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22..11..22..22..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΜΜααθθεεδδννλλίίααοο  ζζηηννλλ  

ηηννκκέέαα  ««ΚΚννηηλλωωλληηθθήή  κκέέξξηηκκλλαα,,  ππγγεείίαα,,  ππααηηδδεείίαα,,  ππννιιηηηηηηζζκκόόοο  θθααηη  

ααζζιιεεηηηηζζκκόόοο»»  

Ρν επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Υζηφζν, ην ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο 

θαη νη λέεο πηέζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεηαβνιέο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηνπνίεζεο πξνο ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο αιιά θαη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ππαίζξνπ θαη 

πφιεσλ. 

Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, νη βαζηθέο ππνδνκέο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία 

ζπγθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξα Λνκαξρηαθά Λνζνθνκεία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη έλα ζηελ Ξηνιεκαΐδα, κε ζεκαληηθέο φκσο ειιείςεηο ζε 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη κε νινθιεξσκέλν εχξνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γε 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε νινθιεξσκέλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαη θάιπςε ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ρν ζηνηρείν απηφ εληζρχεη 

ηε ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ελφο 

επαξθψο εμνπιηζκέλνπ θαη ζηειερσκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππζηήκαηνο πεξεζηψλ γείαο. 

Πεκαληηθήο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ Κνλάδσλ γείαο θαη ε 

δηαζεζηκόηεηα ελόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ Υγεία ζε πεξηθεξεηαθή βάζε πξνο 

φθεινο ηνπ πνιίηε ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

Πηνλ Πίλαθα 28 θαη ζην Υάξηε 6 απνηππψλνληαη αληηζηνίρσο νη ππνδνκέο ζηνλ 

θιάδν πγείαο θαη ηα Λνζνθνκεία, ηα Θέληξα γείαο θαη ηα Θέληξα Τπρηθήο γείαο 

πεξηνρήο επνπηείαο ηεο 3εο ΞΔ ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 
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Πίνακας 28. Γνκέο θαη πνδνκέο γείαο - Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο 

 ΤΝ. 

Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 

Π.Δ. 
Γξεβελώλ 

Π.Δ. 
Καζηνξηάο 

Π.Δ. 
Κνδάλεο 

Π.Δ. 
Φιώξηλαο 

πεξεζίεο γείαο (πιήζνο) 

Ρξηηνβάζκηα Φξνληίδα 
γείαο 0 0 0 0 0 

Γεληθά Λνζνθνκεία 5 1 1 2 1 

Θέληξα γείαο 6 1 1 3 1 

Ξεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 89 15 14 39 21 

πεξεζίεο Ξξφλνηαο (πιήζνο) 

ΚΦΖ 22 1 1 16 4 

Κνλάδεο Θνηλσληθήο 
Φξνληίδαο 

5  
1 (ΘΑΑΘΑΚΔΑ 

Άξγνπο 
Νξεζηηθνχ) 

 

4  

(ΘΑΦΘΑ 
Ακπληαίνπ, 
Θ.Ξ.Κ.ΑΟ 
Φιψξηλαο, 

ΘΔΘΘΑΚΔΑ 
Φιψξηλαο, 
Ξαηδφπνιε 

«Αγία Όιγα» 
Φιψξηλαο) 

Πηγή: ΑΝΚΟ 
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Χάρτης 6: Σάξηεο γείαο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
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Όιεο νη κέρξη ζήκεξα παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο δελ νινθιεξψζεθαλ κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα πθίζηαηαη έλα θεληξηθφ 

ζχζηεκα δηνίθεζεο απφ ην πνπξγείν γείαο, κε ηελ παξάιιειε χπαξμε επηά 

γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ σο ΛΞΓΓ θαη 158 Λνζνθνκείσλ πνπ πθίζηαληαη θπξίσο σο 

ΛΞΓΓ. Πε επίπεδν αξκνδηνηήησλ, ην πνπξγείν θαηέρεη θαη δηαλέκεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα πθίζηαληαη θξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή 

