλα ηεο, δηαζθαιίδνληαο 

πνηφηεηα ζηελ εκπεηξία ηεο αλαςπρήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε άµβιπλζε 

                                                      
110 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
111 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
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ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ππφ ηνλ φξν πάληνηε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο112.  

Θξίζηκνη παξάγνληεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ πνπ ζα πξνσζεζνχλ είλαη επίζεο ε αλάπηπμε πνηνηηθψλ θαη πξνζβάζηκσλ 

ππνδνκψλ, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΡΞΔ, ε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ. Νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλεθηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζην φξακα θαη ηελ Δζληθή 

Πηξαηεγηθή ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020113, κε ζηφρν ηφζν ηελ αλάδεημε 

ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζε έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ φζν θαη 

ηε δηαζθάιηζε ελφο εληαίνπ επηπέδνπ ειάρηζησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Γεληθά, ν πνιηηηζκφο, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πινχζηαο θαη 

πνιππνίθηιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία θαη ν θιάδνο ησλ 

ΡΞΔ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζπγθξηηηθά «άυια» πιενλεθηήκαηα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε, 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   

Ρν ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ παπαγωγικού πεπιβάλλονηορ, κε δεδνκέλα 

ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ηε ζηελή «θιαδηθή 

δηαζπνξά» ηνπ παξαγσγηθνχ κίγκαηνο, ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

δεκηνπξγίαο δνκψλ ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, κε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, εμσζηξέθεηαο 

θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπγθέληξσζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ δχλαηαη λα απνηειέζεη 

ε ζπλεξγαζία θαη δηαζχλδεζε ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θιάδσλ πνπ ρηίδνπλ ζε δεμηφηεηεο θαη 

εμεηδηθεχζεηο απφ παιηφηεξνπο θιάδνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ παξάδνζε ηεο 

πεξηνρήο ζε πιενλέθηεκα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο114.  Ζ εμσζηξέθεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε αλάδεημή ηεο σο γεσγξαθηθνχ πφινπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ησλ λνηηνδπηηθψλ βαιθαλίσλ είλαη θχξηνο ζηφρνο ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε αλάιεςε δξάζεσλ 

ηφζν ζε ηερλνθξαηηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
                                                      
112 Πρέδην Πηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΞΓΚ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 109. 
113 πνπξγείν Ρνπξηζκνχ, Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, «ρέδην 
Καηεπζχλζεσλ Δζληθήο ηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ», ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ, Λνέκβξηνο 
2013.  
114 ΞΔΘΑ, ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ, Μειέηε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, Γεληθέο 
πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, ζει. 8. 
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ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε επίπεδν 

δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ρα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηφζν ζηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο φζν θαη 

ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ δηεπθφιπλζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 4 

(Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Ζ Αηξεηή Ξεξηθεξεηαθή Αξρή πηζηεχεη ζε κηα Γηαθπβέξλεζε κε μεθάζαξα 

αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Ξξνσζεί κηα απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζε 

επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

ππεξεζηαθέο δνκέο. ηνζεηεί ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη πξνσζεί ηελ αλνηθηή 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο εληαία πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Αλαηξέπεη ρξφληα ζηεξεφηππα θαη 

αγθπιψζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα αλζξσπνθεληξηθφ πιαίζην δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επίηεπμε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Άμνλα απηνχ απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ Πηξαηεγηθψλ Πηφρσλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ησλ ηξηψλ ππνινίπσλ Αμφλσλ. Πην πιαίζην ηνπ 4ος Άξονα, ν 

Πηξαηεγηθφο Πηφρνο ζπληίζεηαη απφ δχν άμνλεο παξέκβαζεο: 

 Ρελ ενίζσςζη ηηρ οπγανωηικήρ και επισειπηζιακήρ ικανόηηηαρ ηηρ 

Ξεπιθέπειαρ, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο θαη ηεο βειηίσζεο 

ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

 Ρελ ανάπηςξη ηος ανθπώπινος δςναμικού ηηρ Ξεπιθέπειαρ, κέζσ βειηίσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ θαζψο θαη ηεο παξνρήο αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ ησλ πξνσζνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Νη αλσηέξσ ζηξαηεγηθνί άμνλεο παξέκβαζεο ζα επηηεπρζνχλ, θπξίσο, κε ηελ 
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πξνψζεζε ηεο ανοικηήρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ, ε νπνία απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ ζεκειηαθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ΞΓΚ θαζψο θαη ηελ εηθφλα ηεο σο 

νξγαληζκνχ ζηα κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιιά θαη ζηηο αληηιήςεηο φζσλ 

δηακέλνπλ, επηρεηξνχλ, ηελ επηζθέπηνληαη ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλαιιάζζνληαη 

καδί ηεο. Κε ηε ζχλαςε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε «Δπηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»115, εμαγγέιζεθε ε πνιηηηθή 

βνχιεζε θαη δέζκεπζε πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο ΞΓΚ γηα πξνψζεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο σο «εληαίαο πιαηθφξκαο επαθήο ησλ πνιηηψλ, αιιά 

θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηείαο». Ζ Πχκβαζε απηή ζεκαηνδνηεί ην πξψην βήκα 

ελφο πξσηνπφξνπ εγρεηξήκαηνο πνπ, κέζσ «αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ 

πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ», έρεη ζηφρν ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηε 

ζπλαπφθαζε, ηελ πξνηππνίεζε θαη πηζηνπνίεζε, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη ηελ «αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα απφ 

ηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο». Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε φιε 

πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ δπλάκεσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο116. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ην δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ πιαίζην αλνηθηήο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θεληξηθή ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηεο ΞΓΚ γηα ηελ 

πεληαεηία 2015-2019 είλαη ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο θνηλέο ππνζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ θαζψο θαη ε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Ξέξα απφ ηε 

δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα θαη ηε δηαξθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζην ηνπηθφ γίγλεζζαη, εμέρνπζα ζηξαηεγηθή ζεκαζία έρνπλ νη ζηφρνη 

ηεο πξφζβαζεο ζε επξπδσληθά δίθηπα, ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο, ηεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο θαη ηεο ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ΡΞΔ117.  

