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3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

3.1 Ειζαγωγή 

Βαζηθφο άμνλαο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΠΓΜ, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

ζηξέθνληαη φια ηα έξγα θαη νη δξάζεηο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, είλαη ε 

επεκεξία όισλ ησλ πνιηηώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ όισλ ησλ απνδεθηώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. 

Η έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηώλ, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίηεπμε 

πνιιαπιψλ ζηφρσλ εθ κέξνπο δηαθφξσλ ηνπηθψλ νκάδσλ θαη ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε 

πίεζε γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφδνζεο, δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. Δηδηθά 

ζήκεξα, ε δπζρέξεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απμεκέλε ππεπζπλφηεηα θαη ινγνδνζία ηεο αηξεηήο δηνίθεζεο, ε νπνία επσκίδεηαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δσέο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ58. Οη 

πνιίηεο απαηηνχλ πιένλ λα γλσξίδνπλ φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην φλνκά ηνπο 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο, κε βάζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλνηρηήο πξφζβαζεο59, θαη 

δηαδηθαζίεο δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρηθφηεηαο.  

Παξάιιεια, ε αλάγθε αλαραίηηζεο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

επαθφινπζεο χθεζεο ζε φια ηα επίπεδα, αιιά θαη ζηαδηαθήο επίηεπμεο ζηαζεξήο, 

πνηνηηθήο θαη δηαηεξήζηκεο αλάθακςεο επηβάιιεη ηε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ησλ ελεξγεηψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, φρη κφλνλ ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Η αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ κέιινληνο 

ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπινχο ηνκείο (πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ππνδνκψλ, 

πνηφηεηαο δσήο, θιπ), κέζσ ησλ αλεηιεκκέλσλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επηθέληξσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ζε 

επηιεγκέλνπο ζηφρνπο θαη αληίζηνηρνπο ηνκείο θαη δξάζεηο, νδήγεζαλ ηελ Διιάδα λα 

πηνζεηήζεη – κε δηαθνξεηηθή έληαζε – ην ζύλνιν ησλ έληεθα (11) Θεκαηηθώλ ηόρσλ πνπ 

                                                      
58 Λαθθίηα Αζ., Η εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε: Μηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 4-5. 
59

 Local Government Association (LGA) (2014). Rethinking governance - practical steps for councils 
considering changes to their governance arrangements. London: LGA.  
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πξνβιέπνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΔ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ60.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ζηξαηεγηθή πνπ απνηππψλεηαη ζην παξφλ ΔΠ βξίζθεηαη ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δζληθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζα 

αλαδεηήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ/δξάζεσλ. Η εζηίαζε ζε δξάζεηο κε ηε 

κέγηζηε πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη, θαη’ επέθηαζε, εζληθή 

νηθνλνκία επηβάιιεηαη ηφζν απφ ηε κείσζε ησλ εζληθψλ πφξσλ φζν θαη ησλ πφξσλ ησλ 

λέσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, πνπ απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζα απφ ην παξφλ 

Πξφγξακκα. Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ αλέδεημε ηα 

αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ην 

Πξφγξακκα απηφ ζπκβάιιεη, ζπκπιεξσκαηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά  κε ηα ππφινηπα 

Δζληθά θαη Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο χθεζεο θαη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ππφ θαηάξηηζε ΔΠ ζπλάδεη κε ην 

γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ πιαίζην πνπ έρεη ηεζεί γηα ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

απφ ηηο Δζληθέο ηξαηεγηθέο θαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δζληθά Πξνγξάκκαηα θαη 

θπξίσο κε: 

 Σν Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΔΠΑ 2014-2020), 

βαζηθή επηδίσμε ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κηα 

επεκεξία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο θαη βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ επηινγή ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη ε άκβιπλζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 61. 

 Σν εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

2014–2020 (ΠΔΠ ΓΜ 2014-2020), νη (4) βαζηθνί ζηφρνη ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε αληαγσληζηηθό επίπεδν, ε 

ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ε πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνώζεζε 

ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 62. 

