
 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  2015-2019 
ΚΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΖΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ 

Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ΠΓΜ  162                                                                                                                                

 

θνξέσλ). 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (ππνδνκώλ, εμνπιηζκνύ, πιεξνθνξηαθώλ 

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

πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

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

βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπ.  

 Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζηώλ ζε ηνπηθό, δηαπεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

γηα επίηεπμε ζπλεξγηώλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ-θαιώλ πξαθηηθώλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ. 

 Σπζηεκαηηθή δηεθδίθεζε αληηζηαζκηζηηθώλ θαη αληαπνδνηηθώλ πόξσλ από ηελ 

παξαρώξεζε πξνο αμηνπνίεζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ. 

2.2.4 Αλταγωληστηθά πιεολεθτήκατα Περηυερεηαθώλ Δλοτήτωλ 

Σε απηήλ ηελ ελόηεηα εληνπίδνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηκέξνπο 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

κία σςγκπιτική αξιολόγηση των βασικών σαπακτηπιστικών τηρ κάθε Πεπιυεπειακήρ 

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

Όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηελ Περηυερεηαθή Δλότετα Γρεβελώλ (ΠΔ1), ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

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

Δγλαηίαο Οδνύ, βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ θάζεησλ αμόλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

γεηηληάδεη κε δύν δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο πνπ δηαζέηνπλ ιηκάληα. 

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

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

πινύην, ππθλή δαζνθάιπςε, ζπρλέο ελαιιαγέο βιάζηεζεο, γεσινγηθνύο 

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

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

κνλαδηθόηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζπληζηνύλ πινύζηνπο θαη 

αλεθκεηάιιεπηνπο ηνπξηζηηθνύο πόινπο έιμεο πνπ, θαηά γεληθή νκνινγία, 

αθελόο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε όξνπο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηώλ, αθεηέξνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ 

πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηόλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

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

πξνβνιή ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, δεκηνύξγεζαλ 
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ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έλα ξεύκα επηζθεπηώλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ 

νηθνηνπξηζκό θαη ηα ρεηκεξηλά ζπνξ. Η ύπαξμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ 

«Βαζηιίηζα» κε θπζηθέο πίζηεο ζπληζηά κία κνλαδηθή εζηία ρεηκεξηλνύ 

ηνπξηζκνύ, ηθαλή λα ηνλώζεη πεξαηηέξσ ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ. 

4. Οη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνύ. 

5. Οη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη 

Κηελνηξνθίαο. 

6. Ο παξαδνζηαθόο αγξνηηθόο ρώξνο πεξηέρεη ζεκαληηθό δπλακηθό θαη εγγπάηαη 

ηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ ηνπηθώλ - παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη ηε ζηήξημε 

ησλ ηνπηθώλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο. Η εμσζηξέθεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο ζηεξίδεηαη εμ' νινθιήξνπ ζηα παξαδνζηαθά πξντόληα θαη ζηε 

κεηαπνίεζή ηνπο. 

Τα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δεύηεξεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Περηυερεηαθής Δλότετας Θαστορηάς (ΠΔ2), 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Δίλαη ε θπζηθή πύιε ηεο ρώξαο καο πξνο ηελ Αιβαλία. 

2. Η πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηε ζπάληα θπζηθή νκνξθηά, σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ πδάηηλνπ θαη νξεηλνύ όγθνπ θαη ηε κνλαδηθή πνιηηηζηηθή ηεο 

θιεξνλνκηά (ύπαξμε παξαδνζηαθώλ πεηξόρηηζησλ ρσξηώλ). Ο ζπλδπαζκόο ησλ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηά ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Καζηνξηάο έλαλ πνιιά 

ππνζρόκελν ηνπξηζηηθό πόιν έιμεο. 

3. Η ύπαξμε ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ ζηελ θνξπθή ηνπ Βηηζίνπ κπνξεί ζηαδηαθά 

λα εμειηρζεί ζε κία δπλακηθή εζηία ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ, κε ζεκαληηθά νθέιε 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. 

4. Τν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο ραξαθηεξίδεηαη 

από κεγάιε δηαζπνξά πξννξηζκώλ, κε ην δεδνκέλν όηη απνζηέιιεηαη θαη' έηνο 

ζε 13 - 14 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η επξύηεξε πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο 

έρεη θαζηεξσζεί εδώ θαη δεθαεηίεο σο "brand name" ζην ρώξν ηεο γνύλαο. 

5. Η ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ ΒΙ.ΠΑ Καζηνξηάο δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο 

γηα δπλακηθή αλάπηπμεο νξγαλσκέλεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο κε θνηλή 

εθκεηάιιεπζε ππνδνκώλ, δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ κεηαμύ ησλ θηινμελνύκελσλ 
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επηρεηξήζεσλ θαη ηειηθά παξαγσγή αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ. 

6. Οη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνύ. 

7. Οη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη 

Κηελνηξνθίαο. 