αλά πεξηθέξεηα. Νη γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο αζθνχλ επνπηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ ξφιν 

αλάκεζα ζε πνπξγείν θαη Λνζνθνκεία. Όκσο, δηαρεηξίδνληαη ειάρηζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ρα ίδηα ηα λνζνθνκεία παξέρνπλ άκεζα δεπηεξνβάζκηεο θαη 

ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ελψ, κέζσ ησλ Θέληξσλ γείαο (Θ..) θαη Ξεξηθεξεηαθψλ 

Ηαηξείσλ (Ξ.Η.) πνπ επνπηεχνπλ, παξέρνπλ θαη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο 39.  

Απφ ην Λ. 3852/2010 «Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» πξνέθππηε ζαθψο ε θαηεχζπλζε 

πξνο ηελ θαηάξγεζε ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ κε κεηαθίλεζε αξκνδηνηήησλ πξνο 

ηνπο Γήκνπο (θπξίσο Ξ.Φ..) θαη πξνο ηηο Απηνδηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο (θπξίσο Γεκφζηαο 

γείαο) ζε βάζνο δηεηίαο κε ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ. Υζηφζν, 

κε ην άξζξν 137 ηνπ Λ. 4052/12 (ΦΔΘ 41/Α΄/1-3-12) θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο απφ ηελ 

πεξίπησζε Ε΄ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Λ. 3852/2010 ε ππνπεξίπησζε Η α΄ έσο θαη ε΄, πεξί 

εθρψξεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ (ΓΞΔ) ζηηο Αηξεηέο 

Ξεξηθέξεηεο.  

Κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

θαη κεηά απφ ηα ρξφληα ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο απφ φιεο ηηο απφπεηξεο βειηίσζεο 

θαη αιιαγήο ηνπ, ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηεθδηθεί ηε ιήςε ηεο πνιηηηθήο 

απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηνπ ηνκέα ηεο γείαο, κε γλψκνλα ηελ απνθέληξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη λνζνθνκείσλ ησλ νηθείσλ 

Ξεξηθεξεηψλ. Ζ Αηξεηή Ξεξηθέξεηα, σο νπζηαζηηθφο «γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο θαη ζπκπαξαζηάηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ», έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο θαη επηηπρνχο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πγείαο 40. 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο είρε αλαγλσξηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ζην 

πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Πηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Λ. 

                                                      
39Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλαδηάξζξσζεο Λνζνθνκείσλ, Γηαζέζηκν ζην: <http://anadiarthrosi-
nosokomeion.nurs.uoa.gr/>   
40 Βι. θαη ζρεηηθφ Τήθηζκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΛΞΔ, 2 Καξηίνπ 2012. 

http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs.uoa.gr/
http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs.uoa.gr/
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2889/2001, πεξί «Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» βάζεη ηξηψλ βαζηθψλ αμφλσλ -ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Ππγθξφηεζεο ηνπ 

Δ.Π.., ηεο Νξγάλσζεο ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ηεο Αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ-, 

αλαθεξφηαλ φηη: «…Ζ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε απνηειεί γηα ρξφληα ην κνλαδηθφ θαη 

θαηά θαλφλα επηηπρεκέλν κνληέιν δηνίθεζεο γηα φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ξξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη γξήγνξα θαη εκείο λα πξνρσξήζνπκε. Ρα Λαπνιεφληηνπ ηχπνπ 

απηαξρηθά θαη ζπγθεληξσηηθά κνληέια πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο, έρνπλ πξν πνιινχ 

μεπεξαζηεί. Κφλν κε ηελ απνθέληξσζε ζα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα δηνίθεζεο, πνπ καο ηαιαλίδνπλ. Ρν πνπξγείν ζα παίμεη ηνλ επηηειηθφ ξφιν, 

πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ν πνπξγφο δελ ζα αλαιψλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο … Απηφ επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αληηκεησπίδεηαη θαη ε ζεκεξηλή ηδηφξξπζκε θαηάζηαζε, φπνπ ζε ρψξνπο κε 

γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή ελφηεηα, φπσο είλαη νη πεξηθέξεηο, παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

αληζφηεηεο ζην επίπεδν θαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο…» 41 

Πχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ε 3ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα (.Ξε.), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Κνλάδεο γείαο, νξίδεη ηε γεληθή πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο θαη πινπνηεί ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Ζ 

3ε .Ξε. (Καθεδνλίαο) απνηειεί ΛΞΓΓ πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο, έρεη 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη πεξηνρή επζχλεο ηε Γπηηθή Καθεδνλία θαη κέξνο ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 

Πηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ ζην Ρ.Δ.Η. Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη πιένλ ιεηηνπξγεί ε Πρνιή 

Θαιψλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο (βι. 

Πίλαθεο 29 θαη 30). Πην πιαίζην ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, είλαη επηηαθηηθή ε αλαβάζκηζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρνιψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Ρ.Δ.Η. Ρν 

Ξαλεπηζηήκην κφιηο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 απέθηεζε ην «απηνδηνίθεην», κε 

απνηέιεζκα λα αλακέλεηαη θαιχηεξε αλάπηπμή ηνπ θαη ζπλεξγαζία – ππνζηήξημε.  

Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ΞΔΞ Γπηηθήο Καθεδνλίαο 2014-2020 δεκνπξαηήζεθε κε 

πξνυπνινγηζκφ 48,6 εθαη. € ε «Αλέγεξζε Παλεπηζηεκηνύπνιεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζηελ πεξηνρή ΕΔΠ Κνδάλεο» πνπ ζα εδξαηψζεη ην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

ζηελ πεξηνρή σο πφιν δεκηνπξγίαο, αθνκνίσζεο θαη δηάρπζεο γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ 

                                                      
41

 Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Αλαδηάξζξσζεο Λνζνθνκείσλ, Γηαζέζηκν ζην: <http://anadiarthrosi-
nosokomeion.nurs.uoa.gr/>, Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε.  

http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs.uoa.gr/
http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs.uoa.gr/
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θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε κεηεμέιημε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. 

Δπηπιένλ, πξνεηνηκάδεηαη ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ηελ Ξαλεπηζηεκηνχπνιε ζηε Φιψξηλα.  

Πεκεηψλεηαη φηη πξφζθαηε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ απφ ηα Ηδξχκαηα ηεο Ρξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζήο 

καο αμηνπνηείηαη απφ ην ΡΔΗ θαη ην Ξαλεπηζηήκην. Ηδηαίηεξα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε 

αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο γηα ζηήξημε 

κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ηνπο. 

Πίνακας 29. Σρνιέο θαη Τκήκαηα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

Παηδαγωγηθή ρνιή 

(έδξα: Φιψξηλα) 

ρνιή Καιώλ 
Σερλώλ 

(έδξα: Φιψξηλα) 

Πνιπηερληθή ρνιή 

(έδξα: Θνδάλε) 
Τπό ίδξπζε 

• Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  

• Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα 
Λεπηαγσγψλ 

• Ρκήκα 
Δηθαζηηθψλ θαη 
Δθαξκνζκέλσλ 
Ρερλψλ 

• Ρκήκα Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ  

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηθήο & 
Ρειεπηθνηλσληψλ 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξεξηβάιινληνο 
(ιεηηνπξγία 2015-16)  

 

• Πρνιή Γηα Βίνπ 
Κάζεζεο  

• Πρνιή 
Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ  

 

Πεγή: www.uowm.gr  

Πίνακας 30. Σρνιέο θαη Τκήκαηα T.E.I. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο   

ρνιή Σερλνινγηθώλ 
Δθαξκνγώλ  (.Σ.Δ.Φ.) 

ρνιή Γηνίθεζεο 

θαη Νηθνλνκίαο 
(Π.Γ.Ν.) 

