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ΕΙΑΓΪΓΘ 

Σο παρόν Επιχειρθςιακό χζδιο αφορά το χρονικό διάςτθμα 2017 -2021 και αποτελεί 

ςυνζχεια προθγοφμενων περιόδων ςτθ διάρκεια των οποίων υπιρξαν τροποποιιςεισ ωσ 

προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ των τελικϊν διατικζμενων ποςϊν ςτθν τοπικι κοινωνία 

κακϊσ και ςτον τρόπο κατανομισ τουσ.  

Θ αρχι ζγινε με το άρκρο 20 του Ν.2446/96 περί επιβολισ τζλουσ "Ανάπτυξθσ 

Βιομθχανικϊν Περιοχϊν Παραγωγισ Θλεκτρικοφ Ρεφματοσ από Λιγνιτικοφσ τακμοφσ" 

ςφμφωνα με το οποίο κεςπίςτθκε θ εφαρμογι του Ειδικοφ Σζλουσ Ανάπτυξθσ που 

προςδιορίςκθκε ςε ποςοςτό 0,4% του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ ΔΕΘ. Θ κατανομι του 

ποςοφ αυτοφ ςτουσ Νομοφσ (νυν Περιφερειακζσ Ενότθτεσ) Φλϊρινασ, Κοηάνθσ και 

Αρκαδίασ ζγινε αναλογικά προσ τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τουσ κερμικοφσ 

λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ των Νομϊν αυτϊν. 

Μια ςθμαντικι τροποποίθςθ προιλκε με τθν παράγραφο 2 του Άρκρου 40 του Ν. 

4062/12 (ΦΕΚ Α’, Αρ. Φφλλου 70/30-03-2012) κατά τθν οποία το Ειδικό Σζλοσ Ανάπτυξθσ 

αυξικθκε ςε 0,5% του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ ΔΕΘ.  

Οι τελευταίεσ τροποποιιςεισ, που διζπουν και το παρόν Επιχειρθςιακό χζδιο, 

προβλζπονται ςτο πλαίςιο των:  

 Ν.4533/ΧΕΚ Α’ 75/27.4.2018 – περί διαρκρωτικϊν μζτρων για τθν πρόςβαςθ ςτο 

λιγνίτθ και το περαιτζρω άνοιγμα τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτριςμοφ και 

άλλεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με τον οποίο από 1/1/2019 το ειδικό τζλοσ 

υπολογίηεται με το ποςό 1,40 €/MWh παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

λιγνίτθ. 

 Ν.4685/ΧΕΚ Α’ 92/7.5.2020 – περί εκςυγχρονιςμοφ περιβαλλοντικισ 

νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και λοιπζσ 

διατάξεισ,  ςφμφωνα με τον οποίο καταργείται διάταξθ του Ν.4533/2018 θ οποία 

αναφζρει: «Το ανωτζρω τζλοσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτο μεταβλθτό κόςτοσ των 

λιγνιτικϊν μονάδων θλεκτροπαραγωγισ και ανακτάται από τισ λιγνιτικζσ μονάδεσ 

μζςω ςχετικισ χρζωςθσ που προςτίκεται ςτισ χρεϊςεισ προςαυξιςεων τθσ 

χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτριςμοφ».    

 Τ.Α. ΤΠΕΝ/ΔΘΕ/74784/1070 (ΧΕΚ Β’ 3730/12.8.2021) – περί Ειδικοφ Σζλουσ 

δικαιωμάτων ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ του άρκρου 7 του 
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Ν.4533/2018, κατά τθν οποία κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ για το ςχεδιαςμό, τθν 

υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ των Ειδικϊν Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων 

(Ε.Α.Π.) ςυμπεριλαμβανομζνων  και των Αξόνων Παρζμβαςθσ οι οποίοι 

κακορίηονται ωσ εξισ: 

α) Μελζτεσ και υπθρεςίεσ 

β) Περιβάλλον , ποιότθτα ηωισ και κοινωνικι ςυνοχι  

γ) Υποδομζσ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ (πρωτογενισ, δευτερογενισ και τριτογενισ τομζασ)  

δ) Ενίςχυςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κατάρτιςθ, 

εκπαίδευςθ, ζρευνα και νζεσ τεχνολογίεσ 

ε) Στιριξθ και ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ 

ςτ) Τεχνικι υποςτιριξθ και δθμοςιοποίθςθ (μζγιςτο 2,5%)  

Σο παρόν Επιχειρθςιακό χζδιο λοιπόν αποτελεί τθν πρόταςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ για τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Κοηάνθσ και Φλϊρινασ και αφορά ςτο  Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) για το διάςτθμα 2017-2021. 

Φιλοδοξεί, μζςα από ζνα ευρφτατο διάλογο με τουσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ 

εταίρουσ των περιοχϊν εφαρμογισ, να εκφράςει τθν πολιτικι και τεχνοκρατικι αντίλθψθ, 

για: 

 Τθν ορκολογικι διαχείριςθ του Ειδικοφ Τζλουσ Δικαιωμάτων Ζρευνασ και 

Εκμετάλλευςθσ Λιγνίτθ. 

 Τθν ουςιαςτικι ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ των περιοχϊν εφαρμογισ και ειδικότερα 

των λιγνιτικϊν περιοχϊν, ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο αυτι τθσ απολιγνιτοποίθςθσ 

και τθσ μετάβαςθσ ςε ζνα νζο παραγωγικό μοντζλο ανάπτυξθσ. 

 Τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και του παραγόμενου 

ειςοδιματοσ. 

 Τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ.  

 Τθ διαςφάλιςθ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ με τουσ λοιποφσ 

χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ που κα ενεργοποιθκοφν κατά τθν παροφςα χρονικι 

ςυγκυρία. 

Θ δομι και τα ςτάδια εκπόνθςθσ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου του Ε.Α.Π. είναι τα 

ακόλουκα: 

Α) φντομθ παρουςίαςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα των 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και Φλϊρινασ.  
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Β)  SWOT ανάλυςθ, με τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ και 

απειλζσ. 

Γ)   υνοπτικι Αξιολόγθςθ του Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Α.Π.) 2012 -2016. 

Δ)  Διαμόρφωςθ του Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Α.Π.) 2017 -2021, θ οποία 

περιλαμβάνει τθ μεκοδολογία ςφνταξισ του, τισ βαςικζσ παραμζτρουσ που λιφκθκαν 

υπόψθ, τον Κεντρικό τόχο, τουσ Ειδικοφσ τόχουσ και τουσ Άξονεσ Παρζμβαςθσ, τθ 

ςυνζργια και ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίεσ εκνικοφ, 

περιφερειακοφ και τοπικοφ χαρακτιρα, το χρθματοδοτικό πλαίςιο και τθν ποςοτικι 

ανάλυςι του κατά Άξονα και Μζτρο Παρζμβαςθσ.   

Ε)  Ακολουκεί το ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ 

εταίρουσ τθσ περιοχισ προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι ενδεχόμενεσ προτάςεισ – 

παρεμβάςεισ των φορζων ςτον τελικό ςχεδιαςμό του ΕΑΠ.  

Σ)  Ολοκλιρωςθ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τθν ετιςια 

κατανομι των παρεμβάςεων, τα Σεχνικά Δελτία Αξόνων και Μζτρων, τθν περιγραφι 

τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και υλοποίθςθσ των ζργων, τα ενδεικτικά κριτιρια 

επιλογισ, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν για τθν ενεργοποίθςθ του 

ΕΑΠ και τον προςδιοριςμό των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ. 

Η)  Σελευταίο ςτάδιο αποτελεί θ παρουςίαςθ και ζγκριςθ του ΕΑΠ 2017-2021 από το 

Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Μακεδονίασ.  
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Α.  ΤΝΣΟΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΣΪΝ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑΚΪΝ ΕΝΟΣΘΣΪΝ 

ΚΟΗΑΝΘ ΚΑΙ ΧΛΪΡΙΝΑ 

Α1. Θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ   

το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 2021-2027, όπωσ 

κατατζκθκε προσ ζγκριςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναφζρεται ότι «θ δεκαετία 2021-

2030 κα είναι μακροπρόκεςμα κακοριςτικι για τθν αναπτυξιακι εξζλιξθ»  τθσ περιοχισ. 

Πζραν των ςυγκυριϊν και των γεγονότων που λαμβάνουν χϊρα ςε διεκνζσ επίπεδο 

(πανδθμία covid-19, πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία, διεκνισ οικονομικι κρίςθ τθσ οποίασ οι 

επιπτϊςεισ είναι ακόμθ ορατζσ και πλιττουν τθν οικονομία), θ Δυτικι Μακεδονία 

καλείται να αντιμετωπίςει παράλλθλα τθν απολιγνιτοποίθςθ, θ οποία κα οδθγιςει ςε 

ριηικι αλλαγι του παραγωγικοφ τθσ μοντζλου φςτερα από ςχεδόν μια 70ετία.  

Θ Δυτικι Μακεδονία είναι θ μόνθ  περίκλειςτθ Περιφζρεια τθσ Ελλάδασ και χωροκετείται 

ςτα βορειοδυτικά του ελλαδικοφ χϊρου ςυνορεφοντασ με τθν Αλβανία και  τθ Δθμοκρατία 

τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ.  

Θ κομβικι τθσ γεωγραφικι κζςθ ωσ πφλθ ειςόδου τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ ςτα Δυτικά 

Βαλκάνια και θ βελτίωςθ του διευρωπαϊκοφ και εκνικοφ οδικοφ δικτφου, ενιςχφει τθ 

δυνατότθτα ανάδειξισ τθσ ςε Βαλκανικό κζντρο ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ.  

φμφωνα με το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 2021 -

2027, θ Δυτικι Μακεδονία «Κατζχει ζωσ ςιμερα κεντρικό ρόλο ςτθν εκνικι οικονομία 

λόγω τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ενϊ τθν τελευταία 10ετία παρουςιάηει 

μεταβολι του χαρακτιρα τθσ με βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτάσ τθσ ωσ αποτζλεςμα 

τθσ λειτουργίασ τθσ Εγνατίασ Οδοφ και των κακζτων αξόνων τθσ, θ οποία όμωσ ζδραςε 

και αντίρροπα, επιτρζποντασ τθν ταχφτερθ και φκθνότερθ διείςδυςθ ςτθν τοπικι αγορά 

των εκτόσ τθσ Περιφζρειασ επιχειριςεων και τθσ διαρροισ εργατικοφ δυναμικοφ. Θ 

ςχετικι κζςθ τθσ Περιφζρειασ τθν κακιςτά εκ προοιμίου ευάλωτθ και εξαρτϊμενθ από 

ιςχυρι δθμόςια παρζμβαςθ». 

Θ διαχρονικι εξζλιξθ των πλθκυςμιακϊν κακϊσ και των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, ςυνδυαςτικά με τθν κατάςταςθ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ, 
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όπωσ διαμορφϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ ραγδαίασ αναδιάρκρωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, 

κακορίηει εν πολλοίσ και τθ ςτρατθγικι ανάπτυξισ τθσ.    

Εξζλιξθ πλθκυςμοφ  

φμφωνα με τθν απογραφι του 2011 (τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2021 δεν ζχουν δθμοςιευκεί 

ακόμθ) ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ανζρχεται ςε 283.689 κατοίκουσ (ΠΙΝΑΚΑ 1). 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ  

Περιοχι Πλθκυςμόσ 
Π.Ε. Γρεβενϊν 31.757 
Π.Ε. Καςτοριάσ 50.322 
Π.Ε. Κοηάνθσ 150.196 
Π.Ε. Χλϊρινασ 51.414 
ΤΝΟΛΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 283.689 

Απογραφι Μόνιμου Πλθκυςμοφ (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Θ πρόβλεψθ πλθκυςμοφ για τθν τελευταία δεκαετία 2011 – 2021, ςφμφωνα με ςτοιχεία 

τθσ EUROSTAT καταδεικνφει ςυνολικι μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε 

ποςοςτό 8,3% (ΠΙΝΑΚΑ 2). θμειϊνεται ότι οι πλθκυςμοί των Περιφερειακϊν Ενοτιτων 

Γρεβενϊν και Κοηάνθσ ςτθν πλατφόρμα τθσ EUROSTAT εμφανίηονται ενοποιθμζνοι και ο 

διαχωριςμόσ τουσ ςτον ακόλουκο πίνακα ζγινε αναλογικά με βάςθ τθν απογραφι του 2011. 

ΠΙΝΑΚΑ 2 – Πρόβλεψθ Πλθκυςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 

κάκε ζτουσ 

Ζτοσ Π.Ε. Γρεβενϊν Π.Ε. Καςτοριάσ Π.Ε. Κοηάνθσ Π.Ε. Χλϊρινασ 
ΤΝΟΛΟ ΔΤΣΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2011 31.965 50.815 151.213 51.906 285.899 
2012 31.752 50.380 150.208 51.721 284.061 
2013 31.429 49.844 148.682 51.369 281.324 
2014 31.123 49.292 147.232 51.058 278.706 
2015 30.856 48.798 145.970 50.799 276.423 
2016 30.559 48.244 144.567 50.473 273.843 
2017 30.288 47.723 143.281 50.196 271.488 
2018 30.046 47.163 142.135 49.878 269.222 
2019 29.808 46.668 141.013 49.519 267.008 
2020 29.568 46.071 139.878 49.153 264.670 
2021 29.272 45.517 138.475 48.788 262.052 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EUROSTAT 

Πορεία Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ  

Κατά τθν περίοδο 2011-2019 θ Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ μειϊκθκε ςυνολικά κατά 25% περίπου (ΠΙΝΑΚΑ 3) το κατά κεφαλι 

Περιφερειακό ΑΕΠ ςε Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ μειϊκθκε κατά 19%, πζφτοντασ ςτο 

51% του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου, κατατάςςοντασ τθ Δυτικι Μακεδονία ςτθν 7θ κζςθ ςε 

επίπεδο χϊρασ (ΠΙΝΑΚΑ 4). 
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Αναφορικά με τθ διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ, ο τομζασ τθσ 

εξόρυξθσ – ενζργειασ, αν και αρκετά μειωμζνοσ κατά τα τελευταία χρόνια, εξακολουκεί 

να παραμζνει βαςικόσ για τθν οικονομία τθσ περιοχισ ςυμμετζχοντασ με το ςθμαντικό 

ποςοςτό του 33,3% κατά το ζτοσ 2019 (ΠΙΝΑΚΕ 5, 6), γεγονόσ που λαμβάνεται ςοβαρά 

υπόψθ ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ για τθν απολιγνιτοποίθςθ και τθ μετάβαςθ ςε ζνα 

εναλλακτικό παραγωγικό ςφςτθμα.   

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 – Πορεία Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΑΠΠ), εκ. €  

Ζτοσ Π.Ε. Γρεβενϊν Π.Ε. Καςτοριάσ Π.Ε. Κοηάνθσ Π.Ε. Χλϊρινασ 
ΤΝΟΛΟ ΔΤΣΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2011 303 527 2.659 876 4.365 
2012 297 504 2.985 929 4.715 
2013 279 478 2.843 875 4.476 
2014 274 470 2.698 922 4.365 
2015 276 460 2.570 851 4.158 
2016 271 439 2.271 781 3.761 
2017 264 424 2.249 812 3.749 
2018 259 422 2.171 752 3.604 
2019 260 432 1.905 692 3.288 

Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 – Πορεία Κατά Κεφαλι ΑΕΠ ςε ΜΑΔ ,  % τθσ ΕΕ-27             € 

Ζτοσ Δυτικι Μακεδονία % ΕΕ-27 
2009 18.800 78 
2010 18.700 75 
2011 18.300 71 
2012 20.400 79 
2013 20.600 79 
2014 20.900 79 
2015 20.200 73 
2016 18.700 66 
2017 19.000 65 
2018 18.600 61 
2019 17.200 55 
2020 15.200 51 

Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EUROSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 – Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά κλάδο οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, εκ.  € 

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 224 223 220 261 296 283 303 296 311 
Μεταποίθςθ 205 187 170 168 178 176 174 174 172 
Ορυχεία, λατομεία, παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου, ατμοφ, κλιματιςμοφ και 
νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

1.754 2.265 2.216 2.157 1.923 1.581 1.589 1.447 1.094 

Καταςκευζσ 134 131 133 98 89 88 57 61 65 
Σριτογενισ τομζασ (εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια διοίκθςθ) 

2.048 1.908 1.737 1.682 1.672 1.633 1.627 1.627 1.647 

φνολο  4.365 4.715 4.476 4.365 4.158 3.761 3.749 3.604 3.288 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 – Διαχρονικι ποςοςτιαία διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά κλάδο 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ  

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 5,1% 4,7% 4,9% 6,0% 7,1% 7,5% 8,1% 8,2% 9,5% 
Μεταποίθςθ 4,7% 4,0% 3,8% 3,8% 4,3% 4,7% 4,6% 4,8% 5,2% 
Ορυχεία, λατομεία, παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
φυςικοφ αερίου, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ και νεροφ, 
επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

40,2% 48,0% 49,5% 49,4% 46,3% 42,0% 42,4% 40,1% 33,3% 

Καταςκευζσ 3,1% 2,8% 3,0% 2,2% 2,1% 2,3% 1,5% 1,7% 2,0% 
Σριτογενισ τομζασ (εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια 
διοίκθςθ) 

46,9% 40,5% 38,8% 38,5% 40,2% 43,4% 43,4% 45,1% 50,1% 

φνολο  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

Απαςχόλθςθ - Ανεργία 

Ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ (15-64) το 2019 υπολογιηόταν ςε 113,4 χιλιάδεσ (67,2%) 

με το ςτακμιςμζνο ετιςιο ποςοςτό ανεργίασ να ανζρχεται ςε 24,9% (Eurostat) (το 

υψθλότερο ςτθν Ελλάδα και 4ο υψθλότερο ςτθν ΕΕ).  

φμφωνα με νεϊτερα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ (Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ Α’ τρίμθνο 

2022) ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ μειϊκθκε ςτισ 105.800 (45,7%) και το ποςοςτό 

ανεργίασ διαμορφϊκθκε ςτο 16,7%, το οποίο είναι το 5ο υψθλότερο ςτθν Ελλάδα.  



[ΕΑΠ 2017_2021_5.7.22.doc] ΑΝΚΟ ελ. 11/87 

Αναφορικά με τθ διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα 

ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ (2019), ςτον πρωτογενι τομζα απορροφάται το 17,4% των 

εργαηομζνων, ςτον δευτερογενι το 22,7% και ςτον τριτογενι/υπθρεςίεσ το 61,1% 

(ΠΙΝΑΚΕ 7, 8).   