                                                      
60

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ, Δηαηξηθό ύκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020 (επίζεκε 
ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 54. 
61 Δ Διιάδαο 2014-2020 (επίζεκε ππνβνιή ΔΔ  17-04-2014), ζει. 50-51  
62 Δγθεθξηκέλν ΔΠ-ΠΓΜ 2014-2020 (έγθξηζε ΔΔ 18-12-2014), πλνπηηθή Παξνπζίαζε, ζει. 5 
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 Σν ρέδην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο - RIS3  ΠΓΜ 2014-2020, ην νπνίν 

δηαπλέεηαη απφ ην φξακα γηα κηα: «Ρεαιηζηηθή Έμππλε Δμεηδίθεπζε Δπελδπηηθώλ 

Πξνηεξαηνηήησλ σο βαζηθό αλαπηπμηαθό ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηαηεξήζηκεο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, κε βηώζηκεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη θνηλσληθή ζπλνρή»63. 

 Σν Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Α.Π.) 2012-2016 γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο)                         

ζην πιαίζην ηνπ Σέινπο Αλάπηπμεο, κε θεληξηθφ ζηφρν ηελ «ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο απαζρόιεζεο βαζηζκέλεο ζηε γλώζε, 

βειηηώλνληαο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο». 

 Σν αλαζεσξεκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη 

πξννπηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νη ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλάθακςεο ζε ηέζζεξηο 

(4) άμνλεο (γεληθέο πξννπηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθέο 

ζηξαηεγηθέο-ελέξγεηεο, αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ρσξηθέο 

επηδηψμεηο, θιηκαηηθή αιιαγή σο παξάγνληαο ζεψξεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, θξίζηκεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ) 64. 

 Σν ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο GR09 θαη πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Μέηξσλ65.  

 Σα εμήο ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 2014-2020: 

 Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ), 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη «ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο κεηάβαζεο ζηελ πνηνηηθή 

                                                      
63 ρέδην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΠΓΜ 2014-2020 (έθδνζε 22/07/2015), ζει. 90. 
64 ΤΠΔΚΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, Μειέηε Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 6-7.         
Σν ρέδην Τ.Α. αλαζεσξεί ην αληίζηνηρν Πιαίζην πνπ είρε εγθξηζεί κε ην ΦΔΚ 1472/Β΄/9.10.2003 θαη 
παξάιιεια ελαξκνλίδεηαη κε ηα ηζρχνληα πιαίζηα ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Πιαίζην θαη Δηδηθά 
ΠΥΑΑ), θαζψο ελζσκαηψλεη, εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο θαηεπζχλζεηο-πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, ελψ φπνπ 
απαηηείηαη πεξηιακβάλεη θαη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο ηνπο αλαζεψξεζεο. 
Δπίζεο, ιακβάλεη ππφςε ηηο λεφηεξεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ΠΠΥΑΑ εζληθέο πνιηηηθέο (αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 
εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ηνκεαθέο πνιηηηθέο, λεφηεξεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο) θαη Δπξσπατθέο 
πνιηηηθέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ρσξηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. 
65 ΤΠΔΚΑ, ΔΓΤ, ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο (GR09) (ΦΔΚ 181 /Β΄/31-1-2014). 
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επηρεηξεκαηηθόηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αύμεζε ηεο 

εγρώξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο». 

 Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», κε 

ζηφρνπο: 

o ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ,  ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο βαζηθψλ 

ππνδνκψλ (νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ), ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Μεηαθνξψλ, ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

θαη νηθνινγηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ (αζηηθψλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο) 

o ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε - Γηά βίνπ Μάζεζε», κε 

ζηφρνπο ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαμεο επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη δηά βίνπ 

κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα», κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζπλεθηηθή, θαιά ζπληνληζκέλε, επέιηθηε, εμσζηξεθήο 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απνηέιεζκα, απνθαζηζηψληαο ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ πνιίηε θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο. 

 Δ.Π. «Αγξνηηθή Αλάπηπμε», κε ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ηε κεηάβαζε ζε έλα ηζρπξφ, 

αεηθφξν αγξν-δηαηξνθηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Σν ρέδην Καηεπζχλζεσλ Δζληθήο ηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Σνπξηζκνχ, ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε (4) άμνλεο (επηρεηξεκαηηθόηεηα, αλζξώπηλνη 

πόξνη, θαηλνηνκία, εμεηδίθεπζε)66. 

 Σελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2014-2016, ε νπνία 

δνκείηαη ζε (4) ππιψλεο ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλαδηνξγάλσζε 

                                                      
66 Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, «ρέδην 
Καηεπζύλζεσλ Δζληθήο ηξαηεγηθήο 2014-2020 ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ», ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ, Ννέκβξηνο 
2013, ζει. 20.  



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

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ  172                                                                                                                                

 

δηνηθεηηθώλ δνκώλ, βέιηηζηε αμηνπνίεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, εμνξζνινγηζκό 

βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο)67. 