ρνιή Σερλνινγίαο 
Γεωπνλίαο  θαη 

Σερλνινγίαο 
Σξνθίκωλ θαη 

Γηαηξνθήο 
(.ΣΔ.ΓΔ.ΣΔ.ΣΡΟ.Γ.) 

ρνιή 
Δπαγγεικάηωλ 

Τγείαο θαη 
Πξόλνηαο 
(.Δ.Τ.Π.) 

• Ρκήκα Ζιεθηξνιφγσλ 
Κεραληθψλ Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραλνιφγσλ 
Κεραληθψλ θαη 
Βηνκεραληθνχ Πρεδηαζκνχ 
Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξεξηβάιινληνο θαη 
Κεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο 
Ρ.Δ. (Θνδάλε) 

• Ρκήκα Κεραληθψλ 
Ξιεξνθνξηθήο Ρ.Δ, 
(Θαζηνξηά) 

• Ρκήκα Τεθηαθψλ Κέζσλ 
θαη Δπηθνηλσλίαο Ρ.Δ. 
(Θαζηνξηά) 

• Ρκήκα Ινγηζηηθήο 
θαη 
Σξεκ/θνλνλνκηθήο 
(Θνδάλε) 
• Ρκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ 
(Θνδάλε) 

• Ρκήκα Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ 
(Γξεβελά) 

• Ρκήκα Γηεζλνχο 
Δκπνξίνπ 
(Θαζηνξηά) 

 

• Ρκήκα Ρερλνιφγσλ 
Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) 

 

• Ρκήκα Καηεπηηθήο 
(Ξηνιεκαΐδα) 

 

Πεγή: www.teiwm.gr  

http://www.eled.uowm.gr/
http://www.eled.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
http://www.nured.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.eetf.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.mech.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://enveng.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.uowm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://ee.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://env-pol.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://dmc.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
http://mw.teiwm.gr/
http://mw.teiwm.gr/
http://mw.teiwm.gr/
http://www.teiwm.gr/
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Ξξφζθαηα έγηλε δεθηή απφ ηελ πνιηηεία ε πξφηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο γηα ηε ιεηηνπξγία Πρνιήο Ξπξνζβεζηψλ ζηελ 

Ξηνιεκαΐδα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψελ Πρνιήο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη 

Ξνιπζεκαηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξάξθνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΑΔΒΑΙ. Ζ Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Κεραλνγξαθηθφ Γειηίν ησλ 

Ξαλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ.  

Ρν πνιηηηζηηθό απόζεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ηδηαίηεξα 

πινχζην, θαζψο θαηαγξάθεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζεκαληηθψλ θαη αμηφινγσλ 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ φισλ ησλ εηδψλ θαη επνρψλ πνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί θπξίσο, 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά, κε ρξνλνινγηθά θξηηήξηα 42: 

 Φώξνη θαη κλεκεία ηεο αξραηόηεηαο. Πηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία (πφιεηο, ηεξά, ηαθηθά κλεκεία) απφ ηνπο 

πξντζηνξηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη θαη ηε ξσκατθή επνρή. Ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο είλαη ν Ιηκλαίνο Νηθηζκφο Γηζπειηνχ Θαζηνξηάο (5000 π.Σ.), ν νπνίνο είλαη 

θαη ν παιαηφηεξνο πνπ βξέζεθε ζηελ Δπξψπε, θαη ε αξραία πφιε ηεο Αηαλήο (5νο αη. 

π.Σ.). Άιινη γλσζηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ν αξρ. ρψξνο ζην Θαζηξί Ξνιπλεξίνπ, 

ε Γηνηθιεηηαλνχπνιε ζην Άξγνο Νξεζηηθφ, ην Απνιηζσκέλν Γάζνο Λφζηηκνπ 

Θαζηνξηάο, ν λενιηζηθφο νηθηζκφο Απγήο Θαζηνξηάο, ν αξρ. ρψξνο Ινγθά Διάηεο, ε 

ειιεληζηηθή πφιε Ξεηξψλ, ν Ξξντζηνξηθφο νηθηζκφο Αγίνπ Ξαληειεήκνλα Φιψξηλαο, 

ε ειιεληζηηθή πφιε Φιψξηλαο θαη ν Ξξντζηνξηθφο νηθηζκφο Αξκελνρσξίνπ. 