ΠΙΝΑΚΑ 7 – Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθ Δυτικι 
Μακεδονία   

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 17.762 15.539 15.814 17.038 16.890 16.281 16.689 16.816 16.421 
Ορυχεία, λατομεία, βιομθχανία, 
παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
φυςικοφ αερίου, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ και νεροφ, 
επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

18.750 17.104 16.422 17.150 16.409 17.111 16.180 17.171 17.605 

Καταςκευζσ 6.629 5.115 5.102 5.467 5.393 5.427 5.416 5.436 5.391 
Ψονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επιςκευι μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν, 
μεταφορζσ και αποκικευςθ, 
δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν 
παροχισ καταλφματοσ και 
υπθρεςιϊν εςτίαςθ 

27.660 25.704 24.258 25.257 24.174 26.003 26.101 27.733 28.332 

Ενθμζρωςθ και επικοινωνία 456 409 414 434 423 403 409 450 466 
Ψρθματοπιςτωτικζσ και 
αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

1.049 1.030 1.013 980 991 954 917 929 908 

Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 150 166 168 179 183 216 217 239 237 
Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ 
και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, 
διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

4.703 5.499 5.570 5.807 5.275 5.332 5.050 5.231 5.396 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, 
υποχρεωτικι κοινωνικι 
αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ, 
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν 
ανκρϊπινθ υγεία και τθν 
κοινωνικι μζριμνα 

22.218 21.994 22.153 22.717 22.525 22.552 22.046 22.560 22.911 

Σζχνεσ, διαςκζδαςθ, ψυχαγωγία, 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν, δραςτθριότθτεσ 
νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν, μθ 
διαφοροποιθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν 
που αφοροφν τθν παραγωγι 
αγακϊν και υπθρεςιϊν για ίδια 
χριςθ, δραςτθριότθτεσ 
ετερόδικων οργανιςμϊν 

3.879 4.045 3.757 3.677 3.530 3.475 3.432 3.590 3.598 

φνολο Απαςχόλθςθσ 103.256 96.605 94.673 98.707 95.794 97.754 96.456 100.156 101.265 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ 8 – Διαχρονικι ποςοςτιαία διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
ςτθ Δυτικι Μακεδονία   

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 17,2% 16,1% 16,7% 17,3% 17,6% 16,7% 17,3% 16,8% 16,2% 
Ορυχεία, λατομεία, βιομθχανία, 
παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
φυςικοφ αερίου, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ και νεροφ, 
επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

18,2% 17,7% 17,3% 17,4% 17,1% 17,5% 16,8% 17,1% 17,4% 

Καταςκευζσ 6,4% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5,4% 5,3% 
Ψονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επιςκευι μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν, 
μεταφορζσ και αποκικευςθ, 
δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν 
παροχισ καταλφματοσ και 
υπθρεςιϊν εςτίαςθ 

26,8% 26,6% 25,6% 25,6% 25,2% 26,6% 27,1% 27,7% 28,0% 

Ενθμζρωςθ και επικοινωνία 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 
Ψρθματοπιςτωτικζσ και 
αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 

Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ 
και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, 
διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

4,6% 5,7% 5,9% 5,9% 5,5% 5,5% 5,2% 5,2% 5,3% 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, 
υποχρεωτικι κοινωνικι 
αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ, 
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ  με τθν 
ανκρϊπινθ υγεία και τθν 
κοινωνικι μζριμνα 

21,5% 22,8% 23,4% 23,0% 23,5% 23,1% 22,9% 22,5% 22,6% 

Σζχνεσ, διαςκζδαςθ, 
ψυχαγωγία, άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν, δραςτθριότθτεσ 
νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν, μθ 
διαφοροποιθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν 
που αφοροφν τθν παραγωγι 
αγακϊν και υπθρεςιϊν για ίδια 
χριςθ, δραςτθριότθτεσ 
ετερόδικων οργανιςμϊν 

3,8% 4,2% 4,0% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

φνολο Απαςχόλθςθσ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

 

Ακακάριςτεσ επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου  

Θ επενδυτικι δραςτθριότθτα ςτθ Δυτικι Μακεδονία κατά τθν δεκαετία 2009 -2019 υπζςτθ 

κακίηθςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ με το ςυνολικό ποςό των 
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Ακακαρίςτων Επενδφςεων Κεφαλαίου να μειϊνεται κατά 74,6% (ΠΙΝΚΑΚΑ 9), ωσ 

αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ζπλθξε τθν περιοχι.   

 
ΠΙΝΑΚΑ 9 – Πορεία Ακακάριςτων Επενδφςεων Παγίου Κεφαλαίου, εκ. €  

Σομζασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 2009 2019 
Διαφορά 

% 
Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 89 84 -5,6 
Ορυχεία, λατομεία, βιομθχανία, παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, 
ατμοφ, κλιματιςμοφ και νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων 
και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

599 252 -57,9 

Καταςκευζσ 5 3 -40,0 
Ψονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και 
μοτοςυκλετϊν, μεταφορζσ και αποκικευςθ, δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν 
παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθ 

65 35 -46,2 

Ενθμζρωςθ και επικοινωνία 11 11 0,0 
Ψρθματοπιςτωτικζσ και αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ  5 10 +100,0 
Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 363 36 -90,1 
Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, διοικθτικζσ και 
υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ 

26 7 -73,1 

Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ, 
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν κοινωνικι μζριμνα 

1.479 237 -84,0 

Σζχνεσ, διαςκζδαςθ, ψυχαγωγία, άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν, 
δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν, μθ διαφοροποιθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν που αφοροφν τθν παραγωγι αγακϊν και  
υπθρεςιϊν για ίδια χριςθ, δραςτθριότθτεσ ετερόδικων οργανιςμϊν 

30 5 -83,3 

φνολο Απαςχόλθςθσ 2.672 679 -74,6 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

 

Ζρευνα και καινοτομία  

Με βάςθ τον Περιφερειακό Πίνακα Καινοτομίασ (Regional Innovation Scoreboard 2019) 

τθσ ΕΕ, θ Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ χαρακτθρίηεται ωσ Μζτρια (Moderator).   

το παρακάτω γράφθμα διακρίνονται τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςε 

ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ χϊρασ (πορτοκαλί γραμμι) και τθν ΕΕ (μπλε γραμμι).  

Ενδεικτικά αναφζρονται πάνω από τον μζςο όρο τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ: 

 Οι καινοτόμεσ ςυνεργαςίεσ ΜΜΕ 

 Οι δαπάνεσ ςε μθ καινοτόμεσ επενδφςεισ 

 Οι πωλιςεισ νζων καινοτομιϊν ςτθν αγορά 

 Οι επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 

Κάτω από τον μζςο όρο τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ το ςφνολο των λοιπϊν δεικτϊν  με τουσ 

ςθμαντικότερουσ: 

 Οι επενδφςεισ ςτθν ζρευνα και καινοτομία των ΜΜΕ 
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 Οι επενδφςεισ ςτθν ζρευνα και καινοτομία του δθμόςιου τομζα,  

οι οποίοι και προςδιορίηουν εν πολλοίσ και το επίπεδο τθσ καινοτομίασ τθσ Περιφζρειασ.  

 

 

Relative innovation system strengths of Western Macedonia – Greece (source: Regional Innovation 

Scoreboard 2019) 

 

υμπεράςματα 

 Εκτιμάται ςταδιακι μείωςθ του πλθκυςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 

10ετίασ 2011-2021 ςε ποςοςτό 8,3%. 

 Σο 80% περίπου του πλοφτου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, εκφραςμζνο 

ςε Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία (ΑΠΑ) παράγεται διαχρονικά ςτισ 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Κοηάνθσ και Χλϊρινασ.  

 Σο κατά κεφαλι Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ) ςε Μονάδεσ Αγοραςτικισ 

Δφναμθσ (ΜΑΔ) τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ υποχϊρθςε ωσ ποςοςτό του μζςου 

όρου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ-27) από 78% που ιταν το 2009 ςε 51% το 2020.  

 Ο κυρίαρχοσ ενεργειακόσ τομζασ μετά το 2013 παρουςίαςε ςθμαντικι μείωςθ 

κατά 16 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από 19,5% ςε 33,3% ωσ προσ τθ ςυμμετοχι του 

ςτθν Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  
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 Παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ κατά 21,5% του ποςοςτοφ του οικονομικά 

ενεργοφ πλθκυςμοφ μεταξφ των ετϊν 2019 και 2022 (Αϋ τρίμθνο), με βαςικι 

αιτία τθν εγκατάλειψθ τθσ περιοχισ προσ αναηιτθςθ εργαςίασ.  

 Σο ποςοςτό ανεργίασ παραμζνει από τα υψθλότερα ςτθ χϊρα, παρά τθ ςχετικι 

κάμψθ που ςθμείωςε κατά το α’ τρίμθνο του 2022 (16,7%).  

 Ο δευτερογενισ τομζασ, ςτον οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ εξόρυξθ λιγνίτθ και θ 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, κατά το 2019 εξακολουκεί να ςυμμετζχει με 

ςθμαντικό ποςοςτό (22,7%) ςτθν απαςχόλθςθ τθσ Περιφζρειασ, ο πρωτογενισ 

τομζασ με 16,2% και ο τριτογενισ/υπθρεςίεσ με 61,1%. Προφανϊσ τα ποςοςτά 

αυτά κατά τθν τελευταία 3ετία ζχουν τροποποιθκεί αφενόσ λόγω τθσ μείωςθσ 

του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ και αφετζρου εξαιτίασ τθσ ςυνεχϊσ 

μειοφμενθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.  

 θμαντικό είναι το ποςοςτό αποεπζνδυςθσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, ςε όλουσ 

τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (με εξαίρεςθ τισ χρθματοπιςτωτικζσ – 

αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ) κατά  τθν περίοδο 2009-2019, θ οποία ςυνολικά 

διαμορφϊκθκε ςτο 75% περίπου. 

 Παρατθρείται ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτουσ δείκτεσ ζρευνασ και καινοτομίασ με 

τουσ περιςςότερουσ να βρίςκονται κάτω από τον μζςο όρο τόςο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ όςο και τθσ χϊρασ.  
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Α2. Βαςικά χαρακτθριςτικά των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και 

Χλϊρινασ  

Οι Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Κοηάνθσ και Φλϊρινασ, ςτθ γεωγραφικι ηϊνθ των οποίων κα 

εφαρμοςτεί το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2017 -2021, αποτελοφν διαχρονικά 

τον ενεργειακό άξονα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και το βαςικό ενεργειακό κζντρο τθσ 

Ελλάδασ.  

Θ ενεργειακι μετάβαςθ τθσ χϊρασ από τα ορυκτά καφςιμα ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ κα ζχει ιδιαίτερα ςθμαντικι επίπτωςθ ςτο ςυνολικό αναπτυξιακό περιβάλλον 

των δφο Ενοτιτων ςε όρουσ ειςοδιματοσ και απαςχόλθςθσ, δεδομζνθσ τθσ εξάρτθςθσ τθσ 

οικονομίασ τουσ ςε πολφ μεγάλο βακμό από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ και 

τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

το πλαίςιο αυτό ο περιφερειακόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ, όπωσ αυτόσ αποτυπϊ νεται 

ςτα προγραμματικά κείμενα τόςο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Μακεδονίασ 2021-2027 όςο και του νζου Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ 2021-2027, προςανατολίηεται ςτθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ του 

ςυνόλου των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των δφο ενοτιτων, τα οποία λόγω τθσ 

ιδιαίτερα ανταγωνιςτικισ δραςτθριότθτασ του ενεργειακοφ τομζα παρζμεναν ςε 

αδράνεια. 

Σα βαςικά λοιπόν χαρακτθριςτικά των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και Φλϊρινασ, 

με βάςθ τα οποία διαμορφϊνεται και το παρόν Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ 

2021-2027 είναι τα ακόλουκα: 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ 

 Θ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ είναι θ μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ και 

αντιπροςωπεφει το 52,94% του πλθκυςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 

(150.196 – ΕΛΣΑΣ 2011). 

 Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ – παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί 

ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα και ςυμμετζχει με ςτοιχεία του 2019 ςε 

ποςοςτό 44% ςτθ διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ (ΠΙΝΑΚΕ 10,  11). Ωςτόςο παρατθρείται ςθμαντικι 

μείωςθ του ποςοςτοφ αυτοφ μετά το 2013 (κατά 18,5%) λόγω τθσ μείωςθσ τθσ 

εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ. το νζο πλαίςιο τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ, θ 

περιοχι κα πρζπει να διατθριςει τθν ενεργειακι τθσ ταυτότθτα επενδφοντασ ςτισ 
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Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και αναδεικνυόμενθ ςε  Κζντρο Ενεργειακϊν 

Εξελίξεων τθσ Χϊρασ.   

 Αντίκετα, ο πρωτογενισ τομζασ μετά το 2013 παρουςιάηει αυξθτικι πορεία  - από 

2,9% ςε 7,9% τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

μεταξφ των ετϊν 2013 και 2019 (ΠΙΝΑΚΕ 10, 11) - εξαιτίασ τθσ ςτροφισ που 

παρατθρείται ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν απαςχόλθςθ. το πλαίςιο 

αυτό ο αγροδιατροφικόσ τομζασ μπορεί να αποτελζςει ιςχυρό αναπτυξιακό πόλο 

ςτο νζο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφϊνεται μζςω τθσ παραγωγισ 

ποιοτικϊν γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων και ανάπτυξθσ τθσ ςυνολικισ 

αλυςίδασ αξίασ τουσ μζςω τθσ κακετοποίθςθσ και τθσ προϊκθςισ τουσ ςτισ 

αγορζσ τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ.   

 

ΠΙΝΑΚΑ 10 – Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά κλάδο οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν Π.Ε. Κοηάνθσ, εκ. € 

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 79 84 83 97 132 132 147 147 151 
Μεταποίθςθ 83 75 70 69 74 71 72 74 71 
Ορυχεία, λατομεία, παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου, ατμοφ, κλιματιςμοφ και 
νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

1.381 1.803 1.776 1.670 1.499 1.224 1.200 1.123 839 

Καταςκευζσ 71 69 59 38 37 36 25 23 30 
Σριτογενισ τομζασ (εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια διοίκθςθ) 

1.045 953 855 824 829 807 804 804 815 

φνολο  2.659 2.985 2.843 2.698 2.570 2.271 2.249 2.171 1.905 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 



[ΕΑΠ 2017_2021_5.7.22.doc] ΑΝΚΟ ελ. 18/87 

 

ΠΙΝΑΚΑ 11 – Διαχρονικι ποςοςτιαία διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά 
κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Π.Ε. Κοηάνθσ 

Σομζασ 
οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 3,0% 2,8% 2,9% 3,6% 5,1% 5,8% 6,6% 6,8% 7,9% 
Μεταποίθςθ 3,1% 2,5% 2,5% 2,6% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,7% 
Ορυχεία, λατομεία, 
παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ και 
νεροφ, επεξεργαςία 
λυμάτων, 
διαχείριςθ 
αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ 
εξυγίανςθσ 

51,9% 60,4% 62,5% 61,9% 58,3% 53,9% 53,4% 51,7% 44,0% 

Καταςκευζσ 2,7% 2,3% 2,1% 1,4% 1,4% 1,6% 1,1% 1,1% 1,6% 
Σριτογενισ τομζασ 
(εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια 
διοίκθςθ) 

39,3% 31,9% 30,1% 30,5% 32,2% 35,5% 35,8% 37,0% 42,8% 

φνολο  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

 

Περιφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ 

 Θ Περιφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ είναι θ δεφτερθ ςε πλθκυςμό και 

αντιπροςωπεφει το 18,12% του αντιςτοίχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 

(51.414 – ΕΛΣΑΣ 2011). 

 Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ – παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί 

ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα και ςυμμετζχει με ςτοιχεία του 2019 ςε 

ποςοςτό 34,3% ςτθ διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ (ΠΙΝΑΚΕ 12, 13). Ωςτόςο παρατθρείται ςθμαντικι 

μείωςθ του ποςοςτοφ αυτοφ μετά το 2014 (κατά 16,9%) λόγω τθσ μείωςθσ τθσ 

εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ. το νζο πλαίςιο τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ, θ 

περιοχι κα πρζπει να διατθριςει τθν ενεργειακι τθσ ταυτότθτα επενδφοντασ ςτισ 

Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και αναδεικνυόμενθ ςε Κζντρο Ενεργειακϊν 

Εξελίξεων τθσ Χϊρασ.   

 Αντίκετα, ο πρωτογενισ τομζασ, ο οποίοσ είναι ο πλζον ανεπτυγμζνοσ ςτθν Π.Ε. 

Φλϊρινασ απ’ όλεσ τισ Π.Ε. τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά το 2013 παρουςιάηει 
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αυξθτικι πορεία  - από 7,1% ςε 12,5% τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ μεταξφ των ετϊν 2013 και 2019 (ΠΙΝΑΚΕ 12, 13) - 

εξαιτίασ τθσ ςτροφισ που παρατθρείται ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν 

απαςχόλθςθ. το πλαίςιο αυτό, όπωσ και ςτθν Π.Ε. Κοηάνθσ, ο αγροδιατροφικόσ 

τομζασ μπορεί να αποτελζςει ιςχυρό αναπτυξιακό πόλο ςτο νζο οικονομικό  

περιβάλλον που διαμορφϊνεται μζςω τθσ παραγωγισ ποιοτικϊν γεωργικϊν και 

κτθνοτροφικϊν προϊόντων και ανάπτυξθσ τθσ ςυνολικισ αλυςίδασ αξίασ τουσ μζςω 

τθσ κακετοποίθςθσ και τθσ προϊκθςισ τουσ ςτισ αγορζσ τθσ χϊρασ και του 

εξωτερικοφ.   

 Αποτελεί τθν φυςικι πφλθ τθσ Ελλάδασ προσ τθν Αλβανία και τθν Βόρεια 

Μακεδονία. 