Δηδηθφηεξα, ην λέν ΠΔΠ 2014-2020 ζπληζηά ην βαζηθφ αλαπηπμηαθφ εξγαιείν θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ/έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζην παξφλ ΔΠ. Η δνκή ηνπ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην 

Αλάπηπμεο 2014-2020, κε νδεγφ ηνπο αθφινπζνπο (11) Θεκαηηθνύο ηόρνπο ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ «Δπξώπε 2020»:  

Α/Α ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

2 
Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

3 
Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην ΔΣΘΑ) 

4 
Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο 

5 
Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

6 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ 

7 
Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 
ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

8 
Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ 

9 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο  

10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε  

11 
Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο 

Πεξαηηέξσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ παξφληνο ΔΠ ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ην πιαίζην ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο68, σο ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή νξγάλσζε θαη 

αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ πξνσζεί ηζφξξνπα ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηεο ζπλνρή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

                                                      
67 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ, Δζληθή 
ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2014-2016, ζει. 8.  
68 Σα  Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) ηνπ άξζξνπ 8 
παξ. 1 ηνπ Ν. 2742/7-10-99 (ΦΔΚ 207 Α) «Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα Πεπιθεπειακά Υωποηαξικά Πλαίζια (Π.Υ.Π.) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ν.4269/14 (ΦΔΚ 142 Α/28-06-2014) «Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξύζκηζε - Βηώζηκε αλάπηπμε».  
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πνιηηηζηηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, κε γλψκνλα ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο. Με ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ξχζκηζεο θαη 

εμηζνξξφπεζεο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρψξν ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο, κε ηε κνξθή εληζρχζεσλ, 

επελδχζεσλ θαη ξπζκίζεσλ, ζην γεληθφ ζηφρν ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ελ ηέιεη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο69, ην 

ΠΠΥΑΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο 

πεξηθέξεηαο, εληφο ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ θαη εζληθνχ ρψξνπ. 

Η βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ (Π.Υ.Π.) έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4269/1470,  ζην 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θάζε Πεξηθέξεηαο πεξηιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα 

έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Π.Υ.Π. ζχκθσλα θαη κε ην 

πξφγξακκα ελεξγεηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπο. χκθσλα δε κε ηελ παξ. 5(α) ηεο 

αλσηέξσ δηάηαμεο, ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ Π.Υ.Π. ζηα 

ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κέζσ ησλ εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο 

πνπ ζπληάζζεη ηνπιάρηζηνλ αλά πεληαεηία. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ηα Π.Υ.Π. 

απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ, κε ηα νπνία παξέρνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα: 

 ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαπηπμηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε 

Πεξηθέξεηαο ηνπ πξσηνγελνύο, δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα, φπσο ηδίσο ηεο 

γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, 

 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ, ηδίσο απηώλ 

πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θπζηνγλσκία ηεο Πεξηθέξεηαο, 

 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ινηπήο ηερληθήο 

ππνδνκήο πεξηθεξεηαθνύ ελδηαθέξνληνο, 

 ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, 

 ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, 

 ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

θαζψο θαη ηνπ νηθηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο θάζε Πεξηθέξεηαο, 

                                                      
69 ΤΠΔΚΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, Μειέηε Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 3. 
70 Βι. θαη ππνζ. 68 
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 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγψλ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ρσξνηαμηθνχ θαη 

αζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηδίσο νη Πεξηνρέο Δηδηθώλ Υσξηθώλ Παξεκβάζεσλ θαη ηα 

ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεσλ. 

ην ρέδην ηεο Απφθαζεο γηα ην λέν ΠΠΥΑΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο71, ε ζέζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνλ δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηελ 

Πξνζβαζηκόηεηα (Δγλαηία Οδφο, ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν), ηελ Δλέξγεηα (ελεξγεηαθά 

δίθηπα, αγσγφο ΣΑΡ), ηελ Οηθνλνκία (ειεθηξνπαξαγσγή - κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν 

ησλ Βαιθαλίσλ), ηελ Δδαθηθή πλνρή (πχιε ηεο Δ.Δ. πξνο ηα Γπηηθά Βαιθάληα) θαη ην 

Πεξηβάιινλ (δηαθξαηηθφ Δζληθφ Πάξθν – θπζηθνί θαη αλαπηπμηαθνί πφξνη κηαο επξχηεξεο 

δηαζπλνξηαθήο δψλεο). ’ απηφ ην πιαίζην, θαζνξίδνληαη Κύπιερ ηπαηηγικέρ 

Καηεςθύνζειρ και Πολιηικέρ, νη νπνίεο αθνινχζσο πξνζδηνξίδνληαη θαη ζηνλ εζληθφ 

ρψξν. 