 Βπδαληηλά θαη Μεηαβπδαληηλά κλεκεία. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη 

κλεκεία ηεο Ξαιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο (παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο Θνδάλεο κε ςεθηδσηφ δάπεδν, ςεθηδσηφ δάπεδν ζην Θάζηξν ηεο 

Θαηζαξηάο Θνδάλεο). Απφ ηα πνιπάξηζκα βπδαληηλά κλεκεία μερσξίδνπλ ε εθθιεζία 

ηεο Ξαλαγίαο ηεο Θαζηξηψηηζζαο (Θνπκπειίδηθε),  κε ηε κνλαδηθή αλζξσπφκνξθε 

απεηθφληζε ηεο Αγίαο Ρξηάδαο, ηα Ηνπζηηληάλεηα ηείρε,  νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ηα 

παιηά αξρνληηθά ηεο Θαζηνξηάο, ε πεξίθεκε Κνλή ΗΚ Νζίνπ Ληθάλνξα Εάβνξδαο, ηα 

βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία Αηαλήο, Βειβεληνχ, Ξξεζπψλ θαη Γξεβελψλ θαη 

ε Θαζηξνπνιηηεία Πεξβίσλ. 

 Μλεκεία ηεο επνρήο ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Ξξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε ζε εχξνο 

ρξνλνινγηθή επνρή, απφ ηελ νπνία δηαηεξνχληαη θαηά βάζε κλεκεία ππνδνκψλ (θαηά 

θχξην ιφγν πέηξηλα γεθχξηα, ηα νπνία ζπλέδεαλ νδηθνχο άμνλεο θαη βνεζνχζαλ θαη 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ). Ξέηξηλα γεθχξηα, θάπνηα απφ απηά ηδηαίηεξα 

εληππσζηαθά, βξίζθνληαη ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ, Θαζηνξηάο θαη Θνδάλεο. Κεγάιεο 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο νζσκαληθά θηίξηα απνηεινχλ ν Κεληξεζέο ηνπ Αρκέη Ξαζά θαη 

                                                      
42

 Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο Αληηπεξηθέξεηαο ΞΑΗΓΔΗΑΠ - ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ – ΡΝΟΗΠΚΝ, 2015 
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ην Θνπξζνχκ Ρδακί ζηελ Θαζηνξηά. 

 Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί – θηίξηα παξαδνζηαθήο δπηηθνκαθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο - 

λενθιαζηθά θηίξηα. Ζ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: α) 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο πνπ απαληψληαη ζε φινπο ηνπο λνκνχο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη Θνδάλε: Πηάηηζηα θαη Ξεληάινθνο, Φιψξηλα: Λπκθαίν, Θαζηνξηά: 

ρσξηά Θνξεζηηψλ θαη Λεζηφξην, Γξεβελά: Πκίμε), κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αξρηηεθηνληθή, β) θηίξηα (θαηά θχξην ιφγν ηδησηηθά) παξαδνζηαθήο 

δπηηθνκαθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ δεζπφδνπλ ηδηαίηεξα ζηελ πφιε ηεο 

Θαζηνξηάο θαη ζηε Πηάηηζηα, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηνλ πινχην ησλ θαηνίθσλ 

ησλ 17νπ – 19νπ αη., θαη γ) θηίξηα (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) ηνπ λενθιαζηθνχ ξπζκνχ 

(ηδηαίηεξα πφιε ηεο Φιψξηλαο). 