 Διακζτει χιονοδρομικό κζντρο και το παγκόςμιασ ςθμαςίασ ςφμπλεγμα των λιμνϊν 

Μικρισ και Μεγάλθσ Πρζςπασ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12 – Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά κλάδο οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν Π.Ε. Χλϊρινασ, εκ. € 

Σομζασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 67 61 62 81 84 82 85 78 86 
Μεταποίθςθ 37 33 30 29 31 32 31 31 31 
Ορυχεία, λατομεία, παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου, ατμοφ, κλιματιςμοφ και 
νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, 
διαχείριςθ αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

367 454 430 472 408 340 371 306 237 

Καταςκευζσ 31 23 22 14 12 13 10 20 18 
Σριτογενισ τομζασ (εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια διοίκθςθ) 

373 358 331 325 316 314 315 317 319 

φνολο  876 929 875 922 851 781 812 752 692 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ 13 – Διαχρονικι ποςοςτιαία διάρκρωςθ τθσ Ακακάριςτθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ κατά 
κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Π.Ε. Χλϊρινασ  

Σομζασ 
οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρωτογενισ τομζασ 7,7% 6,6% 7,1% 8,8% 9,9% 10,4% 10,5% 10,3% 12,5% 
Μεταποίθςθ 4,2% 3,5% 3,4% 3,2% 3,6% 4,1% 3,8% 4,2% 4,5% 
Ορυχεία, λατομεία, 
παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ και 
νεροφ, επεξεργαςία 
λυμάτων, 
διαχείριςθ 
αποβλιτων και 
δραςτθριότθτεσ 
εξυγίανςθσ 

41,9% 48,8% 49,1% 51,2% 48,0% 43,6% 45,7% 40,7% 34,3% 

Καταςκευζσ 3,5% 2,5% 2,5% 1,5% 1,4% 1,7% 1,3% 2,7% 2,7% 
Σριτογενισ τομζασ 
(εμπόριο, 
υπθρεςίεσ, δθμόςια 
διοίκθςθ) 

42,6% 38,5% 37,8% 35,3% 37,1% 40,2% 38,7% 42,1% 46,2% 

φνολο  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ EΛΣΤΑΤ 

Κοινά χαρακτθριςτικά των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και Φλϊρινασ 

 Διακζτουν ζνα ικανοποιθτικό εκνικό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο με τθν 

Εγνατία Οδό και τουσ κάκετουσ άξονεσ, ενϊ με τθν επικείμενθ ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ του οδικοφ άξονα Ε65 κα ολοκλθρωκεί το πλζγμα των οδικϊν 

ςυνδζςεων με τα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ. θμαντικι αδυναμία θ 

απουςία του ςιδθροδρομικοφ δικτφου για τθν Π.Ε. Κοηάνθσ, το οποίο κα πρζπει να 

τεκεί εκ νζου ςε λειτουργία ςε νζεσ βάςεισ που να εξυπθρετοφν το νζο 

αναπτυξιακό περιβάλλον τθσ περιοχισ και θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου 

αεροδρομίου.  

 Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ με τισ βαςικζσ ςφγχρονεσ υποδομζσ του να 

ολοκλθρϊνονται αποτελεί ουςιαςτικό μοχλό για τθν πορεία τθσ περιοχισ ςτο νζο 

αναπτυξιακό μοντζλο που προδιαγράφεται ςτο πλαίςιο  τθσ μεταλιγνιτικισ 

περιόδου. 

 Σο πλοφςιο φυςικό περιβάλλον με τισ μεγάλθσ οικολογικισ ςθμαςίασ και 

βιοποικιλότθτασ περιοχζσ (ορεινοί όγκοι, υδάτινα οικοςυςτιματα, περιοχζσ 

ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ) και θ μοναδικι πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ 

ςυνκζτουν ζνα αξιόλογο τουριςτικό προϊόν το οποίο κα πρζπει να αξιοποιθκεί με 

βάςθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ανάδειξθσ των τουριςτικϊν προοριςμϊν.  
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Β.  S.W.O.T  ΑΝΑΛΤΘ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςυνοπτικι ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που 

προθγικθκε κακϊσ και τα προγραμματικά κείμενα που ζχουν ιδθ εκπονθκεί ςτο πλαίςιο 

τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2021-2027, διαμορφϊνεται ςτθ ςυνζχεια θ S.W.O.T. 

ανάλυςθ προκειμζνου να οδθγθκεί το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ςτον κακοριςμό 

του Κεντρικοφ και των Ειδικϊν του τόχων.   

Πλεονεκτιματα 

 Χαρακτθριςμόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του προγράμματοσ ωσ Ενεργειακοφ 

Κζντρου τθσ Ελλάδασ 

 Φπαρξθ ςθμαντικοφ και εξειδικευμζνου ςτθ βιομθχανία ζμψυχου ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

 Εφκολθ πρόςβαςθ τθσ περιοχισ μζςω ενόσ ςφγχρονου οδικοφ δικτφου μεταφορϊν.  

 Φπαρξθ αξιόλογων τουριςτικϊν πόρων, φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και πλοφςιου 

πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. 

 Φπαρξθ ςθμαντικισ παραγωγισ ςε προϊόντα αγροδιατροφισ με δυνατότθτα 

επιτόπου αξιοποίθςθσ και βελτίωςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τουσ.  

 Λειτουργία Πανεπιςτθμιακϊν και Ερευνθτικϊν δομϊν και φορζων. 

Αδυναμίεσ 

- Επιβαρυμζνο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον ςτον άξονα Κοηάνθσ – 

Πτολεμαΐδασ – Αμυνταίου – Φλϊρινασ. 

- Υψθλόσ βακμόσ εξάρτθςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Δ.Ε.Η. και από τον κλάδο τθσ γοφνασ, ςε βάροσ άλλων οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

- Ανεπάρκεια οργανωμζνων χϊρων ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.  

- Ανεπάρκεια ςιδθροδρομικϊν υποδομϊν.  

- Σχετικά χαμθλι επιχειρθματικι κουλτοφρα εξαιτίασ τθσ μζχρι ςιμερα 

ανταγωνιςτικισ προςφοράσ απαςχόλθςθσ εκ μζρουσ του ενεργειακοφ τομζα, θ 

οποία ςυνδζεται άμεςα με τον ςθμαντικά μειωμζνο δείκτθ επενδφςεων.  
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- Υψθλό ποςοςτό ανεργίασ, ιδιαίτερα των νζων.  

- Χαμθλόσ βακμόσ ανάπτυξθσ καινοτομίασ.  

- Περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ εκ μζρουσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςε ηθτιματα 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων. 

Ευκαιρίεσ 

 Ευρφ πλζγμα χρθματοδοτιςεων κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο ςυνδυαςτικά 

με αυξθμζνα ποςοςτά των κακεςτϊτων ενίςχυςθσ.  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

και τθν ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ ςτα ηθτιματα που άπτονται τόςο των 

παραδοςιακϊν όςο και των νζων – αναδυόμενων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Η ευρεία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΠΕ).  

 Τάςθ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ λογικι των αλυςίδων αξίασ και 

παραγωγι υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προϊόντων. 

 Η ανάπτυξθ των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ ωσ μια ςθμαντικι προοπτικι για 

τθν ανάδειξθ του φυςικοφ πλοφτου και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθν 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ των ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν.   

 Σχεδιαςμόσ επανάχρθςθσ εγκαταςτάςεων και εδαφϊν τθσ ΔΕΗ που τίκενται ςε 

αργία, με ζνταξθ αυτϊν ςτθν οικονομικι και κοινωνικι πραγματικότθτα.  

 Ανάπτυξθ οικονομικϊν ςχζςεων με τισ Βαλκανικζσ Χϊρεσ και διείςδυςθ ςτθ 

Βαλκανικι αγορά. 

Απειλζσ 

 Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ και θ πανδθμία Covid19. 

 Η κακυςτζρθςθ του εκςυγχρονιςμοφ, τθσ πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ 

διαμόρφωςθσ ευνοϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

 Μειωμζνθ ελκυςτικότθτα για τουσ επιςκζπτεσ, λόγω τόςο τθσ ςυνειρμικισ ςφνδεςθσ 

των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και Φλϊρινασ με τισ εξορυκτικζσ 

δραςτθριότθτεσ όςο και τθσ κακυςτζρθςθσ των αποκαταςτάςεων των εδαφϊν.  

 Η κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ επαρκϊν οργανωμζνων χϊρων ανάπτυξθσ 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.  
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Γ.  ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΠΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

2012 - 2016 

Γ1. υνοπτικι παρουςίαςθ και διάρκρωςθ του ΕΑΠ 2012 - 2016 

Κεντρικόσ τόχοσ του προγράμματοσ ιταν «θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθ γνώςθ, βελτιώνοντασ τισ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτθν περιοχι εφαρμογισ».  

Ο ανωτζρω Κεντρικόσ τόχοσ εξειδικεφκθκε με τουσ ακόλουκουσ Ειδικοφσ τόχουσ: 

1. Ενίςχυςθ τθσ καινοτόμου επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με ζμφαςθ ςτθν  

ενζργεια και ςτο περιβάλλον.  

2. Προϊκθςθ επενδφςεων που εμπλουτίηουν το παραγωγικό ςφςτθμα τθσ 

τοπικισ οικονομίασ. 

3. Αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ περιοχισ, ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ και διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.  

4. Ανάδειξθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ με ταυτόχρονθ 

αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ υφιςτάμενεσ 

ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. 

5. Βελτίωςθ του περιεχομζνου και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθσ ποιότθτασ 

ηωισ των κατοίκων.    

Για τθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων του προγράμματοσ, το ΕΑΠ 2012 - 2016 

διαρκρϊκθκε ςε επτά  (7) Άξονεσ Προτεραιότθτασ με αντίςτοιχα Μζτρα που τουσ 

εξειδικεφουν. Ειδικότερα: 

Άξονας 1  : Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011 

Μζτρο 1.1  :   Ολοκλιρωςθ ζργων ΕΑΠ 2007-2011 – ζργα γζφυρεσ 

Άξονας 2  : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος 

Μζτρο 2.1  :   Υποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ  

Μζτρο 2.2  :   Στιριξθ ιδιωτικϊν επενδφςεων, με ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν 

καινοτομία, ςτθν κοινωνικι οικονομία και ςτθν εξωςτρζφεια 
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Άξονας  3  :  Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 
Μζτρο 3.1  :   Ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

Μζτρο 3.2  :   Kατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

Μζτρο 3.3  :   Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και των νζων τεχνολογιϊν με ζμφαςθ ςτθν ενζργεια 

και ςτο περιβάλλον 

 

Άξονας 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού), 

της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

Μζτρο 4.1  :   Προςταςία, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του φυςικοφ  και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 

Μζτρο 4.2 :    Ορκολογικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ υδάτινου δυναμικοφ  

Μζτρο 4.3  :   Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν.  

Μζτρο 4.4 :    Στιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν 

 

Άξονας 5 :  Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού 

Μζτρο 5.1  :   Ενίςχυςθ ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν κεςμϊν και κεςμοκετθμζνων πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων – Στιριξθ τθσ πνευματικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. 

Μζτρο 5.2  :   Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ.  

 

Άξονας 6 :  Υποστήριξη της περιοχής για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική 

περίοδο 

Άξονας  7 :  Ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού – Τεχνική υποστήριξη 

και δημοσιοποίηση 

Μζτρο 7.1  :  Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

Μζτρο 7.2  :  Στιριξθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και προβολι του προγράμματοσ  
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Γ2.  Οικονομικόσ απολογιςμόσ 

Σο ΕΑΠ 2012–2016 με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ κατανομζσ ανιλκε ςε 

123.383.326,29€, ενϊ ο προχπολογιςμόσ των ενταγμζνων ζργων ανζρχεται ςε 

173.883.596,99€ (υπερδζςμευςθ 41%).  

θμειϊνεται ότι ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του ΕΑΠ 2012 – 2016 ο π/υ του Προγράμματοσ 

εκτιμικθκε ςε 158.000.000€, χωρίσ να υπάρχουν διακζςιμεσ αποφάςεισ κατανομϊν παρά 

μόνο εκτιμιςεισ. Για τον λόγο αυτό ο οικονομικόσ απολογιςμόσ γίνεται κεωρϊντασ ποςό 

αναφοράσ του Προγράμματοσ τισ εγκεκριμζνεσ κατανομζσ των ετϊν 2012 – 2016 φψουσ 

123.383.326,29€ 

Σα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία του Προγράμματοσ ανά δικαιοφχο Φορζα – ΟΣΑ με βάςθ 

τα τρζχοντα ςτοιχεία πλθρωμϊν, κακϊσ το Πρόγραμμα δεν ζχει  ολοκλθρωκεί, 

αποτυπϊνονται ςτουσ Πίνακεσ που ακολουκοφν:  

ΠΙΝΑΚΑ 14: ΤΓΚΕΝΣΡΪΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ 4ου ΕΑΠ 2012 - 2016 

ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΙ ΧΟΡΕΙ - ΟΣΑ 
ΚΑΣΑΝΟΜΘ 
ΚΟΝΔΤΛΙΪΝ   

 2012 – 2016 (€) 

ΚΑΣΑΒΟΛΘ 
ΑΠΟ  

ΣΘ ΔΕΘ ετϊν                                         
2012 – 2016 (€) 

Π/Τ ΕΝΣΑΓΜΕΝΪΝ 
ΕΡΓΪΝ (€) 

ΠΛΘΡΪΜΕ 
(21-06-2022) (€) 

Π.Ε. ΚΟΗΑΝΘ 
48.176.002,10 

 
47.166.002,10 64.004.342,62 30.348.853,43 

Δ. ΒΟΙΟΤ 6.723.492,23 6.723.492,24 10.802.332,81 3.323.868,53 

Δ. ΕΟΡΔΑΙΑ 13.775.739,17 13.794.653,33 19.885.467,25 5.881.713,89 

Δ. ΚΟΗΑΝΘ 23.322.615,84 23.023.438,67 38.966.222,32 17.217790,86 

Δ. ΕΡΒΙΪΝ - ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 3.562.762,73 3.385.047,26 5.954.331,33 2.389.160,67 

Δ. ΕΡΒΙΪΝ 3.074.781,76 2.897.066,26 5.359.851,35 2.245.081,41 

Δ. ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 487.980,97 487.980,97 594.479,98 144.079,26 

Π.Ε. ΧΛΪΡΙΝΑ 13.331.365,02 14.331.365,01 14.530.195,56 10.554.371,27 

Δ. ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 7.345.987,91 7.313.270,94 9.921.612,76 6.320.878,75 

Δ. ΠΡΕΠΪΝ 1.066.509,20 1.066.509,20 1.489.571,67 277.251,97 

Δ. ΧΛΪΡΙΝΑ 4.771.899,82 4.734.722,33 7.224.001,99 2.279.405,86 

ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΪΝ 
ΔΘΜΪΝ 

996.686,76 996.686,75 511.038,70 216.431,45 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 123.383.326,29 123.023.168,80 173.883.596,99 78.953.805,94 
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ΠΙΝΑΚΑ 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΪΝ ΕΡΓΪΝ ΣΟΤ 4ου ΕΑΠ 2012 – 2016 ΑΝΑ 
ΧΟΡΕΑ ΠΡΟΣΑΘ 

ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΙ 
ΧΟΡΕΙ - ΟΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΪΝ 

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 
ΕΝΣΑΓΜΕΝΪΝ 

ΕΡΓΪΝ (€) 

ΠΟΟΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(%) 

ΤΜΒΑΕΙ 
(€) 

ΠΛΘΡΪΜΕ 
(€) 

ΠΛΘΡΪΜΕ 
/ 

ΤΜΒΑΕΙ 
(%) 

Π.Ε. ΚΟΗΑΝΘ 169 64.004.342,62 36,8 38.014.274,79 30.348.853,43 79,8 

Δ. ΒΟΙΟΤ 183 10.802.332,81 6,2 4.827.522,56 3.323.868,53 68,9 

Δ. ΕΟΡΔΑΙΑ 60 19.885.467,25 11,4 12.449.791,69 5.881.713,89 47,2 

Δ. ΚΟΗΑΝΘ 264 38.966.222,32 22,4 22.685.439,09 17.217.790,86 75,9 

Δ. ΕΡΒΙΪΝ - 
ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 

119 5.954.331,33 1,5 2.329.650,73 2.273.495,58 97,6 

Δ. ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 19 594.479,98 0,3 202.547,98 144.079,26 71,1 

Δ. ΕΡΒΙΪΝ 10 3.259.502,07 1,9 453.113,76 115,665,09 25,5 

Π.Ε. ΧΛΪΡΙΝΑ 72 14.530.195,56 8,4 13.111.485,75 10.554.371,27 80,5 

Δ. ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 120 9.921.612,76 5,7 6.621.496,49 6.320.878,75 95,5 

Δ. ΠΡΕΠΪΝ 78 1.489.571,67 0,9 759.627,56 277.251,97 36,5 

Δ. ΧΛΪΡΙΝΑ 53 7.224.001,99 4,2 3.574.689,87 2.279.405,86 63,8 

ΔΙΚΣΤΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΪΝ 
ΔΘΜΪΝ 

15 511.038,70 0,3 513.040,44 216.461,45 42,2 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.163 173.883.596,99 100 105.542.680,73 78.953.805,94 74,8 

Θ πορεία του Προγράμματοσ και ο επιμεριςμόσ του προχπολογιςμοφ του ΕΑΠ 2012 - 2016 

ςε Άξονεσ και Μζτρα  απεικονίηεται παρακάτω:



[ΕΑΠ 2017_2021_5.7.22.doc] ΑΝΚΟ ελ. 27/87 

ΠΙΝΑΚΑ 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΪΝ ΕΡΓΪΝ ΣΟΤ 4ου ΕΑΠ 2012 – 2016 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΡΟ 

ΑΞΟΝΕ / ΜΕΣΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΡΓΪΝ 
Π/Τ ΕΝΣΑΞΕΪΝ 

(€) 
ΤΜΒΑΕΙ (€) ΠΛΘΡΪΜΕ (€) 

ΠΛΘΡΪΜΕ / 
ΤΜΒΑΕΙ 

(%) 
1. ΟΛΟΚΛΘΡΪΘ ΕΡΓΪΝ ΕΑΠ 2007-2011 106 20.235.578,13 19.636.204,05 13.258.838,87 67,5 
1.1: Ολοκλιρωςθ ζργων ΕΑΠ 2007 - 2011 – ζργα γζφυρεσ 106 20.235.578,13 19.636.204,05 13.258.838,87 67,5 
2. ΣΘΡΙΞΘ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 94 37.989.606,09 12.688.392,06 9.581.791,38 75,5 
2.1: Υποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ  76 29.802.202,26 4.832.875,47 2.910.023,52 60,6 
2.2: Στιριξθ ιδιωτικϊν επενδφςεων, με ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν 
καινοτομία, ςτθν κοινωνικι οικονομία και ςτθν εξωςτρζφεια 