Χο θύξηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζην Γηεζλή θαη Δπξσπατθό ρώξν νξίδνληαη νη αθφινπζεο72:  

 Αμηνπνίεζε ηεο γσληαίαο ζέζεο θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ΠΓΜ σο 

«Πεπιθέπεια-Πύλη ειζόδος ηηρ Υώπαρ» ζε κηα επξχηεξα αλαπηπγκέλε 

δηαζπλνξηαθή δψλε. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ΠΓΜ ζηα Διεςπωπαϊκά Δίκηςα Μεηαθοπών θαη 

πεξαηηέξσ βεληίωζη ηηρ ζςνδεζιμόηηηάρ ηεο κε ηνλ επξσπατθφ ρψξν κε έλα 

αλαπηπγκέλν πνιπηξνπηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ΠΓΜ ζηα Διεςπωπαϊκά Ενεπγειακά Δίκηςα θαη 

ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο. 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε, δηθηχσζε, ζπλεξγαζία θαη ρσξηθή νινθιήξσζε ελφο 

ιζόπποπος και πολςκενηπικού διαζςνοπιακού σώπος. 

 Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ΠΓΜ διεθνώρ κε ηελ αλάπηπμε κηαο δπλαηήο εξωζηπεθούρ 

ηοπικήρ οικονομίαρ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αλζεθηηθφηεξσλ θιάδσλ ηεο. 

 Δλίζρπζε ηνπ διεθνούρ πόλος ηεο ΠΓΜ ωρ ενεπγειακού κένηπος κε ηελ 

οπθολογική αξιοποίηζη ηων αποθεμάηων λιγνίηη θαη ηελ αχμεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ θαη ελ γέλεη θαηλνηφκσλ πεγψλ ελέξγεηαο73. 

                                                      
71 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. 
72 Βλ. Δνότητα Β.1.2.β. - ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ηεο Μειέηεο Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & 
Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Άξζξν 3 εδ. 1. «Η ζέζε θαη ν ξόινο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ δηεζλή, επξσπατθό θαη εζληθό ρώξν», Απξίιηνο 2015, ζει. 28-29.  
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 πκβνιή ζηελ πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κλιμαηικήρ αλλαγήρ ζε δηαζπλνξηαθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα. 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ Τ.Α., σο εηδηθόηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο: 

 Άκεζε νινθιήξσζε ησλ δηεζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο ΠΓΜ θαη κεζνπξφζεζκα 

δξαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζπλδεζηκφηεηάο ηεο κε ην δηαζπλνξηαθφ ρψξν κέζσ ελφο 

ζχγρξνλνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Οινθιήξσζε ησλ Καζέησλ αμφλσλ ηάηηζηα-Κξπζηαιινπεγή θαη Κνδάλε- 

Φιψξηλα-Νίθε74. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Φιψξηλαο κε ηνλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 Τινπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο Κξπζηαιινπεγή – Φιψξηλα – 

Θεζζαινλίθε. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηεο Ιφληαο Οδνχ κέρξη ηελ Κνδάλε. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 

Φιψξηλα-Μνλαζηήξη. 

 Τινπνίεζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ (Trans Adriatic Pipeline -TAP) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζρεδηαζηεί λα δηέιζεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ πφιεσλ ηεο ΠΓΜ νη νπνίεο, παξά ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, 

κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε πνιπθεληξηθήο θαη ηζφξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζην δηαζπλνξηαθφ ρψξν. 

 Δλίζρπζε ηεο Κνδάλεο θαη ελ γέλεη ηνπ πνιππνιηθνχ άμνλα Κνδάλε-Πηνιεκαΐδα-

Ακχληαην-Φιψξηλα σο ελεξγεηαθνχ θέληξνπ πνιιαπιψλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο θαη σο πφινπ παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη ηερλνγλσζίαο. 

 Δλίζρπζε ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο σο «πφιεηο-πχιεο» εηζφδνπ ζηελ 

Πεξηθέξεηα θαη ηε Υψξα απφ ηελ ΠΓΓΜ (Φιψξηλα) θαη ηελ Αιβαλία (Καζηνξηά). 