8. Η δπλακηθή ζπκκεηνρή ηεο πεξηνρήο ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγαζώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ηελ Περηυερεηαθή Δλότετα Θοδάλες (ΠΔ3), ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Φαξαθηεξίδεηαη από ην πιεξέζηεξν δίθηπν κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γηαζρίδεηαη πιένλ από ηνλ νδηθό άμνλα ηεο 

Δγλαηίαο θαη βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ νδηθό άμνλα ΠΑΘΔ, θαη ηνπο θάζεηνπο 

άμνλεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελώ δηαζέηεη αεξνδξόκην θαη ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. 

2. Η πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηε θπζηθή νκνξθηά κεγάιεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο 

θαη κνλαδηθήο βηνπνηθηιόηεηαο (Βνύξηλνο - NATURA 2000), ππθλά πεπθνδάζε, 

πνηάκηα θαη κηθξά ρσξηά (δπηηθό ηκήκα - επαξρία Βνΐνπ), ηερλεηή ιίκλε 

(λνηηναλαηνιηθά, Πνιύθπηνο) θαη ηε κνλαδηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ 

αξρνληηθώλ ζηνλ άμνλα Σηάηηζηα - Δξάηπξα - Σηζάλη. Ο ζπλδπαζκόο ησλ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξνβιεζεί 

ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηά ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Κνδάλεο σο πνιιά 

ππνζρόκελν ηνπξηζηηθό πόιν έιμεο. 

3. Σηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζεκαληηθά απνζέκαηα θπζηθνύ πινύηνπ (ιηγλίηε, 

καξκάξνπ, ληθειίνπ, ρξσκίνπ, ιεπθόιηζνπ, ακίαληνπ) - απηνλνκία πξώηεο ύιεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ. 

4. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ελεξγεηαθό θέληξν ηεο ρώξαο θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο ζύλδεζεο κε ηα δηεπξσπατθά ελεξγεηαθά δίθηπα. 

5. Σπληζηά πξσηαγσληζηηθό πόιν αλάπηπμεο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ εμόξπμεο θαη παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ κεηαπνηεηηθνύ ηζηνύ ζην θιάδν ηεο γνύλαο. 

6. Γηαζέηεη ή δηακνξθώλεη ζηαδηαθά έλα αμηόινγν πιέγκα επηρεηξεκαηηθώλ 

ππνδνκώλ. 

7. Τν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε δηαζπνξά 
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πξννξηζκώλ, κε ην δεδνκέλν όηη απνζηέιιεηαη θαη' έηνο ζε 12 - 14 ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η πεξηνρή έρεη θαζηεξσζεί, κεηά ηελ Καζηνξηά, σο 

"brand name" ζην ρώξν ηεο γνύλαο. 

8. Η παξνπζία ηεο θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ηνπ ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο 

πεξηνρήο. 

9. Γηαζέηεη έλα αλαπηπζζόκελν πιέγκα θνξέσλ εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο, ηεο 

δηάδνζεο λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, πιεξνθόξεζεο ζε δεηήκαηα 

εγρσξίσλ θαη θνηλνηηθώλ εληζρύζεσλ, ηθαλό λα ζπκβάιιεη ζηαδηαθά ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

10. Φαξαθηεξίδεηαη από επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ (αγξνηνπξηζκόο θ.ιπ.). 

Τα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεπηαίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Περηυερεηαθής Δλότετας Φιώρηλας (ΠΔ4), 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Φπζηθή πύιε πξνο ηελ Αιβαλία θαη θπξίσο ηελ ΠΓΓΜ (FYROM). 

2. Πόινο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηνπ ηνκέα. 

3. Η ύπαξμε ζεκαληηθώλ θνηηαζκάησλ ιηγλίηε (απηνλνκία πξώηεο ύιεο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη ηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά νξπρεία. 

4. Η πεξηνρή δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξζέλα θπζηθή νκνξθηά, σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ηνπ πινύζηνπ πδάηηλνπ θαη νξεηλνύ όγθνπ (έμη ιίκλεο, Δζληθόο 

Γξπκόο) θαη ηεο ύπαξμεο ζεκαληηθώλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ (Βπδαληηλώλ 

κλεκείσλ, ηζηνξηθνύ θέληξνπ, παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ, πηλαθνζήθεο, 

αμηόινγεο κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο). Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξνβιεζεί ηθαλνπνηεηηθά, θαζηζηνύλ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φιώξηλαο ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό πόιν έιμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

5. Η ύπαξμε ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ. 

6. Οη ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνπξηζκνύ. 

7. Η ύπαξμε Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο, θαζώο θαη 
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κεκνλσκέλσλ ππνδνκώλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. 

8. Η καθξόρξνλε παξνπζία ηκεκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή 

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο πεξηνρήο. 