 Κηίξηα, ηόπνη θαη κνπζεία βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. ιηθά θαηάινηπα ηεο 

βηνκεραληθήο ή θαη πξνβηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (αλελεξγά 

βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, νξπρεία, βπξζνδεςεία θ.ά.). Μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα νξπρεία θαη ηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ (λνκνί Θνδάλεο θαη 

Φιψξηλαο) θαζψο θαη ην αλελεξγφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη αλεθκεηάιιεπην 

βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ηεο ΑΔΒΑΙ ζηελ Ξηνιεκαΐδα. Ξξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία κλεκείσλ, ε νπνία κπνξεί λα παίμεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο φιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Θξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα. Ππκπεξηιακβάλνληαη δεθάδεο εθθιεζίεο θαη κνλέο, 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη ππεξηνπηθφ ή θαη παλειιήλην ραξαθηήξα. 

 Μνπζεία – Σπιινγέο. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δεκφζηα, δεκνηηθά θαη 

ηδησηηθά Κνπζεία θαη Ππιινγέο (αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, ηέρλεο, 

εθθιεζηαζηηθά, βηνκεραληθά θ.ά.). Απφ ηα Κνπζεία ηα κεγαιχηεξα είλαη 

αξραηνινγηθά-βπδαληηλά43, ηα πεξηζζφηεξα σζηφζν είλαη κεγάιεο θαη κηθξέο 

ιανγξαθηθέο ζπιινγέο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε λεφηεξε ηζηνξία θαη 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά θαη ην 

Ξάξθν Δζληθήο Ππκθηιίσζεο ζην Γξάκκν ηφζν γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο, 

κε ηηο κάρεο πνπ έιαβαλ ρψξα εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθχιηνπ Ξνιέκνπ, φζν θαη 

ηελ εληππσζηαθή ρισξίδα θαη παλίδα. 

 Δθδειώζεηο – Φεζηηβάι. Αλάκεζα ζηηο πάξα πνιιέο ιανγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

εθδειψζεηο, δηαζπλδεδεκέλεο θαηά θχξην ιφγν κε ηνπηθά πξντφληα θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ, θαη ηα δεθάδεο ηνπηθά θεζηηβάι εληνπίδνληαη νξηζκέλα ηα νπνία ηφζν 

                                                      
43

 Σν Βπδαληηλό κνπζείν Καζηνξηάο δηαζέηεη κνλαδηθή ζπιινγή πνπ έρεη «ηαμηδέςεη» θαη εθηεζεί ζηα 
κεγαιχηεξα κνπζεία ηνπ θφζκνπ. Κέξνο ηεο ζπιινγήο απνηειεί ε κνλαδηθή εηθφλα δηπιήο φςεσο ηνπ 
12νπ αηψλα, ζηελ νπνία απφ ηε κηα πιεπξά αλαπαξίζηαηαη ε Παλαγία ε Οδεγήηξηα θαη απφ ηελ άιιε ν Ηεζνχο 
εζηαπξσκέλνο. Ζ εηθφλα ηνπ Ηεζνχ είλαη γλσζηή  ζηε δχζε σο  Ζ ζιίςε ηνπ Θεαλζξώπνπ (γλσζηή ζηα 
αγγιηθά σο Man of Sorrows)  πνπ αξγφηεξα ελέπλεπζε ηνλ Σέηληει ζην νξαηφξην «Κεζζίαο». 
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απφ ηελ άπνςε ηεο δηνξγάλσζεο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

ηνκέσλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο πνπ αλαπηχζζνπλ θαζψο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο 

ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ππεξηνπηθήο (π.ρ. 

θαζηνλνγηνξηέο), παλειιήληαο (π.ρ. Απνθξηέο θαη Γηνξηέο ηεο Γεο ζηε Βιάζηε 

Θνδάλεο) θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο (π.ρ. River Party ζην Λεζηφξην Θαζηνξηάο θαη 

Ξξέζπεηα) θαη θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην River Party ζην 

Λεζηφξην, ηα Ξξέζπεηα, νη Γηνξηέο ηεο Γεο ζηε Βιάζηε Θνδάλεο νη Απνθξηέο -

Κπνπκπνπζάξηα – Οαγθνπηζάξηα, νη Κνκψγεξνη. 