 Αλάδεημε ηεο ζέζεο ηεο Κνδάλεο θαη ησλ ινηπψλ πφιεσλ ηεο ΠΓΜ ζε έλα 

δηαζπλνξηαθφ πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα κηθξψλ πφιεσλ πνπ δηθηπψλεηαη γχξσ απφ ην 

                                                                                                                                                                 
73 Όπσο πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Π.. (βι. ππνζ. 71), 
πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ζπλέρηζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 
ιηγλίηε αιιά θαη ε κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο ζηε ιεγφκελε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε 
κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ νξπθηνχ ζηελ εζληθή ειεθηξνπαξαγσγή φζν θαη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα γηα 
ηνπιάρηζηνλ 15 αθφκε ρξφληα. 
74 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην Έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020, 
1ν ρέδην -Ινχληνο 2015- (βι. ζει. 81), έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 7.1 (7a) «ηήξημε 
ελόο πνιπηξνπηθνύ εληαίνπ επξσπατθνύ ρώξνπ κεηαθνξώλ κέζσ επελδύζεσλ ζην δίθηπν ΓΔΓ-Μ» ε λέα 
Γξάζε 07.1.1.01: «Έξγα νινθιήξσζεο θαζέησλ αμόλσλ Δγλαηίαο νδνύ (Νίθε Φιώξηλαο -Κνδάλε -όξηα Ν. 
Λάξηζαο)».  
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ηξίγσλν Κνδάλε–Κνξπηζά–Μπίηνια θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη άιιεο πφιεηο ηεο δηαζπλνξηαθήο δψλεο, φπσο είλαη ε 

Ορξίδα θαη ην Πφγξαδεηο. 

  Γηεχξπλζε ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηαζπλνξηαθφ 

θαη επξχηεξα Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 Πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη εηδηθφηεξα επηιεγκέλσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηελ πξνβνιή ηεο 

πινχζηαο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ πφισλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (φπσο ηα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα, ηα νξεηβαηηθά Δπξσπατθά 

κνλνπάηηα θ.ά.) θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. 

 Τπνζηήξημε δηθηχσλ ηνπξηζκνχ, ηεο θνηλή δξάζεο επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ινηπψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

δηαθίλεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά λέσλ νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ-παθέησλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ κε ρσξηθή/ζεκαηηθή εζηίαζε. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εκβέιεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ππνδνκέο πγείαο). 

 Πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ ρσξηθήο αλάπηπμεο, ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ζην δηαζπλνξηαθφ ρψξν κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ο ξόινο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ εζληθό ρώξν75 θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαγσγηθό 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηεο (ην κεγαιχηεξν θαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν 

θέληξν ειεθηξηθήο παξαγσγήο ηεο Υψξαο, δηέιεπζε TAP, γνπλνπνηία, αγξνηηθή 

παξαγσγή, δπλακηθή ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ), θαζψο θαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνύο 

πόξνπο (νξπθηά, λεξά, δάζε θαη νηθνζπζηήκαηα), νη νπνίνη εληζρχνπλ θαζνξηζηηθά ηελ 

απηνλνκία ηεο Υψξαο ζε ελέξγεηα, δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ 

δηαπεξηθεξεηαθά, ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε εθκεηαιιεχζεσλ κε κεγάιε εμσζηξέθεηα, 

ελψ επίζεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ νηθνινγηθφ πινχην ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ γηα ην ξφιν ηεο Πεξηθέξεηαο ζεσξείηαη ην πδαηηθό δπλακηθό ηεο πνπ 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο Υψξαο θαη ζηελ ππνζηήξημε 

παξαγσγηθψλ θαη αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί ην 65% πεξίπνπ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο Υψξαο, δηαζέηεη θαη δηαηεξεί ην 

ραξαθηήξα ηνπ «ζηξαηεγηθνύ κεγέζνπο», ιφγσ ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα δηαπεξηθεξεηαθά θαη κε ηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

                                                      
75 ΤΠΔΚΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, Μειέηε Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 29-30. 
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Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηε ζέζε ηεο ΠΓΜ ζηνλ 

εζληθφ ρψξν ήηαλ ε δξαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

νινθιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ Καζέησλ Αμφλσλ, ε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ εζληθφ ρψξν76 αλακέλεηαη 

λα αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηάο 

ηεο ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ελ πξνθεηκέλσ κε ηε Θεζζαιία θαη ηε Νφηηα Διιάδα, 

κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζρεδηαδφκελσλ Καζέησλ νδηθψλ Αμφλσλ Δ65 θαη Κνδάλε-

Λάξηζα. Αλαγλσξίδεηαη φηη ν Κάζεηνο Άμνλαο Κνδάλε-Φιψξηλα-Νίθε θαη ν Κάζεηνο 

Άμνλαο Κνδάλε-Λάξηζα απνηεινχλ κεηαθνξηθή ππνδνκή κε ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή 

ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ηεο Υψξαο. Δηδηθφηεξα, ν Κάζεηνο Άμνλαο Κνδάλε-Λάξηζα πνπ 

ζρεδηάδεηαη λα αλαβαζκηζηεί απνηειεί ρεξζαίν άμνλα αλάπηπμεο εζληθήο εκβέιεηαο77.  

Δηδηθφηεξα, σο θύξηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ εζληθό ρώξν νξίδνληαη νη αθφινπζεο78:  

 Αναζηποθή ηηρ πληθςζμιακήρ ζςππίκνωζηρ θαη αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο σο 

πξνο ηελ πιεζπζκηαθή ηεο θαηάηαμε κε ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ πξνζέιθπζε 

πιεζπζκνχ.  

 Αχμεζε ησλ λειηοςπγικών διαζςνδέζεων με ηιρ γειηονικέρ Πεπιθέπειερ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ηπείξνπ θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπλδεζηκφηεηαο θαη 

δηαζχλδεζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.  

 Γηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο ηος ζημανηικόηεπος 

ενεπγειακού κένηπος κε ζπκβνιή ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο Υψξαο θαη κε 

διαζύνδεζη με ηον Εθνικό Ενεπγειακό σεδιαζμό, θαζψο θαη μεηάβαζη ηηρ 

πεπιθεπειακήρ οικονομίαρ ζηη μεηαλιγνιηική πεπίοδο ζηα πλαίζια ηηρ 

γενικόηεπηρ παπαγωγικήρ αναζςγκπόηηζηρ ηηρ Υώπαρ79.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ εξαγωγικού σαπακηήπα φισλ ησλ θιάδσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκίαο.  

                                                      
76 ΤΠΔΚΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, Μειέηε Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Δηζεγεηηθή Έθζεζε-ρέδην Τ.Α., Απξίιηνο 2015, ζει. 29, 54, 57. 
77 Ο νδηθφο άμνλαο Κνδάλε-Λάξηζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ άμνλα Νίθε-Φιψξηλα-Κνδάλε θαη εληάζζεηαη ζηα 
δηεπξσπατθά νδηθά δίθηπα, θαζψο κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ΓΔΓ ην 2013 ν θάζεηνο άμνλαο Κνδάλε-Φιψξηλα-
Νίθε νλνκαηίζηεθε ΓΔΓ, θιάδνο ηνπ ΓΔΓ Υ απφ ηε Λάξηζα έσο ηε Νίθε (βι. αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Π.. θαη 
ππνζ. 68, 71).  
78 Βλ. Δνότητα Β.1.2.β. - ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ηεο Μειέηεο Αμηνιόγεζεο, Αλαζεώξεζεο & 
Δμεηδίθεπζεο ΠΠΥΑΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΑΗ Β' - ΣΑΓΙΟ Β1, Άξζξν 3 εδ. 1. «Η ζέζε θαη ν ξόινο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ δηεζλή, επξσπατθό θαη εζληθό ρώξν», Απξίιηνο 2015, ζει. 28-29.  
79 Όπσο πξνηείλεηαη λα αλαδηαηππσζεί, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Απφθαζε 221/15 Π.. (βι. ππνζ. 68), 
πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ανάγκη ανάπηςξηρ Εθνικού σεδίος για ηον Ενεπγειακό Σομέα, ην νπνίν 
ζα ζηεξίδεη ην ιηγλίηε σο εζληθή πεγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη έλα ζαθέο επελδπηηθφ πιαίζην γηα 
ηηο ππνδνκέο ειεθηξνπαξαγσγήο («Πηνιεκαΐδα V», «Μειίηε II», δηεξεχλεζε ζθνπηκφηεηαο «Αγ. Γεκήηξηνο 
IV»), θαζψο θαη πηζαλέο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο απηνδηνίθεζεο. 