18 8.187.403,83 7.885.516,59 6.671.767,86 84,6 

3. ΕΝΙΨΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΪΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 12 4.456.690,09 1.937.229,95 1.378.879,38 71,2 
3.1: Ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ 
3 4.318.136,78 1.816.474,90 1.282.126,07 70,6 

3.2: Κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  7 78.783,86 60.985,60 36.983,86 60,6 
3.3: Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και των νζων τεχνολογιϊν με ζμφαςθ ςτθν 
ενζργεια και ςτο περιβάλλον 

2 59.769,45 59.769,45 59.769,45 100 

4. ΒΕΛΣΙΪΘ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΝΘΡΪΠΟΓΕΝΟΤ ΚΑΙ ΧΤΙΚΟΤ), ΣΘ 
ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ ΚΑΙ ΣΘ ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΤΝΟΨΘ 

508 77.231.916,05 46.374.894,01 37.082.472,71 80,0 

4.1: Προςταςία, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 
περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 

439 68.070.173,02 39.396.123,87 32.326.048,86 82,1 

4.2: Ορκολογικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ υδάτινου δυναμικοφ 5 224.140,16 154.140,16 154.140,16 100,00 
4.3: Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν 56 4.520.193,42 2.407.220,53 1.745.726,20 72,5 
4.4: Στιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν 8 4.417.409,45 4.417.409,45 2.856.557,49 64,7 
5. ΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 50 7.245.931,44 5.152.477,45 4.467.644,85 86,7 
5.1: Ενίςχυςθ ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν κεςμϊν και κεςμοκετθμζνων 
πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων -  
Στιριξθ τθσ πνευματικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ 

24 4.475.414,66 4.070.614,67 3.866.816,85 95,0 

5.2: Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 26 2.770.516,78 1.081.862,78 600.828,00 55,5 
6. ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΨΘ ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΣΑΒΑΘ ΣΘ ΜΕΣΑΛΙΓΝΙΣΙΚΘ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

16 585.336,74 555.054,84 247.191,19 44,5 

6.1: Σφνολο ζργων 16 585.336,74 555.054,84 247.191,19 44,5 
7. ΪΡΙΜΑΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΨΕΔΙΑΜΟΤ – ΣΕΨΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ 

377 26.138.538,45 19.198.428,37 12.936.987,56 67,4 

7.1: Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 376 25.948.538,45 19.008.428,37 12.821.987,56 67,5 
7.2: Στιριξθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και προβολι του προγράμματοσ 1 190.000,00 190.000,00 115.000,00 60,5 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1.163 173.883.596,99 105.542.680,73 78.953.805,94 75,3 
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Γ3. Αξιολόγθςθ – υμπεράςματα 

Σο πρϊτο και βαςικό ςτοιχείο που μπορεί κανείσ με μια ματιά να διαπιςτϊςει είναι θ 

χρονικι υςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ, το οποίο προκφπτει από το 

γεγονόσ ότι ςτο μζςον του 2022 θ απορρόφθςθ του προγράμματοσ  ανζρχεται ςε ποςοςτό 

63% περίπου. 

Θ χρονικι αυτι υςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ οφείλεται κατά κφριο λόγο 

ςτθν μεγάλθ κακυςτζρθςθ ζναρξθσ υλοποίθςισ του θ οποία ζγινε με τθν 1θ ςυνεδρίαςθ 

τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ ςτισ 16/02/2015.  

Βαςικόσ λόγοσ κακυςτζρθςθσ τθσ ζναρξθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ιταν θ μθ 

ζγκαιρθ καταβολι από τθν ΔΕΘ Α.Ε. των κατανεμθκζντων ποςϊν για τα ζτθ 2012,2013 και 

2014. 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ΕΑΠ προζκυψαν ηθτιματα ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτα 

των Φορζων Τλοποίθςθσ για οριςμζνα ζργα του προγράμματοσ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια 

επιλφκθκαν με τθν νζα Τπουργικι Απόφαςθ ςτισ 07/11/2018 (Αρ. ΤΠΕΝ/ΔΘΕ/76380/175) 

και τθν ζγκριςθ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ του Εγχειριδίου 

Διαδικαςιϊν  και του Διαγράμματοσ Ροισ, όπωσ αυτά παρατίκενται ςτο Παράρτθμα.   
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Δ.  ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ 

ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2017 - 2021 

Δ1.  Μεκοδολογία ςφνταξθσ 

Θ ςφνταξθ του χεδίου ΕΑΠ 2017-2021 ζγινε ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα  ςτο 

ιςχφον πλαίςιο υλοποίθςισ του και ειδικότερα ςτο Άρκρο 5 τθσ από 12/08/2021  

Τπουργικισ Απόφαςθσ Αρικμ.ΤΠΕΝ/ΔΘΕ/74784/1070 “Ειδικό τζλοσ δικαιωμάτων 

ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ του άρκρου 7 του ν. 4533/2018” , ςφμφωνα με το 

οποίο : 

«1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ, Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα 

(Ε.Α.Π.) καλοφνται τα πενταετι Αναπτυξιακά Προγράμματα που καταρτίηονται με 

ευκφνθ των οικείων Περιφερειών και αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα ζργα υποδομισ, 

ανάπτυξθσ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και μετεγκατάςταςθσ οικιςμών, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του ν. 4533/2018,  όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 104 του ν. 4685/2020.  

Ωσ ζργα υποδομισ νοοφνται εκείνα που ςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ, με τθν αξιοποίθςθ 

των πλεονεκτθμάτων τθσ κάκε περιοχισ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ 

δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

2.  Η υλοποίθςθ των Ε.Α.Π. δεν αίρει ι περιορίηει τισ υποχρεϊςεισ των Παραγωγϊν για 

προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από άμεςεσ ι ζμμεςεσ επιπτϊςεισ 

που προκαλοφνται από τθ δράςθ τθσ. 

3. Το κάκε Ε.Α.Π. εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβοφλιο  τθσ αντίςτοιχθσ 

Περιφζρειασ, μετά από υποβολι Σχεδίου Ε.Α.Π., που ςυντάςςεται φςτερα από 

επεξεργαςία των αντίςτοιχων προτάςεων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ βακμοφ, τθσ 

Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων (Π.Ε.Δ.), άλλων φορζων (επιμελθτθρίων, εργατικϊν 

κζντρων, Ενϊςεων Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν κ.α.) και ιδιωτϊν, κατά τα οριηόμενα 

ςτθν παροφςα απόφαςθ.  

4. Για κάκε Περιφζρεια ςυντάςςεται ζνα Ε.Α.Π. με διακριτοφσ προχπολογιςμοφσ και 

εφόςον κρίνεται ςκόπιμο, προτεραιότθτεσ, για κάκε Περιφερειακι Ενότθτα. Η 

επεξεργαςία, θ αξιολόγθςθ, και θ ιεράρχθςθ των ζργων που προτείνονται, για ζνταξθ 

ςτο εγκεκριμζνο πλζον Ε.Α.Π., γίνεται από τθν οικεία Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ που 
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προβλζπεται ςτο άρκρο 6, με βάςθ τα ενδεικτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ που 

περιλαμβάνονται ςτο εγκεκριμζνο Ε.Α.Π.  

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ υποβάλλει ειςιγθςθ προσ το 

Περιφερειακό Συμβοφλιο το οποίο, με απόφαςι του, εντάςςει τα ζργα ςτο πρόγραμμα 

παίρνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ ςυμπλθρωματικότθτασ προγραμμάτων και πόρων 

κακϊσ και τθ ςυμφωνία με το πνεφμα του ν. 4533/2018, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Αντίςτοιχθ διαδικαςία ακολουκείται και ςτθν περίπτωςθ απζνταξθσ ζργων από το 

πρόγραμμα.  

Προτεραιότθτα δίνεται ςτισ άμεςα πλθττόμενεσ περιοχζσ, φςτερα από αξιολόγθςθ και 

των επιπτϊςεων που προζκυψαν ι κα προκφψουν ςτισ γειτνιάηουςεσ περιοχζσ, κυρίωσ 

ςτο περιβάλλον και προτάςςονται ςυγκεκριμζνα ζργα που ςυνάδουν με τισ διατάξεισ 

τθσ παροφςασ υπουργικισ απόφαςθσ και προτείνονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ και 

επιλζξιμουσ φορείσ. 

5. Στα Ε.Α.Π δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε ςυγκεκριμζνα και ςθμαντικά ζργα, τα οποία 

ςυμβάλλουν: 

α) ςτθν ανάπτυξθ των περιοχών όπου εφαρμόηονται, ςφμφωνα με τισ αναπτυξιακζσ 

κατευκφνςεισ που κακορίηουν τα οικεία Περιφερειακά ι Δθμοτικά υμβοφλια, 

β) ςτθν αναβάκμιςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, πζραν των 

υποχρεώςεων των Παραγωγών, 

γ) ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και ςτθν προςταςία του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, 

δ) ςτθ δθμιουργία υποδομών ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ ανάπτυξθσ,  

ε) ςτθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων και τθ ςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςε όλουσ 

τουσ τομείσ τθσ παραγωγισ (πρωτογενι, δευτερογενι, τριτογενι), με τθν αξιοποίθςθ 

των πλεονεκτθμάτων τθσ κάκε περιοχισ,  

ςτ) ςτθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ και ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ,  

η) ςτθ μετεγκατάςταςθ οικιςμών. 

6. Κατά τθν επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και ιεράρχθςθ των ζργων που προτείνονται για 

ζνταξθ ςτο Ε.Α.Π., από τα Περιφερειακά Συμβοφλια, λαμβάνονται υπόψθ όλα τα 

Εκνικά και Κοινοτικά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τοπικά), κακϊσ και οι  

χρθματοδοτιςεισ από Εκνικοφσ και Κοινοτικοφσ πόρουσ,  προκειμζνου να υπάρχει 
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ςυντονιςμόσ και ςυμπλθρωματικότθτα και να αποφεφγονται προβλιματα 

αποςπαςματικότθτασ και κατάτμθςθσ πόρων.  

7. Δικαίωμα πρόταςθσ για τθν ζνταξθ ζργων ζχουν οι δικαιοφχοι τθσ παρ. 2  του άρκρου 

2, με τθν υποβολι Τεχνικοφ Δελτίου Ζργου. Το Τεχνικό Δελτίο Ζργου αναφζρεται ςτθ 

ςκοπιμότθτα, τθν αναγκαιότθτα, τθν ςυμπλθρωματικότθτα και τθν ωριμότθτα του 

ζργου, ςτον ςυνολικό του προχπολογιςμό και το χρονικό του προγραμματιςμό.  

8. Τα ζργα και οι ενζργειεσ που προτείνονται για ζνταξθ ςτα Ε.Α.Π. αξιολογοφνται με 

βάςθ τθ ςυμπλθρωματικότθτα και τθν ολοκλθρωμζνθ αναπτυξιακι παρζμβαςθ, ςε 

κάκε περιοχι.  

9. Η διάρκρωςθ του Ε.Α.Π., ςτο πλαίςιο και των ανωτζρω ςτόχων, περιλαμβάνει τουσ 

παρακάτω άξονεσ:  

α. Μελζτεσ και υπθρεςίεσ. 

β. Περιβάλλον, ποιότθτα ηωισ και κοινωνικι ςυνοχι. 

γ. Τποδομζσ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του παραγωγικοφ  

περιβάλλοντοσ (πρωτογενισ, δευτερογενισ και τριτογενισ τομζασ).  

δ. Ενίςχυςθ και αξιοποίθςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ,  

ζρευνα και νζεσ τεχνολογίεσ. 

ε. τιριξθ και ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ.  

ςτ. Σεχνικι Τποςτιριξθ και Δθμοςιοποίθςθ (μζγιςτο 2,5 %).  

Επιπρόςκετα, το Επιχειρθςιακό χζδιο για το Ε.Α.Π. 2017–2021 λαμβάνει υπόψθ : 

α. Τθν αξιολόγθςθ εφαρμογισ του προγράμματοσ κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο  

εφαρμογισ του προγράμματοσ 2012 – 2016 κακϊσ και τισ ανάγκεσ που κα πρζπει να 

καλυφκοφν. 

β. Τα νζα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν Αναπτυξιακι Μετάβαςθ και τθν 

επίδραςι τθσ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ. 

γ. Τθν αναπτυξιακι κατάςταςθ τθσ περιοχισ. 

δ. Τθν ζντονθ ανεργία τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ ςφνολο.  

ε. Τθ SWOT ανάλυςθ που προθγικθκε. 
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ςτ. Τον ευρφτερο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςε Εκνικό, Περιφερειακό και Τοπικό 

(Αυτοδιοικθτικό) επίπεδο. 

η. Τθν ανάγκθ ςυμπλθρωματικότθτασ του προγράμματοσ με  άλλα προγράμματα που 

υλοποιοφνται ι ςχεδιάηονται για τθν περιοχι (π.χ. νζο ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ,  

Σχζδιο Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ) τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, Νζα 

Προγράμματα που αφοροφν ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Προγράμματα 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τάςεισ ιδιωτικϊν επενδφςεων κ.λπ.  

θ. Το υπό ανακεϊρθςθ Χωροταξικό Πλαίςιο Περιφερειακοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου 

Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ του οποίου θ περιοχι εφαρμογισ 

του Ε.Α.Π. αποτελεί υποςφνολο. 

κ. Οποιαδιποτε άλλθ ζρευνα ι μελζτθ ζχει εκπονθκεί για τθν περιοχι εφαρμογισ και 

ζχει εκτιμθκεί ότι κα ςυμβάλλει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ αποτελεςματικοφ 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου. 

Θ τελικι πρόταςθ Επιχειρθςιακοφ χεδίου του ΕΑΠ 2021-2027 κα διαμορφωκεί 

κατόπιν διαβοφλευςθσ και ακολοφκωσ κα υποβλθκεί ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο 

Δυτικισ Μακεδονίασ προσ ζγκριςθ.  

Δ2.  Βαςικζσ παράμετροι του Επιχειρθςιακοφ χεδίου 

α) H ενιαία δομι του Προγράμματοσ για τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ.  

 Εφόςον από τθ διαβοφλευςθ προκφψουν πικανά διαφορετικοί ςτόχοι μεταξφ των 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και Φλϊρινασ κα διαμορφωκοφν δφο (2) 

Τποπρογράμματα, ζνα για κάκε Περιφερειακι Ενότθτα, με διαφορετικζσ ςτοχεφςεισ.  

ε οποιαδιποτε όμωσ περίπτωςθ, τα αναλογοφντα ποςά κα κατανζμονται ανά 

Περιφερειακι Ενότθτα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα εφαρμοςτικι 

Τπουργικι Απόφαςθ και θ διαχείριςι τουσ κα παρακολουκείται διακριτά.  

τόχοσ είναι θ διατιρθςθ τθσ αναγκαίασ ιςορροπίασ όςον αφορά τθ λογικι 

κεςμοκζτθςθσ του Ε.Α.Π., θ αυταπόδεικτθ ανάγκθ ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ χωρίσ 

διοικθτικοφσ φραγμοφσ μεταξφ των Διμων και θ ανάγκθ υλοποίθςθσ από Φορείσ (π.χ. 

Πανεπιςτιμιο κλπ.) ζργων, ενεργειϊν και υπθρεςιϊν που ζχουν οριηόντιο χαρακτιρα 

αλλά χωροκετοφνται μονοςιμαντα ανάλογα με τθ χωροκζτθςθ του Φορζα Τλοποίθςθσ 

και ζχουν επίπτωςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι που αποτελεί ζναν ανοικτό και 

προςβάςιμο κοινωνικό και οικονομικό χϊρο.  
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β) Θ κατανομι των πόρων ςε επιλεγμζνουσ ςτόχουσ - παρεμβάςεισ που κα 

λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά και πολλαπλαςιαςτικά με τα υφιςτάμενα και 

ςχεδιαηόμενα προγράμματα.   

γ) Θ ςτοχευμζνθ επιλογι ζργων που καλφπτουν τθ φιλοςοφία κεςμοκζτθςθσ του 

προγράμματοσ  

 Για παράδειγμα ζργα περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ κα πρζπει να υλοποιοφνται 

κατά βάςθ  ςτουσ λιγνιτικοφσ Διμουσ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, φςτερα από 

τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ, ςτουσ μθ λιγνιτικοφσ Διμουσ.  

δ) Θ κατανομι ςθμαντικϊν ποςϊν ςε δράςεισ ςτιριξθσ και ενίςχυςθσ του παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ (οριηόντιεσ δράςεισ υποςτιριξθσ, ςτιριξθ 

ιδιωτικισ επιχειρθματικότθτασ, ςτιριξθσ υποδομϊν ανάπτυξθσ παραγωγϊν 

δραςτθριοτιτων κλπ.) με βαςικό ςτόχο τθν παραγωγικι  διαφοροποίθςθ, τθν 

ειςαγωγι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τθν καινοτομία και τθ ςυμπλθρωματικότθτα με τον 

τομζα τθσ ενζργειασ. 

(ε) Θ πρόβλεψθ των αναγκαίων υποςτθρικτικϊν και οριηόντιων δράςεων κακϊσ και 

υπθρεςιϊν / μελετϊν που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ωριμότθτασ του 

αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

(ςτ) Θ ολοκλιρωςθ των ζργων – γεφυρϊν τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. 

Σα ζργα αυτά κα ενταχκοφν ςτο νζο Ε.Α.Π. με απόφαςθ των  αρμόδιων επιπζδων 

λιψθσ απόφαςθσ, ιτοι τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και ςτθ ςυνζχεια, του 

Περιφερειακοφ υμβουλίου. 

(η) Θ ζνταξθ διαδθμοτικϊν ζργων. 

Δ3.  Κεντρικόσ ςτόχοσ - Ειδικοί τόχοι 

Παίρνοντασ υπόψθ τθ SWOT ανάλυςθ που προθγικθκε κακϊσ και τα δεδομζνα που 

παρουςιάςκθκαν, Κεντρικόσ τόχοσ του ΕΑΠ 2017 - 2021 είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ και θ  ενίςχυςθ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ απαςχόλθςθσ 

υποςτθρίηοντασ τθν Αναπτυξιακι Μετάβαςθ τθσ περιοχισ εφαρμογισ. 

Ο ανωτζρω Κεντρικόσ τόχοσ εξειδικεφεται με τουσ ακόλουκουσ Ειδικοφσ τόχουσ: 

 Βελτίωςθ και ανάδειξθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ.  

 Τποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.  
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 Αντιμετώπιςθ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τισ υφιςτάμενεσ 

ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ καινοτόμου επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με ζμφαςθ ςτθν  

ενζργεια και ςτο περιβάλλον.  

 Ενδυνάμωςθ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ τοπικισ οικονομίασ και βελτίωςθ 

των ςυνκθκών προςζλκυςθσ επενδφςεων.  

 Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρώπινου δυναμικοφ με ζμφαςθ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ.  

 Αξιοποίθςθ των πολιτιςτικών και τουριςτικών διακεςίμων με όρουσ προςταςίασ 

αλλά και ελκυςτικότθτασ επιςκεπτών και κατοίκων τθσ περιοχισ.  

 Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και Β’ βακμοφ κακώσ και των φορζων ςτον ςχεδιαςμό και 

ςτθν υλοποίθςθ ζργων και παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 

Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του Προγράμματοσ.    
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4.  Διαςφνδεςθ των Ειδικϊν τόχων του Προγράμματοσ με τθν S.W.O.T. ανάλυςθ 

Οι ανωτζρω Ειδικοί τόχοι ςυνδζονται άμεςα με τα ςυμπεράςματα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτά 

ςυνοψίηονται ςτο πλαίςιο τθσ S.W.O.T. ανάλυςθσ και διαςυνδζονται ακολοφκωσ:  

 

Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ 

Ψαρακτθριςμόσ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ 
του προγράμματοσ ωσ 
Ενεργειακοφ Κζντρου 
τθσ Ελλάδασ. 

   √ √    

Υπαρξθ ςθμαντικοφ και 
εξειδικευμζνου ςτθ 
βιομθχανία ζμψυχου 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

   √ √ √   

Εφκολθ πρόςβαςθ τθσ 
περιοχισ μζςω ενόσ 
ςφγχρονου οδικοφ 
δικτφου μεταφορϊν. 

 √ 
 
 √ √    

Υπαρξθ αξιόλογων 
τουριςτικϊν πόρων, 
φυςικϊν 
οικοςυςτθμάτων και 
πλοφςιου πολιτιςτικοφ 
αποκζματοσ. 

√      √  

Υπαρξθ ςθμαντικισ 
παραγωγισ ςε 

   √ √    
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Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

προϊόντα 
αγροδιατροφισ με 
δυνατότθτα επιτόπου 
αξιοποίθςθσ και 
βελτίωςθσ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ 
τουσ. 
Λειτουργία 
Πανεπιςτθμιακϊν και 
Ερευνθτικϊν δομϊν 
και φορζων. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

Επιβαρυμζνο φυςικό 
και ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον ςτον 
άξονα Κοηάνθσ – 
Πτολεμαΐδασ – 
Αμυνταίου – 
Χλϊρινασ. 

√  √    √  

Τψθλόσ βακμόσ 
εξάρτθςθσ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ από τισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ 
Δ.Ε.Θ. και από τον 
κλάδο τθσ γοφνασ, ςε 
βάροσ άλλων 
οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

    √ √ √  

Ανεπάρκεια 
οργανωμζνων χϊρων 
ανάπτυξθσ 
επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

    √   √ 
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Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

Ανεπάρκεια 
ςιδθροδρομικϊν 
υποδομϊν 

    √    

χετικά χαμθλι 
επιχειρθματικι 
κουλτοφρα εξαιτίασ τθσ 
μζχρι ςιμερα 
ανταγωνιςτικισ 
προςφοράσ 
απαςχόλθςθσ εκ 
μζρουσ του 
ενεργειακοφ τομζα, θ 
οποία ςυνδζεται 
άμεςα με τον 
ςθμαντικά μειωμζνο 
δείκτθ επενδφςεων. 

     √   

Τψθλό ποςοςτό 
ανεργίασ, ιδιαίτερα 
των νζων. 

 √  √ √ √   

Ψαμθλόσ βακμόσ 
ανάπτυξθσ 
καινοτομίασ. 

   √  √   

Περιοριςμζνεσ 
ικανότθτεσ εκ μζρουσ 
τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ ςε 
ηθτιματα ςχεδιαςμοφ 
και υλοποίθςθσ 
αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων. 

       √ 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Ευρφ πλζγμα 
χρθματοδοτιςεων √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

κατά τθ νζα 
προγραμματικι 
περίοδο ςυνδυαςτικά 
με αυξθμζνα ποςοςτά 
των κακεςτϊτων 
ενίςχυςθσ.  
Ευνοϊκό περιβάλλον 
για τθ βελτίωςθ των 
ικανοτιτων του 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ και τθν 
ανάπτυξθ 
τεχνογνωςίασ ςτα 
ηθτιματα που 
άπτονται τόςο των 
παραδοςιακϊν όςο και 
των νζων – 
αναδυόμενων 
οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

   √ √ √ √  

Θ ευρεία ανάπτυξθ των 
τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν (ΣΠΕ). 

 √  √ √ √ √ √ 

Σάςθ ανάπτυξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 
ςτθ λογικι των 
αλυςίδων αξίασ και 
παραγωγι υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ 
προϊόντων. 

    √    

Θ ανάπτυξθ των 
εναλλακτικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ ωσ μια 

√      √ √ 
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Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

ςθμαντικι προοπτικι 
για τθν ανάδειξθ του 
φυςικοφ πλοφτου και 
τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ και τθν 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ των 
ορεινϊν και 
μειονεκτικϊν 
περιοχϊν.   
χεδιαςμόσ 
επανάχρθςθσ 
εγκαταςτάςεων και 
εδαφϊν τθσ ΔΕΘ που 
τίκενται ςε αργία, με 
ζνταξθ αυτϊν ςτθν 
οικονομικι και 
κοινωνικι 
πραγματικότθτα. 

√  √ √ √   √ 

Ανάπτυξθ οικονομικϊν 
ςχζςεων με τισ 
Βαλκανικζσ Ψϊρεσ και 
διείςδυςθ ςτθ 
Βαλκανικι αγορά. 

 √  √ √    

ΑΠΕΙΛΕ 

Θ διεκνισ οικονομικι 
κρίςθ και θ πανδθμία 
Covid19. 

 √   √    

Θ κακυςτζρθςθ του 
εκςυγχρονιςμοφ, τθσ 
πάταξθσ τθσ 
γραφειοκρατίασ και 
τθσ διαμόρφωςθσ 
ευνοϊκοφ κεςμικοφ 

    √   √ 
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Πίνακασ 17: Διαςφνδεςθ Ειδικϊν τόχων ΕΑΠ 2017 – 2021 με  S.W.O.T. ανάλυςθ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΨΟΙ 

Βελτίωςθ και 
ανάδειξθ του 
φυςικοφ και 
δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ 

Τποςτιριξθ 
τθσ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από 
τισ υφιςτάμενεσ 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

Ενίςχυςθ τθσ 
καινοτόμου 

επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 
με ζμφαςθ ςτθν  
ενζργεια και ςτο 

περιβάλλον 

Ενδυνάμωςθ 
του 

παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 
τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και 
βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν 
προςζλκυςθσ 
επενδφςεων 

Αναβάκμιςθ 
των 

δεξιοτιτων 
του 

ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
με ζμφαςθ 

ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ 

Αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν και 

τουριςτικϊν 
διακεςίμων με 

όρουσ προςταςίασ 
αλλά και 

ελκυςτικότθτασ 
επιςκεπτϊν και 

κατοίκων τθσ 
περιοχισ 

Τποςτιριξθ των ΟΣΑ Α’ και 
Β’ βακμοφ κακϊσ και των 
φορζων ςτον ςχεδιαςμό 

και ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
και παρεμβάςεων ςτο 

πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ 

πλαιςίου για τθν 
ανάπτυξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 
Μειωμζνθ 
ελκυςτικότθτα για τουσ 
επιςκζπτεσ, λόγω τόςο 
τθσ ςυνειρμικισ 
ςφνδεςθσ των 
Περιφερειακϊν 
Ενοτιτων Κοηάνθσ και 
Χλϊρινασ με τισ 
εξορυκτικζσ 
δραςτθριότθτεσ όςο 
και τθσ κακυςτζρθςθσ 
των αποκαταςτάςεων 
των εδαφϊν. 

√  √    √  

Θ κακυςτζρθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ επαρκϊν 
οργανωμζνων χϊρων 
ανάπτυξθσ 
επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

    √   √ 
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Δ5.  Εξειδίκευςθ προγράμματοσ ςε Άξονεσ / Μζτρα / Θεματικοφσ Σομείσ / 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

φμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ Αρ. ΤΠΕΝ/ΔΘΕ/74784/1070 (12 Αυγοφςτου 2021), θ 

διάρκρωςθ του Ε.Α.Π. 2017 - 2021 περιλαμβάνει τουσ παρακάτω Άξονεσ:  

1. Μελζτεσ και υπθρεςίεσ. 

2. Περιβάλλον, ποιότθτα ηωισ και κοινωνικι ςυνοχι.  

3. Τποδομζσ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ (πρωτογενισ, δευτερογενισ και τριτογενισ τομζασ).  

4. Ενίςχυςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, 

ζρευνα και νζεσ τεχνολογίεσ. 

5. τιριξθ και ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ.  

6. Σεχνικι Τποςτιριξθ και Δθμοςιοποίθςθ (μζγιςτο 2,5 %).  

Θ εξειδίκευςθ του Προγράμματοσ ςε επιμζρουσ Μζτρα και ενδεικτικζσ Δράςεισ ανά 

Άξονα, Μζτρο και κατά περίπτωςθ Θεματικό Σομζα είναι ενδεικτικά θ εξισ:  

 

Άξονασ 1. Μελζτεσ και υπθρεςίεσ 

Μζτρο 1.1  :  Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδια ςμοφ 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Μελζτεσ ωρίμανςθσ ζργων Ε.Α.Π. 2017 – 2021 

(π.χ. βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ αναγκαίων υποδομϊν)  

 Μελζτεσ ωρίμανςθσ ζργων προγραμματικισ περιόδου 2021-2027  

(π.χ. οδικό τμιμα Κοηάνθ - Ρφμνιο, οδικά τμιματα του κάκετου άξονα Κοηάνθ - 

Πτολεμαΐδα - Φλϊρινα – Νίκθ, αρδευτικό τθσ Βόρειασ Ηϊνθσ Πολυφφτου) 

 Χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ μελζτεσ 

(π.χ. ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν πάρκων, τοπικϊν Αναπτυξιακϊν χεδίων)  

 Εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν marketing για τθν ανάδειξθ τουριςτικϊν προοριςμϊν  

(π.χ. ανάδειξθσ και προβολισ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ) 

 Επιδθμιολογικζσ μελζτεσ 

 Εδαφολογικζσ μελζτεσ 

 χζδια δράςθσ και μελζτεσ ωρίμανςθσ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

(π.χ. με ζμφαςθ ςτον αγροτικό τομζα και ςτισ μεταφορζσ)  
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 χζδια δράςθσ και μελζτεσ ωρίμανςθσ μζτρων αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν 

(π.χ. Master Plan αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και κατολιςκθτικϊν φαινομζνων)  

 χζδια παρεμβάςεων διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικοφσ πόρουσ πόςιμου 

νεροφ  

(π.χ. Master Plan, χζδια Αςφάλειασ Νεροφ, ειδικζσ υδρογεωλογικζσ μελζτεσ - 

κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ ςθμείων υδρολθψίασ) 

 Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για αξιολόγθςθ, επιλογι, εξειδίκευςθ και προετοιμαςία  των 

ζργων  

(π.χ. ςφμβουλοι ωρίμανςθσ ζργων ΕΑΠ, υποβολισ προτάςεων ςε εκνικά και 

ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά προγράμματα)  

 

Άξονασ 2. Περιβάλλον, ποιότθτα ηωισ και κοινωνικι ςυνοχι 

Μζτρο 2.1  :   Προςταςία, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Ζργα προςταςίασ, αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ του φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ (π.χ. αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ 

από κατολιςκιςεισ, πρόλθψθσ - αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ των πυρκαγιϊν κ.ά.)  

 Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ κινδφνων και 

καταςτροφϊν  

 Εντοπιςμόσ και αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ  

 Δράςεισ παρακολοφκθςθσ των επιδράςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτουσ οικοτόπουσ 

και ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των υποδομϊν  

 Δθμιουργία και δικτφωςθ Πράςινων θμείων  

 Προμικεια εξοπλιςμοφ ςυλλογισ βιοαποβλιτων  

 Πρόλθψθ, ελαχιςτοποίθςθ, διαλογι, ανακφκλωςθ οικιακϊν αποβλιτων 

 Ανάδειξθ οικιςτικϊν πυρινων και ςυνόλων  

 Ανάπτυξθ και επζκταςθ δθμόςιου - δθμοτικοφ αςφρματου δίκτυο Wi-Fi 

 

Μζτρο 2.2  :   Ορκολογικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του υδάτινου δυναμικοφ  
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Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Ζλεγχοσ και λιψθ μζτρων βελτίωςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του πόςιμου 

νεροφ 

 Δράςεισ ελζγχου διαρροϊν και παρακολοφκθςθσ των εγκαταςτάςεων φδρευςθσ  

 Δθμιουργία Σράπεηασ υδρολογικισ πλθροφορίασ για επιφανειακοφσ και υπόγειουσ 

υδάτινουσ πόρουσ και παρακολοφκθςθσ υδατικϊν παραμζτρων (φυςικοχθμικά, 

μικροβιολογικά ι/και ποςοτικά δεδομζνα, όπωσ : μετριςεισ ςε ρζματα, πθγζσ, 

υδρογεωτριςεισ, φράγματα/λίμνεσ, πόςιμο νερό, νερό άρδευςθσ, κατακρθμνίςεισ, 

χριςεισ νεροφ κ.ά.)  

 Δράςεισ εφαρμογισ μζτρων χεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ των Τ.Δ. Δυτικισ 

Μακεδονίασ που αφοροφν ςτθν προςταςία, διαχείριςθ και βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ 

των υδατικϊν ςυςτθμάτων 

 

Μζτρο 2.3  :   Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των τεχνικών - περιβαλλοντικών, κοινωνικών 

και ακλθτικών  υποδομών 

Σεχνικζσ - περιβαλλοντικζσ υποδομζσ  

(οδοποιία, φδρευςθ, αποχζτευςθ, επεξεργαςία λυμάτων, τθλεκερμάνςεισ οικιςμϊν, 

κτίρια) 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Βελτιϊςεισ και διανοίξεισ μικρϊν δικτφων οδοποιίασ / οδϊν και δράςεισ  

λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και οδικισ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου  

 Καταςκευι νζων και αποκατάςταςθ / ενίςχυςθ υφιςτάμενων δικτφων και λοιπϊν 

υποδομϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

 Καταςκευι, επζκταςθ ι αντικατάςταςθ / αναβάκμιςθ δικτφων και ςυςτθμάτων 

παρακολοφκθςθσ και λειτουργίασ Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων  

 Σθλεκερμάνςεισ οικιςμϊν 

 υντιρθςθ, αποκατάςταςθ, βελτίωςθ δθμοςίων κτιρίων  

 

Κοινωνικζσ υποδομζσ  

(υγεία, πρόνοια) 
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Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ υποδομϊν υγείασ / Προμικεια & Εκςυγχρονιςμόσ 

εξοπλιςμοφ 

 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ υποδομϊν δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ / Προμικεια & 

Εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ  

 Αναβάκμιςθ και εγκαταςτάςεων κτιρίων κοινωνικοπρονοιακϊν δομϊν / Προμικεια & 

Εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ  

 Δθμιουργία και αναβάκμιςθ υποδομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ ευάλωτων ομάδων  

πλθκυςμοφ / Προμικεια & Εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ (θλικιωμζνοι, ΑμεΑ, άτομα 

με νοθτικι ςτζρθςθ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ, υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ ΑΜΕΑ, 

θμεριςιασ φροντίδασ ΑΜΕΑ, κζντρα κοινωνικισ πρόνοιασ κ.α.)  

 Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρίεσ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ 

(δθμόςια κτίρια, κοινόχρθςτοι χϊροι, πάρκα, πλατείεσ, θλεκτρονικζσ - ψθφιακζσ 

υποδομζσ)  

 Ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των υποδομϊν κοινωνικισ μζριμνασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ κρίςεων (όπωσ τθσ πανδθμίασ Covid-19)  

 Βελτίωςθ υποδομϊν εγκατάςταςθσ Ρομά 

 

Ακλθτικζσ υποδομζσ 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων  

 Προμικεια και εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων  

 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ υποδομϊν πρόςβαςθσ και υποςτιριξθσ ειδικϊν ομάδων 

πλθκυςμοφ (π.χ. ατόμων με αναπθρία) ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

 

Μζτρο 2.4  :   τιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμών 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 τιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν που προκφπτουν από τθν εξορυκτικι 

δραςτθριότθτα.  
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Μζτρο 2.5  :  Προώκθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, τθσ κακαρισ και ζξυπνθσ 

ενζργειασ 

Ενεργειακι αποδοτικότθτα  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςια / δθμοτικά κτιρια Περιφερειακισ και Σοπικισ 

αρμοδιότθτασ ςε τομείσ όπωσ Δθμόςια Διοίκθςθ  και Αυτοδιοίκθςθ, Παιδεία, 

Ακλθτιςμόσ, Πολιτιςμόσ, Τγεία κ.α.  

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων χϊρων και υποδομϊν 

 Ενεργειακζσ αναβακμίςεισ κατοικιϊν μεμονωμζνα - οργανωμζνα  

 Ενεργειακζσ αναβακμίςεισ κτιρίων γραφείων και παραγωγικϊν μονάδων  

Κακαρι ενζργεια  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Καταςκευι μονάδων βιομάηασ για τθλεκζρμανςθ  

 τιριξθ ενεργειακϊν κοινοτιτων και μεμονωμζνων δικαιοφχων για τθν ανάπτυξθ 

αυτοπαραγωγισ δθμόςιων και δθμοτικϊν κτιρίων (π.χ. Δθμοτικζσ Τπθρεςίεσ, χολεία, 

Κζντρα Τγείασ, κ.λπ.) και υποδομϊν (π.χ. Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων, 

οδοφωτιςμόσ) 

Ζξυπνθ ενζργεια  

(ςυςτιματα, δίκτυα, εξοπλιςμόσ αποκικευςθσ και θλεκτροκίνθςθσ)  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Εγκατάςταςθ ςτακμϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων  

 Καταςκευι υβριδικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ 

(θλιακά, κερμικά), ςε ςυνδυαςμό  με διεποχικι αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ 

ενζργειασ και ςτθ ςυνζχεια απόδοςι τθσ με χριςθ αντλιϊν κερμότθτασ υψθλϊν 

κερμοκραςιϊν 

 

Μζτρο 2.6  :  Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και ευφυείσ κοινότθτεσ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Εφαρμογζσ νζων τεχνολογιϊν και διαμόρφωςθ ζξυπνων λφςεων για τθν προϊκθςθ 

των κοινωνικϊν πολιτικϊν, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν αναβάκμιςθ τθσ 

διοικθτικισ ικανότθτασ των δθμόςιων φορζων  
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 Εφαρμογζσ νζων τεχνολογιϊν και διαμόρφωςθ ζξυπνων λφςεων για τθν προϊκθςθ 

των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν 

 Ανάπτυξθ προςβάςιμων ςε όλουσ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ, πολιτιςμοφ, τουριςμοφ, παιδείασ και θλεκτρονικισ υγείασ 

(εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ για τθν παροχι ιατρικισ βοικειασ ςε άτομα με  ι χωρίσ 

αναπθρία που κατοικοφν ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, κ.α.)  