 Γεσινγηθά θαηλόκελα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ην γεσπάξθν 

«Κπνπράξηα-Λνρηάξηα» ζην λνκφ Θνδάλεο, ην φξνο Κπνχξηλνο ζην λνκφ Θνδάλεο, ε 

Βάιηα Θάιληα θαη ην γεσπάξθν Ρεζχνο – Όξιηαθα ζην λνκφ Γξεβελψλ, ην 

απνιηζσκέλν δάζνο ζην Λφζηηκν Θαζηνξηάο, ην Βίηζη θαη ν Γξάκκνο. 

Ππγθεθξηκέλα, ζηελ Ξεξηθέξεηα ∆πηηθήο Καθεδνλίαο θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά44 42  

θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρώξνη – κλεκεία ηεο πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο, 283 

ηεο βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο επνρήο θαη 175 ηεο λεόηεξεο επνρήο. Δπίζεο, 

θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 63 ζπήιαηα (θεξπγκέλα θαη κε). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ – κλεκείσλ ηεο πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΞΔ Θνδάλεο (26). Νη ππφινηπνη αξραηνινγηθνί ρψξνη – κλεκεία ηεο 

πξντζηνξηθήο θαη θιαζηθήο επνρήο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 3 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ, 6 ζηελ 

ΞΔ Θαζηνξηάο θαη 7 ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο. Νη ζεκαληηθόηεξνη αξραηνινγηθνί ρώξνη ηεο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη νη αθφινπζνη:  

 Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αηαλήο 

 Αξραηνινγηθφο Σψξνο ∆ηζπειηνχ 

Όζνλ αθνξά ηνπο θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο – κλεκεία ηεο βπδαληηλήο θαη 

κεηαβπδαληηλήο επνρήο,  ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ Θνδάλεο (111) θαη 

Θαζηνξηάο (90). Νη ππφινηπνη αξραηνινγηθνί θαηαλέκνληαη σο εμήο: 51 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ 

θαη 31  ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο. Νη βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο αξραηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ 

σο επί ην πιείζηνλ Ηεξνχο Λανχο θαη Ηεξέο Κνλέο. Δηδηθφηεξα ζηελ Θαζηνξηά θαη ζηε 

Πηάηηζηα, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ νηθηψλ-αξρνληηθψλ. Πηελ ΞΔ Γξεβελψλ 

απαληψληαη πνιιά αμηφινγα γεθχξηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ηα κεγαιχηεξα θαη 

εληππσζηαθφηεξα φιεο ηεο Καθεδνλίαο θαη ζπγθεληξψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ 

Βελέηηθν πνηακφ.  
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Όζνλ αθνξά ηα θεξπγκέλα κλεκεία ηεο λεόηεξεο επνρήο, ε πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΞΔ Θαζηνξηάο (74) θαη θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Θαζηνξηάο. Ρα 

ππφινηπα κλεκεία ηεο λεφηεξεο επνρήο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 6 ζηελ ΞΔ Γξεβελψλ, 49 

ζηελ ΞΔ Θνδάλεο (θπξίσο ζηε Πηάηηζηα) θαη 46 ζηελ ΞΔ Φιψξηλαο (θπξίσο ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο). Ρα λεφηεξα κλεκεία πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ νηθίεο-αξρνληηθά. 

Δπίζεο, ζηελ Ξεξηθέξεηα ∆πηηθήο Καθεδνλίαο ππάξρνπλ νη αθφινπζνη 

ραξαθηεξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηόπνη45:  

 Πηελ Θαζηνξηά, ν επί ηεο Αθξνπφιεσο θαη παξά ηελ λέα δεμακελή Θαζηνξηάο θαη ζε 

αθηίλα 6  κέηξσλ ρψξνο.  

 Νη ζπλνηθίεο Απνδάξη θαη Ληνιηζφ ηεο Θαζηνξηάο.  

 Ζ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Ππειαίνπ Γξεβελψλ.  

 Νη ζπλνηθίεο "Σψξα" θαη "Γεξάλεηα" ηεο Πηάηηζηαο.  