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

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ  178                                                                                                                                

 

Χο εηδηθφηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

θαηεπζχλζεσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο:  

 Τινπνίεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ Καζέησλ Αμφλσλ Δ65 θαη Κνδάλε-Λάξηζα  

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηνλ εζληθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα:  

 Δλίζρπζε ηεο Κνδάλεο σο ελεξγεηαθνχ θέληξνπ ηεο Υψξαο (ζηα πιαίζηα ηνπ 

πνιππνιηθνχ ελεξγεηαθνχ άμνλα Κνδάλε-Πηνιεκαΐδα-Ακχληαην-Φιψξηλα) θαη 

θέληξνπ Πεξηθέξεηαο ψζηε λα αλαιάβεη ξφιν δεπηεξεχνληα εζληθνχ πφινπ φπσο 

πξνηείλεηαη απφ ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο θαη σο πνιπηξνπηθνχ θφκβνπ εζληθήο ζεκαζίαο (ζχλδεζε κε ηνλ 

επξχηεξν εζληθφ ρψξν κε ηξία εληζρπκέλα κέζα κεηαθνξάο, απηνθηλεηφδξνκν, 

ζηδεξφδξνκν θαη αεξνδξφκην).  

 Αλαβάζκηζε ηεο Καζηνξηάο ζε ινηπφ εζληθφ πφιν ηεο Υψξαο κε εμεηδίθεπζε ζε έλα 

ηδηαίηεξα δπλακηθφ εμαγσγηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο (γνπλνπνηία).  

 Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ φισλ ησλ ππνινίπσλ αζηηθψλ θέληξσλ ζε 

δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 Πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ ρσξηθήο αλάπηπμεο, ζπλεξγαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο ζην δηαπεξηθεξεηαθφ ρψξν κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Δπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ 

(ΠΔΜ), ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ Μεηαθνξψλ ηεο Υψξαο γηα 

ηελ Πεξίνδν 2014-2025 θαη θαιχπηεη φια ηα κέζα θαη ηνπο ηχπνπο κεηαθνξψλ (νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο, ελαέξηεο, επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο) θαη 

φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο80, ηα θπξηφηεξα νδηθά έξγα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ 

ΠΓΜ θαηά ηε δηαβνχιεπζε κε ηηο Πεξηθέξεηεο είλαη ε «Οινθιήξσζε ησλ θάζεησλ αμόλσλ 

ηεο Δγλαηίαο Οδνύ πνπ δηέξρνληαη από ηελ Πεξηθέξεηα (ηάηηζηα – Ιεξνπεγή – 

Κξπζηαιινπεγή θαη Νίθε – Κνδάλε-Λάξηζα)», κε ηελ ηεθκεξίσζε φηη ε νινθιήξσζε ησλ 

θάζεησλ αμφλσλ ηθαλνπνηεί ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα νινθιήξσζε ησλ ΓΔΓ-Μ, ε 

«ήξαγγα Κιεηζνύξαο», ε «ύλδεζε ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Δ65 κε ηελ Δγλαηία Οδό» θαη 

ην «Οδηθό ηκήκα Φιώξηλα – Πηζνδέξη – Αληάξηηθν – δηαζηαύξσζε Κξπζηαιινπεγήο – 

Υάλη Μπηξίθη» (δπηηθφο ηνπξηζηηθφο άμνλαο), δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ έξγα πνπ 

ζπλδένπλ δηεπξσπατθά νδηθά δίθηπα θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ζχλδεζεο 

δεπηεξεπφλησλ θφκβσλ κε ηα ΓΔΓ-Μ, ε «Γηαζηαύξσζε Πξεζπώλ – Άγηνο Γεξκαλόο» θαη 

                                                      
80 Σν ΠΔΜ εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο ηεζείζαο ζεµαηηθήο αηξεζηµφηεηαο κεηαθνξψλ (7.1 έσο 
7.3) γηα χπαξμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ/σλ ή πιαηζίνπ/σλ γηα ηηο επελδχζεηο κεηαθνξψλ, ην νπνίν 
ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη βειηηψλεη ηηο ζπλδέζεηο κε ην αλαιπηηθφ θαη βαζηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ, 
ελψ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ξεαιηζηηθψλ θαη ψξηκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηήξημε απφ ην ΔΣΠΑ 
θαη ην Σακείν πλνρήο. 
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ην «Οδηθό ηκήκα Γξεβελά – όξηα λνκνύ Σξηθάισλ», ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ (Πξέζπεο θαη ρηνλνδξνκηθφ 

θέληξν Βαζηιίηζαο αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, πξνηάζεθαλ ηα εμήο δχν ζηδεξνδξνκηθά έξγα 

ζχλδεζεο ηεο Κνδάλεο κε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, ε «Δπαλαιεηηνπξγία ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθε-Κνδάλε γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηώλ κέζσ ειεθηξηθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ» θαη ε «Υάξαμε ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο πςειώλ ηαρπηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παιαηά ράξαμε γηα Καιακπάθα θαη 

ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θεληξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθε-Αζήλα», κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ81.   