 

Άξονασ 3. Τποδομζσ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ (πρωτογενισ, δευτερογενισ και τριτογενισ τομζασ)  

Μζτρο 3.1  :   Τποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ 

Τποδομζσ και ενζργειεσ ςτιριξθσ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Θερμοκθπιακά πάρκα με αξιοποίθςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ  

 Μικρά αρδευτικά δίκτυα και ταμίευςθ νεροφ  

 Λειτουργικι ολοκλιρωςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, αναδαςμοί και παράλλθλα ζργα 

αναδαςμϊν 

 Προβολι, προϊκθςθ και ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των αγροτικϊν  προϊόντων 

 Βελτίωςθ των υποδομϊν των ςυνεταιριςμϊν 

Τποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του ψθφιακοφ 

μεταςχθματιςμοφ των επιχειριςεων 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Χϊροι οργανωμζνθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (π.χ. Επιχειρθματικά Πάρκα, 

Εκκολαπτιρια / κερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων, Πάρκα κυκλικισ οικονομίασ)  

 Ενίςχυςθ δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ  

 Δομζσ και ιμα πιςτοποίθςθσ επιχειριςεων και προϊόντων 

 Δθμιουργία cluster παραγωγικϊν τομζων τθσ περιοχισ (π.χ. τροφίμων)  

 Διαπιςτευμζνα εργαςτιρια για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν κλάδων  

 τιριξθ για τθν ανάπτυξθ νεοφυϊν επιχειριςεων (start-ups) και τεχνοβλαςτϊν 

υψθλισ ζνταςθ γνϊςθσ (spin off – spin out) 
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Μζτρο 3.2  :   Οριηόντια ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των επενδφςεων με 

ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν καινοτομία και ςτθν εξωςτρζφεια  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 τιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και προβολι των επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτθν 

περιοχι εφαρμογισ του προγράμματοσ 

 τιριξθ τθσ δθμιουργίασ εξαγϊγιμων καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν 

υφιςτάμενων και νεοφυϊν επιχειριςεων  

 Προϊκθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςε διαςφνδεςθ με τθν τοπικι οικονομία  

 Ενίςχυςθ χρθματοοικονομικοφ μθχανιςμοφ ΣΑΔΤΜ  

 

Μζτρο 3.3  :   Προώκθςθ και υποςτιριξθ τθσ κυκλικισ και κοινωνικισ οικονομίασ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Επζκταςθ υποδομϊν διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

 Δθμιουργία μονάδων ανακφκλωςθσ ΦΒ πάνελ και θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν 

(μπαταριϊν) 

 Παραγωγι κακαρισ ενζργειασ από τθν επεξεργαςία λυματολάςπθσ 

 Ενίςχυςθ cluster επιχειριςεων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ και κυκλικισ οικονομίασ 

 Προϊκθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςτθν κυκλικι οικονομία  

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και προϊκθςθσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ ςε 

τοπικό επίπεδο 

 Τποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ κοινωνικϊν επιχειριςεων ςε τομείσ όπωσ ενζργεια, ΣΠΕ, 

περιβάλλον  

 Πιλοτικζσ δράςεισ κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ  

 

Άξονασ 4. Ενίςχυςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κατάρτιςθ, 

εκπαίδευςθ, ζρευνα και νζεσ τεχνολογίεσ 

Μζτρο 4.1  :   Ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομών εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και 

κατάρτιςθσ 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 
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 Καταςκευι νζων και αναβάκμιςθ υφιςταμζνων υποδομϊν εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και 

κατάρτιςθσ όλων των βακμίδων 

 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ υποδομϊν εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και 

κατάρτιςθσ (εργαςτθριακι υποδομι και εξοπλιςμόσ, βιβλιοκικεσ, ψθφιακζσ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ κλπ.) 

 

Μζτρο 4.2  :   Κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ  

Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Προγράμματα προϊκθςθσ νζων ειδικοτιτων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τθν  

τεχνολογία 

 Προγράμματα κατάρτιςθσ αγροτϊν ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ (κερμοκιπια με 

τθλεκζρμανςθ, βιομάηα κ.λπ.) 

 Προγράμματα προϊκθςθσ τθσ πράςινθσ γεωργίασ, κυκλικισ και κοινωνικισ 

οικονομίασ 

Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και επανακατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Δράςεισ και προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπωσ:  

 επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και δια βίου μάκθςθσ,  

 επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ ςε δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με 

το νζο υπόδειγμα τθσ περιφερειακισ οικονομίασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε πράςινεσ 

και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, επιδότθςθσ νζων κζςεων εργαςίασ,  

 προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ για αυταπαςχολοφμενουσ.  

Προςαρμοςτικότθτα εργαηομζνων και επιχειριςεων  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Προγράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων, όπωσ:  

 ςυμβουλευτικισ ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων  

 ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ και  
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 υποςτιριξθσ ςτον εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ,  

με ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια και ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και των  

εφαρμογϊν ςε τεχνολογίεσ αιχμισ.  

 Προγράμματα  κατάρτιςθσ επιχειρθματιϊν ςε κζματα  

 καινοτομίασ,  

 επιχειρθματικότθτασ,  

 χρθματοοικονομικϊν εργαλείων,  

 marketing,  

 προβολισ και  

 οργάνωςθσ επιχειριςεων.  

Εξοικείωςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Λειτουργία κζντρων κατάρτιςθσ ΑΜΕΑ  

 Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ ςτισ μονάδεσ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ 

και κατάρτιςθσ όλων των βακμίδων 

 Προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων για εργαηόμενουσ, εργοδότεσ και ανζργουσ με 

αντικείμενο:  

 τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,  

 τισ πράςινεσ μορφζσ ενζργειασ,  

 τθν πράςινθ οικονομία,  

 τθ γαλάηια οικονομία,  

 τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και  

 τθν επιχειρθματικότθτα.  

 

Μζτρο 4.3 : Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και των νζων τεχνολογιών με ζμφαςθ ςτθν ενζργεια 

και ςτο περιβάλλον 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 χεδιαςμόσ καινοτόμων ερευνθτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που μποροφν να 

παραχκοφν ςτθ Δυτικι Μακεδονία  
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 Τποςτιριξθ των ΟΣΑ ςε κζματα πλθροφορικισ δικτφωςθσ και νζων τεχνολογιϊν  

 Ανάπτυξθ και κατοχφρωςθ ευρεςιτεχνιϊν 

 Ενίςχυςθ εργαςτθρίων περιβάλλοντοσ 

 υμπράξεισ καινοτομίασ και διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ  

 

Άξονασ 5. τιριξθ και ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ  

Μζτρο 5.1  :   Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων και υποςτιριξθ πολιτιςτικϊν 

δομϊν / Προμικεια & Εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ  

 Ανάδειξθ, ςυντιρθςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν προςβαςιμότθτασ και ερμθνείασ 

πολιτιςτικϊν χϊρων και μνθμείων 

 Οργάνωςθ και προβολι πολιτιςτικϊν εκκεμάτων, ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν 

ςυλλογϊν, πολιτιςτικϊν κεςμϊν και γεγονότων, μουςείων και μνθμείων  

 υντιρθςθ, ανάδειξθ τθσ εκκλθςιαςτικισ – μοναςτθριακισ κλθρονομιάσ 

 Μετατροπι κτιρίων ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ για ζνταξθ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 

ηωι (αγορά, βελτίωςθ – ανάδειξθ, επανάχρθςθ). 

 Ανάδειξθ ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

 

Μζτρο 5.2  :  Τποδομζσ και δράςεισ ςτιριξθσ του τουριςμοφ    

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Δθμιουργία / αναβάκμιςθ υποδομϊν αναψυχισ - τουριςμοφ ςε περιοχζσ 

περιβαλλοντικοφ, πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ  

 Βελτίωςθ βαςικϊν υποδομϊν / υπθρεςιϊν προςβαςιμότθτασ περιοχϊν ιδιαίτερου 

οικολογικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και δράςεων προϊκθςθσ «ζξυπνων τουριςτικϊν 

προοριςμϊν»  

 τιριξθ δράςεων τουριςτικισ προβολισ  
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Άξονασ 6. Σεχνικι Τποςτιριξθ και Δθμοςιοποίθςθ  

Μζτρο 6.1  :  τιριξθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και προβολι του προγράμματοσ  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

  Λειτουργία του υςτιματοσ Διοίκθςθσ και Παρακολοφκθςθσ του Ε.Α.Π. 2017 -2021  

 φμβουλοσ Διαχείριςθσ & Αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ  

 Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο προόδου των 

ζργων (ςφμβουλοι υποςτιριξθσ ζργων ΕΑΠ)  

 Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ 

Δ6. υςχετιςμόσ και ςυμπλθρωματικότθτα Μζτρων του 5ου Ε.Α.Π. με άλλα 

προγράμματα 

Θ ςτοχοκεςία και το περιεχόμενο των Μζτρων του προγράμματοσ ςυςχετίηονται ωσ προσ 

τθ ςυνζργεια και τθ ςυμπλθρωματικότθτά τουσ με τα ακόλουκα, βαςικά  για τθν περιοχι, 

Προγράμματα: 

1. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δυτικισ Μακεδονίασ (ΕΠ ΠΔΜ) 2021 – 2027 (υπό 

ζγκριςθ),  

2. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακι Μετάβαςθσ (ΕΠ ΔΑΜ) 2021 - 2027 

(εγκεκριμζνο),  

3. Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΕμεΠ ΔΑΜ 2020 

- 2023),  

4. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 2021 

- 2025 

Ειδικότερα: 

1. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 2021 – 2027 (2ο 

χζδιο, Απρίλιοσ 2022)  

Διάρκρωςθ ςε Προτεραιότθτεσ (Π) / Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ)  

Π1: Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ και οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ Περιφζρε ιασ  
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 Ε 1.1 (1i) Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των ικανοτιτων τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ 

και αξιοποίθςθ των προθγμζνων τεχνολογιϊν  

 Ε 1.2 (1ii) Εκμετάλλευςθ των οφελϊν τθσ ψθφιοποίθςθσ για τουσ πολίτεσ, τισ 

επιχειριςεισ, τουσ ερευνθτικοφσ φορείσ και τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ  

 Ε 1.3 (1iii) Ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ 

και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτισ ΜΜΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

παραγωγικϊν επενδφςεων  

Π2: τιριξθ τθσ κακαρισ ενζργειασ και τθσ πράςινθσ αειφόρου ανάπτυξθσ   

 Ε 2.1 (2i) Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και μείωςθ των εκπομπϊν αερίων 

του κερμοκθπίου  

 Ε 2.2 (2iv) Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθσ πρόλθψθσ 

του κινδφνου καταςτροφϊν και τθσ ανκεκτικότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

προςεγγίςεισ που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα  

 Ε 2.3 (2v) Προαγωγι τθσ πρόςβαςθσ ςτο νερό και τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ του 

νεροφ  

 Ε 2.4 (2vi) Προαγωγι τθσ μετάβαςθσ ςε μια κυκλικι και ςε αποδοτικι ωσ προσ τουσ 

πόρουσ οικονομία  

Π3: Βελτίωςθ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ τθσ Περιφζρειασ  

 Ε 3.1 (3ii) Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ, ανκεκτικισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, 

ζξυπνθσ, αςφαλοφσ και διατροπικισ εκνικισ, περιφερειακισ και τοπικισ 

κινθτικότθτασ, με καλφτερθ πρόςβαςθ ςε ΔΕΔ-Μ και διαςυνοριακι κινθτικότθτα  

Π4: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΣΠΑ)  

 Ε 4.1 (4ii) Βελτίωςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε χωρίσ αποκλειςμοφσ και ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

προςβάςιμων υποδομϊν, μεταξφ άλλων με τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ εξ 

αποςτάςεωσ και τθσ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

 Ε 4.2  (4v) Εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και 

ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των ςυςτθμάτων υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ, και προϊκθςθ τθσ μετάβαςθσ από τθν 
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ιδρυματικι φροντίδα ςτθ φροντίδα που βαςίηεται ςτθν οικογζνεια και τθν τοπικι 

κοινότθτα  

 Ε 4.3 (4vi) Ενίςχυςθ του ρόλου του πολιτιςμοφ και του βιϊςιμου τουριςμοφ ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι καινοτομία  

Π5: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΚΣ+)  

 Ε 5.1 (4α) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και μζτρα ενεργοποίθςθσ  για 

όλα τα άτομα που αναηθτοφν εργαςία, ςυγκεκριμζνα, τουσ νζουσ, ιδίωσ μζςω τθσ 

υλοποίθςθσ των εγγυιςεων για τθ νεολαία, τουσ μακροχρόνια ανζργουσ και τισ 

μειονεκτοφςεσ ομάδεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και για τα οικονομικϊσ αδρανι άτομα, 

κακϊσ και μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ οικονομίασ    

 Ε 5.2 (4δ) Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ εργαηομζνων, επιχειριςεων και 

επιχειρθματιϊν ςτθν αλλαγι, τθσ ενεργοφ και υγιοφσ γιρανςθσ, κακϊσ και ενόσ 

υγιεινοφ και καλά προςαρμοςμζνου περιβάλλοντοσ εργαςίασ που αντιμετωπίηει τουσ 

κινδφνουσ για τθν υγεία  

 Ε 5.3 (4ςτ) Προϊκθςθ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικι και χωρίσ αποκλειςμοφσ 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τθσ ολοκλιρωςισ τουσ, ιδίωσ για τισ μειονεκτοφςεσ 

ομάδεσ, από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα ζωσ τθ γενικι και 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κακϊσ και περαιτζρω ζωσ τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ ενθλίκων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ διευκόλυνςθσ τθσ μακθςιακισ κινθτικότθτασ για όλουσ και τθσ προςβαςιμότθτασ 

για τα άτομα με αναπθρίεσ  

 Ε 5.4. (4θ) Προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ζνταξθσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ 

των ευκαιριϊν, τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ, και 

βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ, ειδικότερα για τισ μειονεκτοφςεσ ομάδεσ  

 Ε 5.5 (4κ) Προϊκθςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν, 

περιλαμβανομζνων των μεταναςτϊν  

 Ε 5.6 (4ι) Προϊκθςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ των περικωριοποιθμζνων 

κοινοτιτων, όπωσ των Ρομά   

 Ε 5.7 (4ια) Ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ και ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ, βιϊςιμεσ 

και οικονομικά προςιτζσ υπθρεςίεσ, περιλαμβανομζνων υπθρεςιϊν που προάγουν 
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τθν πρόςβαςθ ςε ςτζγαςθ και υπθρεςιϊν φροντίδασ με επίκεντρο τον άνκρωπο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκςυγχρονιςμόσ των 

ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προϊκθςθσ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν κοινωνικι προςταςία, με ζμφαςθ ςτα παιδιά και ςτισ μειονεκτοφςεσ 

ομάδεσ, βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, μεταξφ άλλων για τα άτομα με αναπθρίεσ, 

τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ανκεκτικότθτασ των ςυςτθμάτων υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και των υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ περίκαλψθσ    

 Ε 5.8 (4ιβ) Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων που αντιμετωπίηουν 

κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απόρων  

και των παιδιϊν  

Π6: Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Ανάπτυξθ των αςτικών περιοχών και τθσ υπαίκρου (ΕΣΠΑ)  

 Ε 6.1 (5i) Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, 

οικονομικισ και περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ φυςικισ 

κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ  

 Ε 6.2 (5ii) Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, 

οικονομικισ και περιβαλλοντικισ τοπικισ ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ φυςικισ 

κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου τουριςμοφ και  τθσ αςφάλειασ ςε περιοχζσ πλθν των 

αςτικϊν  

Π7: Σεχνικι Βοικεια (ΕΣΠΑ)  

Π8: Σεχνικι Βοικεια (ΕKΣ+)  

2. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΕΠ ΔΑΜ) 2021 – 

2027 (1ο χζδιο, Οκτϊβριοσ 2021) 

Διάρκρωςθ ςε Προτεραιότθτεσ (Π) / Κατθγορίεσ Παρζμβαςθσ (ΚΠ)  

Π1: Ενίςχυςθ και προώκθςθ επιχειρθματικότθτασ  

 ΚΠ1.1 Ζρευνα – Καινοτομία – Προθγμζνεσ τεχνολογίεσ   

 ΚΠ1.2 Ανταγωνιςτικότθτα ΠΜΕ και ΜΜΕ – Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ επιχειριςεων  

 ΚΠ1.3 Τποδομζσ επιχειρθματικότθτασ  

 ΚΠ1.4 Επενδφςεισ ςθμαντικισ κλίμακασ από επιχειριςεισ εκτόσ ΜΜΕ 
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Π2: Ενεργειακι μετάβαςθ – κλιματικι ουδετερότθτα 

 ΚΠ2.1 Ενεργειακι αποδοτικότθτα  

 ΚΠ2.2 Κακαρι Ενζργεια  

 ΚΠ2.3 Ζξυπνθ ενζργεια (ςυςτιματα, δίκτυα, εξοπλιςμόσ αποκικευςθσ και 

θλεκτροκίνθςθσ)  

Π3: Αναπροςαρμογι χριςεων γθσ – κυκλικι οικονομία 

 ΚΠ3.1 Αναπροςαρμογι των εδαφϊν και των εγκαταςτάςεων ςτα λιγνιτικά πεδία  

 ΚΠ3.2 Κυκλικι Οικονομία  

 ΚΠ3.3 Ορκολογικι χριςθ φυςικϊν πόρων  

Π4: Δίκαιθ εργαςιακι μετάβαςθ και ενδυνάμωςθ ανκρώπινου κεφαλαίου  

 ΚΠ4.1 Άμεςεσ παρεμβάςεισ απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ ςτισ επθρεαηόμενεσ 