                                                      
115 Βι. θαη ππνζ. 50, Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κεηαμχ Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Δξεπλεηηθνχ 
Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ) θαη Αλαπηπμηαθήο 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΛΘΝ (αξηζ. 315/2014 απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο).  
116 Γξαθείν Ρχπνπ ΞΓΚ, 2014, «Έγηλε ην πξψην βήκα ζηελ ςεθηαθή επνρή γηα ηε Γπηηθή 
Μαθεδνλία»[Γειηίν Ρχπνπ] Ξέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ 2014,  Γηαζέζηκν ζην: <http://www.pdm.gov.gr>   
117 Δξεπλεηηθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Ππζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη πνινγηζηψλ (ΔΞΗΠΔ), 
ηξαηεγηθφ ρέδην Αλνηθηήο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2015-2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δπηζηεκνληθή 

http://www.pdm.gov.gr/
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Ππγθεθξηκέλα, αλαιακβάλνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

 Δθαξκνγή ανοικηήρ ηλεκηπονικήρ διαβούλεςζηρ, κέζσ πξνζαξκνζκέλεο 

πιαηθφξκαο,  κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη θάζε είδνπο 

ελδηαθεξφκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο.  

 Θαζηέξσζε ηλεκηπονικήρ επικοινωνίαρ και διακίνηζηρ εγγπάθων, κε 

ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( e-mail), ην 

δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθηππψζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Γεκηνπξγία ηλεκηπονικών ςπηπεζιών, κε ζηφρν ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξείο. 

 Γξάζε γηα μια πεπιθέπεια πποζιηή ζηον πολίηη και ηον επισειπημαηία , κε 

ζηφρν ηελ αλάξηεζε νξγαλνγξακκάησλ θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ 

ζηειερψλ, ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλάξηεζεο δεκνζίσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, 

ηε δσληαλή δηαδηθηπαθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ 

παξνπζία θαη επηθνηλσλία ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 Γξάζε γηα ηελ καινοηομία από όλοςρ ππορ όλοςρ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο πιεζνπνξηζκνχ (crowdsourcing), φπνπ πνιίηεο, θνξείο 

θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα θαηαζέηνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ. 

 Θαζηέξσζε ανοικηού ζςμμεηοσικού πποϋπολογιζμού, κε ζηφρν λα είλαη νη 

πνιίηεο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ κε δηαθαλή ηξφπν ηηο  δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο 

θαη ηα δεδνκέλα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ζπκκεηέρνπλ θη νη ίδηνη κε πξνηάζεηο ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 ινπνίεζε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο e-ζςμπαπαζηάηη, κε ζηφρν ηελ πιήξε 

ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκπαξαζηάηε 

ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

δηακεζνιαβεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηεο Ξεξηθέξεηαο 

φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 ηνζέηεζε/ρξήζε έξςπνων ςποδομών, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ηδησηηθνχ λέθνπο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, 

κείσζε θφζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη κηα επξεία, πνηνηηθή θαη αλαπηπμηαθά βηψζηκε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο ίδηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ πνιηηψλ  αιιά θαη θάζε είδνπο 

εκπιεθνκέλσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  Καδί κε ηε βειηίσζε θαη εκβάζπλζε ηεο 

                                                                                                                                                                 
θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε», Έθδνζε 1.0, 27/3/2015, ζει. 6-9, 13-14. 
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ηνπηθήο δεκνθξαηίαο επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ  

ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΞΓΚ ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ 

αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο, θαζψο κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, βαζηζκέλε ζηηο λέεο ΡΞΔ, ζα ζηεξίμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κεηάβαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ην λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα.  

3.4 Διάπθπωζη Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ  

Όπσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα πξνηεηλφκελα Κέηξα 

επηιέρζεθε λα αθνινπζήζνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ζε 

επίπεδν ΔΠΞΑ, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζε απηά θαη ζπληνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο παξεκβάζεηο 

πξνο επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο118. 

Ζ αληηζηνίρηζε ησλ (4) Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο κε ηνπο Θεκαηηθνχο Πηφρνπο ηεο 

Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» απνηππψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο Ξίνακερ 51 και 52. 

 

Πίλαθαο 51. Θεκαηηθνί Πηφρνη (ΘΠ) ηεο Πηξαηεγηθήο Δ2020 αλά Άμνλα 
Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

ΘΠ4 Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ  

άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ΘΠ5 Ξξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο  δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ 

ΘΠ6 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

ΘΠ7 Ξξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ΡΞΔ  

ΘΠ6 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

                                                      
118 Πχκθσλα θαη κε ηνλ Νδεγφ θαηάξηηζεο ΔΞ Ν.Ρ.Α. β΄ βαζκνχ (ΔΔΡΑΑ, 2011, ζει. 74) «Σα κέηξα δχλαηαη 
λα αληηζηνηρνχληαη, ζην βαζκφ φπνπ είλαη εθηθηφ, θαη κε ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ» 