Δπηπξνζζέησο, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ειήθζεζαλ ππφςε:  

 Οη ξπζκίζεηο ηεο αξηζκ. 35829/22-9-2014 (ΦΔΚ/Β΄/2642/6-10-2014) ΤΑ82, ζηελ 

νπνία παξαηίζεληαη ελδεηθηηθνί γεληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη θαζνξίδνληαη νη 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 Οη θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο εγεζίαο ηεο ΠΓΜ. 

 Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλνηθηή ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πεληαεηία 2015-2019 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

«Δπηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζηελ Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»83, κε φξακα έσο ην ηέινο ηνπ 2019 ε 

ΠΓΜ λα είλαη κηα πεξηθέξεηα δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή, κε ζεζκνύο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελδπλακώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε απηήλ, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζώο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο84. 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ, ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ, ζην ππφ εθπφλεζε Πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ ηα φπνηα θξίζηκα δεηήκαηα ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο 

                                                      
81  Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Γεληθή Γξακκαηεία ΤΠΤΜΔΓΙ, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή Μεηαθνξψλ, «ηξαηεγηθό Πιαίζην Δπελδύζεσλ Μεηαθνξώλ 2014-2025» (ΠΔΜ), Ννέκβξηνο 2014, 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Γηαβνύιεπζε ΠΔΜ – Απνηειέζκαηα Γηαβνύιεπζεο κε Πεξηθέξεηεο, ζει. 6, 116-117. 
82 ΑΓΑ: 7ΔΤ9Ν-ΓΦ7 «Πεξηερόκελν, δνκή, ηξόπνο ππνβνιήο, όξγαλα ζύληαμεο, ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο, 
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ Πεληαεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ 
ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) β’ βαζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2019» 
83 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ κε αξηζκφ απφθαζε 315/2014 ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Ιλζηηηνχηνπ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΔΠΙΔΤ) θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΝΚΟ. 
84 Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΔΠΙΔΤ), 
ηξαηεγηθό ρέδην Αλνηθηήο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2015-2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δπηζηεκνληθή 
θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε», Έθδνζε 1.0, 27/3/2015, ζει. 15. 
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θαη εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο σο απηνδηνηθεηηθήο 

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

Αξρήο, αληηζηνηρίδνληαο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο κε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη 

αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ή δπλεηηθά δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ.  

3.2 Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας 

Η ζηξαηεγηθή ηεο ΠΓΜ απνηππψλεη, κέζσ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ Αμφλσλ, Μέηξσλ 

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

επηηχρεη ην φξακά ηεο. Η 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. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

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

ΠΓΜ, επηζεκάλζεθαλ νη θπξηφηεξνη ηξαηεγηθνί Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη βαζηθνί Άμνλεο ηξαηεγηθψλ Δπηινγψλ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη θαησηέξσ. 

3.2.1 Δήλωζη Αποζηολήρ 

Η απνζηνιή ηεο ΠΓΜ αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νπζηαζηηθά 

πεξηγξάθεη ην ξφιν ηεο σο θνξέα θαη σο Οξγαληζκνχ. Η 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. Ο Ν. 3852/2010 («Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο») απνδίδεη ζηελ 

Πεξηθέξεηα ην ραξαθηήξα ηζρπξνχ απηνδηνηθεηηθνχ ζεζκνχ, κεηαβηβάδνληάο ηεο πιήζνο 

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

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν86. 

Με ηελ επηρεηξνχκελε κε ηνλ αλσηέξσ Νφκν αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ 

απηνδηνίθεζεο ζε ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο κνλάδεο, ελφςεη ηεο αλαζεσξεκέλεο 

                                                      
85 Λαθθίηα Αζ., Η εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard ζηελ ειιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε: Μηα κειέηε 
πεξίπησζεο (Γηπισκαηηθή. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
2015), ζει. 49-50. 
86 ΔΔΣΑΑ, Οδεγόο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνύ, Αζήλα, επηέκβξηνο  2011, 
ζει. 71. 