περιοχζσ  

 ΚΠ4.2 Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ  

 ΚΠ4.3 Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και επανακατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 ΚΠ4.4 Προςαρμοςτικότθτα εργαηομζνων και επιχειριςεων  

 ΚΠ4.5 Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ  

 ΚΠ4.6 Τποδομζσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ  

 ΚΠ4.7 Τποδομζσ κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ  

 ΚΠ4.8 Εξοικείωςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ  

Π5: Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ μικρισ κλίμακασ – Ευφυείσ κοινότθτεσ 

 ΚΠ5.1 Ποιότθτα ηωισ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ  

 ΚΠ5.2 Ολοκλθρωμζνεσ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ ςτισ αγροτικζσ και νθςιωτικζσ 

περιοχζσ  

 ΚΠ5.3 Ευφυείσ κοινότθτεσ  

Π6: Σεχνικι βοικεια 

3. Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΕμεΠΔΑΜ) 

2020-2023 

Διάρκρωςθ ςε Προτεραιότθτεσ (Π)  
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Π1: Προώκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ των Ανζργων και των Αυτοαπαςχολουμζνων, κακώσ 

και τθσ Προςαρμοςτικότθτασ των Εργαηομζνων και των Επιχειριςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναβάκμιςθσ εκπαιδευτικών υποδομών  

Π2: Αντιμετώπιςθ των Κοινωνικών Επιπτώςεων και Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ υνοχισ 

Π3: Προετοιμαςία τθσ Οικονομικισ και Παραγωγικισ Διαφοροποίθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Πρωτογενι Σομζα, Ενίςχυςθ Επιχειρθματικότθτασ και 

προςζλκυςθ Επενδφςεων 

Π4: Αναδιάρκρωςθ τθσ Ενεργειακισ Σαυτότθτασ και Εξορκολογιςμόσ τθσ Αξιοποίθςθσ 

και Χριςθσ των Περιβαλλοντικών Πόρων 

Π5: Προώκθςθ τθσ Αςτικισ Αναηωογόνθςθσ και τθσ Βιώςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ 

Π6: Επιςτθμονικι και Σεχνικι τιριξθ & Ωρίμανςθ Δράςεων  

 

4. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ  

2021 - 2025 

Διάρκρωςθ ςε Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ (ΑΣ) / Ειδικοφσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ (ΕΑΣ)  

Α1: Ζξυπνθ ανάπτυξθ  

 ΕΑ1.1 Ζρευνα & Ανάπτυξθ (Ενίςχυςθ των ικανοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ και 

τθν αξιοποίθςθ των προθγμζνων τεχνολογιϊν)  

 ΕΑ1.2 Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα (Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των ΜμΕ)  

 ΕΑ1.3 Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ (Εκμετάλλευςθ των ωφελειϊν τθσ ψθφιοποίθςθσ 

για τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τισ αυτοδιοικιςεισ)  

 

Α2: Πράςινθ ανάπτυξθ  

 ΕΑ2.1 Προςταςία του περιβάλλοντοσ (ςχετικά με τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ και τθν 

ενίςχυςθ δράςεων που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι μετάβαςθ και τον 

μεταςχθματιςμό τθσ περιφερειακισ οικονομίασ)  

 ΕΑ2.2 Μετάβαςθ ςε κυκλικι οικονομία (Ενίςχυςθ δράςεων που ςχετίηονται με τον 

μεταςχθματιςμό τθσ περιφερειακισ οικονομίασ και τθ μετάβαςθ ςτθν κυκλικι 

οικονομία)  
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 ΕΑ2.3 Αντιμετϊπιςθ κλιματικισ αλλαγισ 

 

Α3: Κοινωνικι ανάπτυξθ  

 ΕΑ3.1 Τγεία (Εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ με τθν 

ανάπτυξθ υποδομϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ)  

 ΕΑ3.2 Απαςχόλθςθ (Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των αγορϊν εργαςίασ και 

τθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ 

καινοτομίασ και των υποδομϊν) 

 ΕΑ3.3 Κοινωνικι ςυνοχι (Ενίςχυςθ δράςεων πρόνοιασ, κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθσ ενεργειακισ φτϊχειασ)  

 ΕΑ3.4 Παιδεία (Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, 

κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

υποδομϊν)  

 ΕΑ3.5: Ακλθτιςμόσ (Ενίςχυςθ υποδομϊν ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ)  

 

Α4: Ανάπτυξθ υποδομών  

 ΕΑ4.1 Δίκτυα (οδικά)  

 ΕΑ4.2 Μεταφορζσ (βιϊςιμεσ, ανκεκτικζσ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ζξυπνεσ, αςφαλείσ 

και διατροπικισ εκνικισ, περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ, με καλφτερθ 

πρόςβαςθ ςε ΔΕΔ-Μ και διαςυνοριακι κινθτικότθτα)  

 ΕΑ4.3 Εφοδιαςτικι αλυςίδα 

 

Α5: Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ  

 ΕΑ5.1 Βιομθχανία (μεταποίθςθ)  

 ΕΑ5.2 Αγροδιατροφικόσ τομζασ  

 ΕΑ5.3 Σουριςμόσ  

 ΕΑ5.4 Πολιτιςμόσ 

 

Α6: Τποςτιριξθ προγράμματοσ  
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ΑΞΟΝΑ 1 
ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 

Π7: Σεχνικι Βοικεια (ΕΣΠΑ) 
Π8: Σεχνικι Βοικεια (ΕKΣ+) 

Π6: Σεχνικι βοικεια 
Π6: Επιςτθμονικι και Σεχνικι 
τιριξθ & Ϊρίμανςθ Δράςεων 

Α6: Τποςτιριξθ 
προγράμματοσ 

ΜΕΣΡΟ 1.1 Μελζτεσ και 
υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ 
του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

    

ΑΞΟΝΑ 2 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ 
ΗΪΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ 
ΤΝΟΨΘ 

Π1: Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ και 
οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 
Περιφζρειασ 
Π2: τιριξθ τθσ κακαρισ ενζργειασ 
και τθσ πράςινθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ 
Π3: Βελτίωςθ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ 
τθσ Περιφζρειασ 
Π4: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΣΠΑ) 
Π5: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΚΣ+) 
Π6: Ολοκλθρωμζνθ Ψωρικι Ανάπτυξθ 
των αςτικϊν περιοχϊν και τθσ 
υπαίκρου (ΕΣΠΑ) 

Π2: Ενεργειακι 
μετάβαςθ – κλιματικι 
ουδετερότθτα 
Π3: Αναπροςαρμογι 
χριςεων γθσ – κυκλικι 
οικονομία 
Π4: Δίκαιθ εργαςιακι 
μετάβαςθ και 
ενδυνάμωςθ 
ανκρϊπινου κεφαλαίου 
Π5: Ολοκλθρωμζνεσ 
παρεμβάςεισ μικρισ 
κλίμακασ – Ευφυείσ 
κοινότθτεσ 

Π2: Αντιμετϊπιςθ των 
Κοινωνικϊν Επιπτϊςεων και 
Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ υνοχισ 
 
Π5: Προϊκθςθ τθσ Αςτικισ 
Αναηωογόνθςθσ και τθσ Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Κινθτικότθτασ 

Α1: Ζξυπνθ ανάπτυξθ 
 
Α2: Πράςινθ ανάπτυξθ 
 
Α3: Κοινωνικι 
ανάπτυξθ 
 
Α4: Ανάπτυξθ 
υποδομϊν 

ΜΕΣΡΟ 2.1 Προςταςία, 
αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ του φυςικοφ και 
δομθμζνου περιβάλλοντοσ και 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 

Ε 2.2 (2iv) Προϊκθςθ τθσ 
προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι 
και τθσ πρόλθψθσ του κινδφνου 
καταςτροφϊν και τθσ ανκεκτικότθτασ 
Ε 6.1 (5i) Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, 
οικονομικισ και περιβαλλοντικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 
τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςτισ 
αςτικζσ περιοχζσ 
Ε 6.2 (5ii) Ενίςχυςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, οικονομικισ 
και περιβαλλοντικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 

ΚΠ 3.1 Αναπροςαρμογι 
των εδαφϊν και των 
εγκαταςτάςεων ςτα 
λιγνιτικά πεδία 
ΚΠ 5.1 Ποιότθτα ηωισ 
ςτισ αςτικζσ περιοχζσ 
ΚΠ 5.2 Ολοκλθρωμζνεσ 
αναπτυξιακζσ 
παρεμβάςεισ ςτισ 
αγροτικζσ και νθςιωτικζσ  
περιοχζσ 

 
ΕΑ 2.3  Αντιμετϊπιςθ 
κλιματικισ αλλαγισ 
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φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 
τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςε 
περιοχζσ πλθν των αςτικϊν 

ΜΕΣΡΟ 2.2 Ορκολογικι 
διαχείριςθ και βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ του υδάτινου 
δυναμικοφ 

Ε 2.3 (2v) Προαγωγι τθσ πρόςβαςθσ 
ςτο νερό και τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ 
του νεροφ 

ΚΠ 3.3 Ορκολογικι χριςθ 
φυςικϊν πόρων 

  

ΜΕΣΡΟ 2.3 Βελτίωςθ και 
ςυμπλιρωςθ των τεχνικϊν - 
περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν 
και ακλθτικϊν υποδομϊν 

Ε 3.1 (3ii) Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ 
βιϊςιμθσ, ανκεκτικισ ςτθν  κλιματικι 
αλλαγι, ζξυπνθσ, αςφαλοφσ και 
διατροπικισ εκνικισ, περιφερειακισ 
και τοπικισ κινθτικότθτασ, με καλφτερθ 
πρόςβαςθ ςε ΔΕΔ-Μ και διαςυνοριακι 
κινθτικότθτα 
Ε 4.1 (4ii) Βελτίωςθ τθσ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ ςε χωρίσ αποκλειςμοφσ και 
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, 
κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ μζςω 
τθσ ανάπτυξθσ προςβάςιμων 
υποδομϊν, μεταξφ άλλων με τθν 
ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ εξ 
αποςτάςεωσ και τθσ διαδικτυακισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
Ε 4.2  (4v) Εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι 
περίκαλψθ και ενίςχυςθ τθσ 
ανκεκτικότθτασ των ςυςτθμάτων 
υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ, και προϊκθςθ τθσ 
μετάβαςθσ από τθν ιδρυματικι 
φροντίδα ςτθ φροντίδα που βαςίηεται 
ςτθν οικογζνεια και τθν τοπικι 
κοινότθτα 
Ε 5.5 (4κ) Προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ των 
υπθκόων τρίτων χωρϊν 
Ε 5.6 (4ι) Προϊκθςθ τθσ 

 
ΚΠ 4.5 
Κοινωνικοοικονομικι 
ζνταξθ 
ΚΠ 4.7 Τποδομζσ 
κοινωνικισ φροντίδασ και 
πρόνοιασ 
ΚΠ 4.8 Εξοικείωςθ - 
Ευαιςκθτοποίθςθ 
κοινωνικοφ και 
οικονομικοφ ιςτοφ 

 

ΕΑ3.1 Τγεία 
ΕΑ3.3 Κοινωνικι 
ςυνοχι 
ΕΑ3.4 Παιδεία 
ΕΑ3.5 Ακλθτιςμόσ 
ΕΑ4.1 Δίκτυα (οδικά) 
ΕΑ4.2 Μεταφορζσ 
ΕΑ4.3 Εφοδιαςτικι 
αλυςίδα 
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κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ των 
περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων 
Ε 5.7 (4ια) Ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ και 
ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικζσ, 
βιϊςιμεσ και οικονομικά προςιτζσ 
υπθρεςίεσ 
Ε 5.8 (4ιβ) Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
ζνταξθσ των ατόμων που 
αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ ι 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

ΜΕΣΡΟ 2.4 τιριξθ 
μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν 

    

ΜΕΣΡΟ 2.5 Προϊκθςθ τθσ 
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, 
τθσ κακαρισ και ζξυπνθσ 
ενζργειασ 

Ε 2.1 (2i) Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ και μείωςθ των εκπομπϊν 
αερίων του κερμοκθπίου 

ΚΠ 2.1 Ενεργειακι 
αποδοτικότθτα 
ΚΠ 2.2 Κακαρι Ενζργεια 
ΚΠ 2.3 Ζξυπνθ ενζργεια 

 
ΕΑ 2.1 Προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

ΜΕΣΡΟ 2.6 Ψθφιακόσ 
μεταςχθματιςμόσ και ευφυείσ 
κοινότθτεσ 

Ε 1.2 (1ii) Εκμετάλλευςθ των οφελϊν 
τθσ ψθφιοποίθςθσ για τουσ πολίτεσ, τισ 
επιχειριςεισ, τουσ ερευνθτικοφσ φορείσ 
και τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ 

ΚΠ 5.3 Ευφυείσ 
κοινότθτεσ 

 
ΕΑ 1.3 Ψθφιακόσ 
μεταςχθματιςμόσ 

ΑΞΟΝΑ 3 
ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΣΘΡΙΞΘ ΣΘ 
ΕΠΙΨΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ 
ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Π1: Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ και 
οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 
Περιφζρειασ 
Π2: τιριξθ τθσ κακαρισ ενζργειασ 
και τθσ πράςινθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ 
Π4: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΣΠΑ) 
Π5: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΚΣ+) 

Π1: Ενίςχυςθ και 
προϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ 
Π3: Αναπροςαρμογι 
χριςεων γθσ – κυκλικι 
οικονομία 

Π3: Προετοιμαςία τθσ 
Οικονομικισ και Παραγωγικισ 
Διαφοροποίθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Πρωτογενι Σομζα, Ενίςχυςθ 
Επιχειρθματικότθτασ και 
προςζλκυςθ Επενδφςεων 
 
Π4: Αναδιάρκρωςθ τθσ 
Ενεργειακισ Σαυτότθτασ και 
Εξορκολογιςμόσ τθσ Αξιοποίθςθσ 
και Ψριςθσ των Περιβαλλοντικϊν 
Πόρων 

Α1: Ζξυπνθ ανάπτυξθ 
 
Α2: Πράςινθ ανάπτυξθ 
 
Α5: Ενίςχυςθ 
εξωςτρζφειασ 

ΜΕΣΡΟ 3.1 Τποδομζσ και 
δομζσ ςτιριξθσ του 
παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ 

Ε 1.3 (1iii) Ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
των ΜΜΕ και δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ ςτισ ΜΜΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ΚΠ 1.3 Τποδομζσ 
επιχειρθματικότθτασ 

 

ΕΑ 5.1 Βιομθχανία 
(μεταποίθςθ) 
ΕΑ 5.2 
Αγροδιατροφικόσ τομζασ 
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παραγωγικϊν επενδφςεων 

ΜΕΣΡΟ 3.2 Οριηόντια ςτιριξθ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
των επενδφςεων με ζμφαςθ 
ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν 
καινοτομία και ςτθν 
εξωςτρζφεια 

Ε 1.3 (1iii) Ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
των ΜΜΕ και δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ ςτισ ΜΜΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
παραγωγικϊν επενδφςεων 

ΚΠ 1.1 Ζρευνα – 
Καινοτομία – Προθγμζνεσ 
τεχνολογίεσ 
ΚΠ 1.2 
Ανταγωνιςτικότθτα ΠΜΕ 
και ΜΜΕ – Ψθφιακόσ 
μεταςχθματιςμόσ 
επιχειριςεων 
ΚΠ 1.4 Επενδφςεισ 
ςθμαντικισ κλίμακασ από 
επιχειριςεισ εκτόσ ΜΜΕ 

 

ΕΑ 1.2 Καινοτομία & 
Επιχειρθματικότθτα 
ΕΑ 5.1 Βιομθχανία 
(μεταποίθςθ) 
ΕΑ 5.2 
Αγροδιατροφικόσ τομζασ 

ΜΕΣΡΟ 3.3 Προϊκθςθ και 
υποςτιριξθ τθσ κυκλικισ και 
κοινωνικισ οικονομίασ 

Ε 2.4 (2vi) Προαγωγι τθσ μετάβαςθσ 
ςε μια κυκλικι και ςε αποδοτικι ωσ 
προσ τουσ πόρουσ οικονομία 
Ε 4.3 (4vi) Ενίςχυςθ του ρόλου του 
πολιτιςμοφ και του βιϊςιμου 
τουριςμοφ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, 
τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι 
καινοτομία 
Ε 5.1 (4α) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ 
ςτθν απαςχόλθςθ και μζτρα 
ενεργοποίθςθσ για όλα τα άτομα που 
αναηθτοφν εργαςία 

ΚΠ 3.2 Κυκλικι Οικονομία  
ΕΑ 2.2 Μετάβαςθ ςε 
κυκλικι οικονομία 

ΑΞΟΝΑ 4 
ΕΝΙΨΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ 
ΣΟΤ ΑΝΘΡΪΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΚΑΣΑΡΣΙΘ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΝΕΕ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ 

Π1: Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ και 
οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 
Περιφζρειασ 
Π4: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΣΠΑ) 
Π5: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΚΣ+) 

Π1: Ενίςχυςθ και 
προϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ 
Π4: Δίκαιθ εργαςιακι 
μετάβαςθ και 
ενδυνάμωςθ 
ανκρϊπινου κεφαλαίου 

Π1: Προϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ 
των Ανζργων και των 
Αυτοαπαςχολουμζνων, κακϊσ και 
τθσ Προςαρμοςτικότθτασ των 
Εργαηομζνων και των 
Επιχειριςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αναβάκμιςθσ εκπαιδευτικϊν 
υποδομϊν 
 

Α1: Ζξυπνθ ανάπτυξθ 
 
Α2: Πράςινθ ανάπτυξθ 
 
Α3: Κοινωνικι 
ανάπτυξθ 

ΜΕΣΡΟ 4.1 Ενίςχυςθ και 
εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν 
εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και 
κατάρτιςθσ 

Ε 1.1 (1i) Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των 
ικανοτιτων τθσ ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ και αξιοποίθςθ των 
προθγμζνων τεχνολογιϊν 

ΚΠ 4.6 Τποδομζσ 
επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ 

 
ΕΑ 1.1 Ζρευνα & 
Ανάπτυξθ 
ΕΑ 3.2 Απαςχόλθςθ 
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Ε 4.1 (4ii) Βελτίωςθ τθσ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ ςε χωρίσ αποκλειςμοφσ και 
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, 
κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ μζςω 
τθσ ανάπτυξθσ προςβάςιμων 
υποδομϊν, μεταξφ άλλων με τθν 
ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ εξ 
αποςτάςεωσ και τθσ διαδικτυακισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