 Ρν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Φιψξηλαο.  

 Ν νηθηζκφο Λπκθαίν ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο.  

 Ν νηθηζκφο Ξνιπθέξαζν ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαζηνξηάο. 

 Ζ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξακκή ησλ αξραίσλ ηεηρψλ ζηε ζέζε Αξκελνρψξη 
ζην Άξγνο Νξεζηηθφ.  

 Ρν θηήκα ηεο Γεσξγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο.  

Ρν πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν, παξάιιεια κε ηνλ Αζιεηηζκό θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο (π.ρ. Σηνλνδξνκηθά Θέληξα Βαζηιίηζαο, 

Βίγιαο - Ξηζνδεξίνπ, Βηηζίνπ) θαη εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. λαπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ιηκλψλ Θαζηνξηάο, Ξνιπθχηνπ), ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ δνκεκέλνπ ηξίπηπρνπ 

«Πνιηηηζκόο - Αζιεηηζκόο - Τνπξηζκόο» (βι. Πίλαθα 31). Ξξφθεηηαη γηα ην πιαίζην ησλ 

ππεξεζηψλ αλαςπρήο θαη δεκηνπξγίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφ δηαζέζηκν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο κε λέεο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα 

δξαζηεξηφηεηεο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαιείηαη λα ζπκβάιεη θαη ε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 
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Πίνακας 31. Αζιεηηθέο πνδνκέο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

  

  

 

ΤΝ. 

Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 

Π.Δ. 
Γξεβελώλ 

Π.Δ. 
Καζηνξηάο 

Π.Δ. 
Κνδάλεο 

Π.Δ. 
Φιώξηλαο 

Γήπεδα 115 25 36 54  17 

Θιεηζηά Γπκλαζηήξηα 28 3 12 13  1 

Θνιπκβεηήξηα 4 1 0 3   

Δζληθά Πηάδηα 6 2 2 2  1 

Αζιεηηθά Θέληξα          1 

Δγθαηαζηάζεηο 
Λαπηαζιεηηζκνχ 

(εγθαηαζηάζεηο λαπηηθψλ 
νκίισλ) 4 0 2 1  

Ξίζηεο Κεραλνθίλεηνπ 
Αζιεηηζκνχ 7 1 2 3  

Δγθαηαζηάζεηο 
Αεξναζιεηηζκνχ 5 1 0 3 1 

Άιινη αζιεηηθνί ρψξνη 5 1 3 0   

Πηγή: ΑΝΚΟ 

22..11..22..33..  ΒΒααζζηηθθάά  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΜΜααθθεεδδννλλίίααοο  ζζηηννλλ  

ηηννκκέέαα  ««ΣΣννππηηθθήή  ννηηθθννλλννκκίίαα  θθααηη  ααππααζζρρόόιιεεζζεε»»  

Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο, 

απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, ην 

αξλεηηθφ ηεο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ε ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία, εηδηθά κεηά ηελ 

πξσηνθαλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Νη ρακειέο απνδφζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ε απνβηνκεράληζε, απνηέιεζκα 

ηεο θξίζεο ζηνλ θξαηηθφ βηνκεραληθφ ηνκέα, αιιά θαη ηεο ζνβαξήο επηβξάδπλζεο ζηνλ 

θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ φμπλζε θαηλνκέλσλ φπσο ε αλεξγία θαη 

ε κεηαθίλεζε απφ ηελ χπαηζξν ζηηο πφιεηο. 

Ζ πξφδειε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη κε 

άιια θξίζηκα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ζπλέρηζεο ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΖ, αλαθνξηθά κε ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ, ηηο 

απνθαηαζηάζεηο εδαθψλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε θαη ηελ 

επαλαπφδνζε εθηάζεσλ, φζν θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο «κεηαιηγληηηθήο πεξηφδνπ». 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ ΑΞΔ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ κε ηελ 

αλάιεςε ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κπνξεί λα απνηειέζεη αληίβαξν ζηα 