9. Η Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φιώξηλαο δηαζέηεη, ιόγσ ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο 

ύπαξμεο αξθεηώλ εθηάζεσλ, έλαλ αλεπηπγκέλν πξσηνγελή ηνκέα, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ θηελνηξνθία. Η γεσξγία είλαη πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλε ζην 

βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο (Πξέζπεο), κε ηελ παξαγσγή ηεο 

παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαζνιηνύ (ΠΟΠ). Σηελ ππόινηπε πεξηνρή 

ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο ακπειηώλ, ζηηεξώλ, πηπεξηάο, παηάηαο, θαιακπνθηνύ 

θαη δσνηξνθώλ. Τν πθηζηάκελν δπλακηθό θαη νη ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο θαη Γεσξγίαο.  

 Σηνλ Πίλαθα 49 γίλεηαη κία ποιοτική σςγκπιτική αξιολόγηση ησλ βαζηθώλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο ΠΓΜ.  

 

Πίνακας 49. Σπγθξηηηθή Αλάιπζε βαζηθώλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο ΠΓΜ 

ΒΑΗΘΑ 

ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΔ ΔΛΟΣΖΣΔ 

Π.Δ. ΓΡΔΒΔΛΩΛ Π.Δ. ΘΑΣΟΡΗΑ Π.Δ. ΘΟΕΑΛΖ Π.Δ. ΦΙΩΡΗΛΑ 

Πιεζσσκηαθά 

Υςειό πνζνζηό 

κείσζεο πιεζπζκνύ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Φακειό πνζνζηό 

κείσζεο πιεζπζκνύ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Φακειό πνζνζηό 

κείσζεο πιεζπζκνύ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Φακειό πνζνζηό 

κείσζεο πιεζπζκνύ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 

Φακειή ππθλόηεηα 

πιεζπζκνύ 

Μέζε ππθλόηεηα 

πιεζπζκνύ 

Υςειή ππθλόηεηα 

πιεζπζκνύ 

Φακειή ππθλόηεηα 

πιεζπζκνύ 

Υςειόο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Μέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Μέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Μέζνο δείθηεο 

γήξαλζεο 

Οηθολοκηθά 

Φακειό θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ 

Φακειό θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ 

Μέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 

Μέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 

Υςειή ζπκκεηνρή 

ησλ Υπεξεζηώλ ζην 

ΑΔΠ, ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνύο θαη 

δεπηεξνγελνύο ηνκέα 

Υςειή ζπκκεηνρή 

ησλ Υπεξεζηώλ ζην 

ΑΔΠ, ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνύο θαη 

δεπηεξνγελνύο ηνκέα 

Υςειή ζπκκεηνρή ηεο 

Δμόξπμεο θαη ηεο 

παξαγσγήο  

Δλέξγεηαο ζην ΑΔΠ, 

πνιύ ρακειή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνύο ηνκέα 

Υςειή ζπκκεηνρή ηεο 

Δμόξπμεο θαη ηεο 

παξαγσγήο  

Δλέξγεηαο ζην ΑΔΠ, 

ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ 

πξσηνγελνύο ηνκέα 

θαη ησλ Υπεξεζηώλ 

Με ύπαξμε 

Βηνκεραληθώλ 

ππνδνκώλ 

Με ύπαξμε 

Βηνκεραληθώλ 

ππνδνκώλ 

Υπό θαηαζθεπή 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή 

θαη 2 Βηνηερληθά 

Πάξθα 

Ύπαξμε 

Βηνκεραληθήο 

πεξηνρήο 
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Προσπειασηκότετα 

Γηέιεπζε Δγλαηίαο 

Οδνύ 

Γηαζύλδεζε κε 

Δγλαηία Οδό κέζσ 

Καζέηνπ Άμνλα 

Γηέιεπζε Δγλαηίαο 

Οδνύ θαη 2 Καζέησλ 

Αμόλσλ 

Γηαζύλδεζε κε 

Δγλαηία Οδό κέζσ 

Καζέηνπ Άμνλα 

Με ύπαξμε 

Αεξνδξνκίνπ 

Λεηηνπξγία 

Αεξνδξνκίνπ 

Λεηηνπξγία 

Αεξνδξνκίνπ 

Με ύπαξμε 

Αεξνδξνκίνπ 

Ιοηπά 

Υαραθτερηστηθά 

Λεηηνπξγία 

Φηνλνδξνκηθνύ 

θέληξνπ κεγάιεο 

εκβέιεηαο 

Λεηηνπξγία 

Φηνλνδξνκηθνύ 

θέληξνπ κηθξήο 

εκβέιεηαο 

Με ύπαξμε 

Φηνλνδξνκηθνύ 

θέληξνπ 

Λεηηνπξγία 

Φηνλνδξνκηθνύ 

θέληξνπ κεγάιεο 

εκβέιεηαο 

Λεηηνπξγία Τκεκάησλ 

ΤΔΙ 

Λεηηνπξγία Τκεκάησλ 

ΤΔΙ 

Λεηηνπξγία Τκεκάησλ 

ΑΔΙ θαη ΤΔΙ 

Λεηηνπξγία Τκεκάησλ 

ΑΔΙ θαη ΤΔΙ 

 