ΜΕΣΡΟ 4.2 Κατάρτιςθ και 
εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

Ε 5.1 (4α) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ 
ςτθν απαςχόλθςθ και μζτρα 
ενεργοποίθςθσ για όλα τα άτομα που 
αναηθτοφν εργαςία 
Ε 5.2 (4δ) Προϊκθςθ τθσ 
προςαρμογισ εργαηομζνων, 
επιχειριςεων και επιχειρθματιϊν ςτθν 
αλλαγι 
Ε 5.3 (4ςτ) Προϊκθςθ τθσ ίςθσ 
πρόςβαςθσ ςε ποιοτικι και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ και τθσ ολοκλιρωςισ τουσ 
Ε 5.4. (4θ) Προϊκθςθ τθσ ενεργοφ 
ζνταξθσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των ευκαιριϊν, τθσ 
απαγόρευςθσ των διακρίςεων και τθσ 
ενεργοφ ςυμμετοχισ, και βελτίωςθ τθσ 
απαςχολθςιμότθτασ, ειδικότερα για τισ 
μειονεκτοφςεσ ομάδεσ 

ΚΠ 4.1 Άμεςεσ 
παρεμβάςεισ 
απαςχόλθςθσ και 
κοινωνικισ ςυνοχισ ςτισ 
επθρεαηόμενεσ περιοχζσ 
ΚΠ 4.2 Προϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ΚΠ 4.3 Αναβάκμιςθ 
δεξιοτιτων και 
επανακατάρτιςθ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
ΚΠ 4.4 
Προςαρμοςτικότθτα 
εργαηομζνων και 
επιχειριςεων 

 ΕΑ 3.2 Απαςχόλθςθ 

ΜΕΣΡΟ 4.3 Ενίςχυςθ τθσ 
ζρευνασ και των νζων 
τεχνολογιϊν με ζμφαςθ ςτθν 
ενζργεια και ςτο περιβάλλον 

Ε 1.1 (1i) Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των 
ικανοτιτων τθσ ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ και αξιοποίθςθ των 
προθγμζνων τεχνολογιϊν 

ΚΠ 1.1 Ζρευνα – 
Καινοτομία – Προθγμζνεσ 
τεχνολογίεσ 

 

ΕΑ 1.1 Ζρευνα & 
Ανάπτυξθ 
ΕΑ 2.1 Προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

ΑΞΟΝΑ 5 
ΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Π4: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ (ΕΣΠΑ) 
Π6: Ολοκλθρωμζνθ Ψωρικι Ανάπτυξθ 
των αςτικϊν περιοχϊν και τθσ 
υπαίκρου (ΕΣΠΑ) 
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ΜΕΣΡΟ 5.1 Ανάδειξθ και 
αξιοποίθςθ  του πολιτιςτικοφ 
αποκζματοσ 

Ε 4.3 (4vi) Ενίςχυςθ του ρόλου του 
πολιτιςμοφ και του βιϊςιμου 
τουριςμοφ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, 
τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι 
καινοτομία 
Ε 6.1 (5i) Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, 
οικονομικισ και περιβαλλοντικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 
τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςτισ 
αςτικζσ περιοχζσ 
Ε 6.2 (5ii) Ενίςχυςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, οικονομικισ 
και περιβαλλοντικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 
τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςε 
περιοχζσ πλθν των αςτικϊν 

  
ΕΑ 5.4 Πολιτιςμόσ 
 

ΜΕΣΡΟ 5.2 Τποδομζσ και 
δράςεισ ςτιριξθσ του 
τουριςμοφ 

Ε 4.3 (4vi) Ενίςχυςθ του ρόλου του 
πολιτιςμοφ και του βιϊςιμου 
τουριςμοφ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, 
τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι 
καινοτομία 
Ε 6.1 (5i) Ενίςχυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, 
οικονομικισ και περιβαλλοντικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 
τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςτισ 
αςτικζσ περιοχζσ 
Ε 6.2 (5ii) Ενίςχυςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ κοινωνικισ, οικονομικισ 
και περιβαλλοντικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, του βιϊςιμου 

  
ΕΑ 5.3 Σουριςμόσ 
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τουριςμοφ και τθσ αςφάλειασ ςε 
περιοχζσ πλθν των αςτικϊν 

ΑΞΟΝΑ 6 
ΣΕΨΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ 

Π7: Σεχνικι Βοικεια (ΕΣΠΑ) 
Π8: Σεχνικι Βοικεια (ΕKΣ+) 

Π6: Σεχνικι βοικεια 
Π6: Επιςτθμονικι και Σεχνικι 
τιριξθ & Ϊρίμανςθ Δράςεων 

Α6: Τποςτιριξθ 
προγράμματοσ 

ΜΕΣΡΟ 6.1 τιριξθ, 
παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ 
και προβολι του 
προγράμματοσ 

- - - - 
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Δ7.  Ψρθματοδοτικό πλαίςιο 

Σο χρθματοδοτικό πλαίςιο του 5ου ΕΑΠ κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα:  

Δ7.1.  Μεκοδολογία Τπολογιςμοφ και Κατανομισ του Ειδικοφ Σζλουσ Δικαιωμάτων 
Ζρευνασ και Εκμετάλλευςθσ Λιγνίτθ και Δικαιοφχοι  

 
φμφωνα με το Άρκρο 2 “Μεκοδολογία Τπολογιςμοφ και Κατανομισ του Ειδικοφ Σζλουσ 

Δικαιωμάτων Ζρευνασ και Εκμετάλλευςθσ Λιγνίτθ και Δικαιοφχοι” τθσ από 12/08/2021  

Τπουργικισ Απόφαςθσ Αρ. ΤΠΕΝ/ΔΘΕ/74784/1070 “Ειδικό τζλοσ δικαιωμάτων ζρευνασ 

και εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ του άρκρου 7 του ν. 4533/2018”,  

“1. Σο ειδικό τζλοσ δικαιωμάτων ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ , που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 7 του ν. 4533/2018, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 104 του 

ν. 4685/2020, (εφεξισ αποκαλοφμενο Ειδικό Τζλοσ), ορίηεται ςτο 1,40 ευρώ ανά 

μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ , υπόχρεοι δε για 

τθν καταβολι του είναι οι παραγωγοί θλεκτρικισ ενζργειασ με χριςθ λιγνίτθ που 

κατζχουν ι τουσ ζχουν παραχωρθκεί με οποιονδιποτε τρόπο δικαιϊματα ζρευνασ και 

εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ επί λιγνιτοφόρων περιοχϊν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ.  

2. Σα κονδφλια που προκφπτουν από τθν επιβολι του Ειδικοφ Σζλουσ, κατανζμονται ςτισ 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Φλώρινασ, Κοηάνθσ και Αρκαδίασ, αναλογικά προσ τθν 

παραχκείςα θλεκτρικι ενζργεια από τουσ κερμικοφσ Λιγνιτικοφσ τακμοφσ των 

ανωτζρω περιοχών και καταβάλλονται από τουσ υπόχρεουσ ςτουσ ειδικοφσ λογαριαςμοφσ 

του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. 

3. Η κατανομι εντόσ των ωσ άνω Περιφερειακϊν Ενοτιτων λαμβάνει χϊρα ωσ ακολοφκωσ:  

… 

β) Για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 

i) Ποςοςτό 50% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Κοηάνθσ, διατίκεται ςτθν Περιφζρεια Δυτ. Μακεδονίασ.  

ii) Ποςοςτό 39% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Κοηάνθσ, διατίκεται ςτουσ ενεργειακοφσ Διμουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, 

δθλαδι ςτουσ Διμουσ Κοηάνθσ και Εορδαίασ.  

Η κατανομι του ποςοφ ςτουσ ενεργειακοφσ Διμουσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 4. 
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iii) Ποςοςτό 11% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Κοηάνθσ, διατίκεται ςτουσ όμορουσ των ενεργειακών, μθ ενεργειακοφσ Διμουσ, 

ερβίων, Βελβεντοφ και Βοΐου. 

Η κατανομι του ποςοφ ςτουσ τρείσ μθ ενεργειακοφσ Διμουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Κοηάνθσ γίνεται με βάςθ τα εξισ κριτιρια: 

- τον πλθκυςμό κάκε μθ ενεργειακοφ Διμου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 60% και  

- τθν ζκταςθ κάκε μθ ενεργειακοφ Διμου με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 40%, ςφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ διακζςιμθσ απογραφισ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ 

(ΕΛΣΑΣ). 

γ) Για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Φλώρινασ: 

i) Ποςοςτό 50% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Φλώρινασ, διατίκεται ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ.  

ii) Ποςοςτό 46% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Φλώρινασ διατίκεται ςτουσ ενεργειακοφσ Διμουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Φλώρινασ, δθλαδι ςτουσ Διμουσ Φλώρινασ και Αμυνταίου.  

Η κατανομι του ποςοφ ςτουσ ενεργειακοφσ Διμουσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

παρ. 4. 

iii) Ποςοςτό 4% του ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Φλώρινασ, διατίκεται ςτον όμορο των ενεργειακών, μθ ενεργειακό Διμο, που είναι ο 

Διμοσ Πρεςπών. 

4. Τα κονδφλια του κάκε Ειδικοφ Λογαριαςμοφ που αναλογοφν, κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου, ςτουσ ενεργειακοφσ Διμουσ, κατανζμονται ωσ εξισ: 

α) Κατά ποςοςτό 25% ιςόποςα. 

β) Κατά ποςοςτό 25%, ανάλογα με τθν κακαρι παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτα 

όρια εκάςτου Διμου τθσ οικείασ Περιφερειακισ Ενότθτασ.  

Τα ςτοιχεία τθσ ανά ζτοσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα όρια εκάςτου Διμου 

δίδονται με ευκφνθ των παραγωγϊν. 

γ) Κατά ποςοςτό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάςεων που βρίςκονται ςτα όρια 

εκάςτου Ο.Σ.Α και χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ τθσ λειτουργίασ των ορυχείων 

(ΔΕΘ και ιδιωτών) και για τισ εγκαταςτάςεισ των λιγνιτικών ςτακμών και οι οποίεσ 

προζρχονται από αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ, απευκείασ αγορά ι παραχώρθςθ .  
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Τα ςτοιχεία για το εμβαδό των ανωτζρω εκτάςεων επικαιροποιοφνται ςτο τζλοσ κάκε 

ζτουσ με ευκφνθ των παραγωγϊν. 

δ) Κατά ποςοςτό 25%, ανάλογα με τον πλθκυςμό όλων των ενεργειακών Διμων κάκε 

Περιφερειακισ Ενότθτασ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ διακζςιμθσ 

απογραφισ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΑΣ).  

5. Η παραπάνω μεκοδολογία κατανομισ κονδυλίων του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ για τουσ 

ενεργειακοφσ και μθ Διμουσ, δφναται να χρθςιμοποιθκεί και για τον προςδιοριςμό του 

ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ που αναλογεί ςε ευρφτερεσ περιοχζσ, περιςςότερων του 

ενόσ Ο.Τ.Α. 

Το άκροιςμα των αναλογοφντων χρθματικϊν ποςϊν ςτουσ Ο.Τ.Α., που ανικουν ςε 

ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι ενότθτα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ζργα και ενζργειεσ που 

εξυπθρετοφν τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  

Δ7.2. Ετιςια κατανομι των κονδυλίων του 5ου ΕΑΠ 2017 – 2021 ανά Περιφερειακι 
Ενότθτα και Διμο 

 

Με βάςθ τα προθγοφμενα θ ετιςια κατανομι των κονδυλίων του 5ου ΕΑΠ 2017 – 2021 

ανά Περιφερειακι Ενότθτα ζγινε από τθ ΔΕΘ και εγκρίκθκε από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Κατανομισ Κονδυλίων (βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ), όπωσ ορίηεται ςτθν  Τπουργικι Απόφαςθ. 

Ειδικότερα για τθ Δυτικι Μακεδονία: 

2017 ΤΝΟΛΟ: 20.272.953,25€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 15.003.455,54€ 

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 7.501.727,77€  

 Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%): 5.851.347,66€  

 Διμοσ Κοηάνθσ: 3.827.951,64€ 

 Διμοσ Εορδαίασ: 2.023.396,02€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%): 1.650.380,11€  

 Διμοσ Βοΐου: 1.047.166,18€ 

 Διμοσ Βελβεντοφ: 129.554,84€ 

 Διμοσ Σερβίων: 473.659,09€ 
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Περιφερειακι Ενότθτα Χλϊρινασ: 5.269.497,71€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 2.634.748,86€ 

 Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46%): 2.423.968,95€  

 Διμοσ Φλϊρινασ: 1.016.370,18€ 

 Διμοσ Αμυνταίου: 1.407.598,77€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%): 210.779,90€  

 Διμοσ Πρεςπϊν: 210.779,90€ 

2018 ΤΝΟΛΟ: 19.380.299,53€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 14.943.875,86€ 

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 7.471.937,93€  

 Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%): 5.828.111,59€ 

 Διμοσ Κοηάνθσ: 3.822.658,39€ 

 Διμοσ Εορδαίασ: 2.005.453,20€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%): 1.643.826,34€  

 Διμοσ Βοΐου: 1.043.007,82€ 

 Διμοσ Βελβεντοφ: 129.040,37€ 

 Διμοσ Σερβίων: 471.778,16€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Χλϊρινασ: 4.436.423,67€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 2.218.211,83€  

 Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46%): 2.040.754,89€  

 Διμοσ Φλϊρινασ: 864.259,70€ 

 Διμοσ Αμυνταίου: 1.176.495,19€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%): 177.456,95€  

 Διμοσ Πρεςπϊν: 177.456,95€ 



[ΕΑΠ 2017_2021_5.7.22.doc] ΑΝΚΟ ελ. 69/87 

2019 ΤΝΟΛΟ: 11.312.143,84€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 8.505.974,18€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 4.252.987,09€  

 Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%): 3.317.329,93€  

 Διμοσ Κοηάνθσ: 2.176.835,51€ 

 Διμοσ Εορδαίασ: 1.140.494,42€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%): 935.657,16€  

 Διμοσ Βοΐου: 528.137,21€ 

 Διμοσ Βελβεντοφ: 85.695,53€ 

 Διμοσ Σερβίων: 321.824,42€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Χλϊρινασ: 2.806.169,66€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 1.403.084,83€ 

 Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46%): 1.290.838,04€  

 Διμοσ Φλϊρινασ: 556.888,78€ 

 Διμοσ Αμυνταίου: 733.949,26€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%): 112.246,79€  

 Διμοσ Πρεςπϊν: 112.246,79€ 

2020 ΤΝΟΛΟ: 6.631.180,08€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 4.982.303,30€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 2.491.151,65€  

 Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%): 1.943.098,29€  

 Διμοσ Κοηάνθσ: 1.275.063,21€ 

 Διμοσ Εορδαίασ: 668.035,07€ 
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 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%): 548.053,36€  

 Διμοσ Βοΐου: 309.351,96€ 

 Διμοσ Βελβεντοφ: 50.195,44€ 

 Διμοσ Σερβίων: 188.505,96€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Χλϊρινασ: 1.648.876,78€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 824.438,39€ 

 Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46%): 758.483,32€  

 Διμοσ Φλϊρινασ: 341.852,34€ 

 Διμοσ Αμυνταίου: 416.630,98€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%): 65.955,07€ 

 Διμοσ Πρεςπϊν: 65.955,07€ 

2021 ΤΝΟΛΟ: 5.795.043,63€ 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ: 5.026.996,74€ 

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 2.513.498,37€  

 Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%): 1.960.528,73€  

 Διμοσ Κοηάνθσ: 1.268.501,48€ 

 Διμοσ Εορδαίασ: 674.027,25€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%): 552.969,64€  

 Διμοσ Βοΐου: 312.126,98€ 

 Διμοσ Βελβεντοφ: 50.645,72€ 

 Διμοσ Σερβίων: 190.196,95 
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Περιφερειακι Ενότθτα Χλϊρινασ: 768.046,89€  

 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%): 384.023,44€  

 Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46%): 353.301,57€ 

 Διμοσ Φλϊρινασ: 192.910,56€ 

 Διμοσ Αμυνταίου: 160.391,01€ 

 Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%): 30.721,88€ 

 Διμοσ Πρεςπϊν: 30.721,88€ 

Ο ςυνολικόσ π/υ του ΕΑΠ 2017-2021 με βάςθ τισ ανωτζρω κατανομζσ είναι 

63.391.620,33€.  

θμειϊνεται ότι από τα ανωτζρω ποςά των Ενεργειακϊν Διμων ποςοςτό 2% 

αποδίδεται ςτο Δίκτυο Ενεργειακϊν Διμων, όπωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα Τπουργικι 

Απόφαςθ. 

υγκεντρωτικά οι ετιςιεσ κατανομζσ του ΕΑΠ 2017 – 2021 ανά Περιφερειακι Ενότθτα για 

τθν Περιφζρεια Δ. Μακεδονίασ και τουσ Διμουσ απεικονίηεται ςτον ακόλουκο Πίνακα:  
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ΠΙΝΑΚΑ 19: Ετιςιεσ κατανομζσ (€) ΕΑΠ 2017 – 2021 ανά Περιφερειακι Ενότθτα για τθν Περιφζρεια Δ. Μακεδονίασ και τουσ Διμουσ  
ΠΕΡΙΟΨΘ 2017 2018 2019 2020 2021 ΤΝΟΛΑ (€) 

ΠΕ Κοηάνθσ 15.003.455,54 14.943.875,86 8.505.974,18 4.982.303,30 5.026.996,74 48.462.605,62 
Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%) 7.501.727,77 7.471.937,93 4.252.987,09 2.491.151,65 2.513.498,37 24.231.302,81 
Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (39%) 5.851.347,66 5.828.111,59 3.317.329,93 1.943.098,29 1.960.528,73 18.900.416,20 
Διμοσ Κοηάνθσ 3.827.951,64 3.822.658,39 2.176.835,51 1.275.063,21 1.268.501,48 12.371.010,23 
Διμοσ Εορδαίασ 2.023.396,02 2.005.453,20 1.140.494,42 668.035,07 674.027,25 6.511.405,96 
Μθ Ενεργειακοί Διμοι Κοηάνθσ (11%) 1.650.380,11 1.643.826,34 935.657,16 548.053,36 552.969,64 5.330.886,61 
Διμοσ Βοΐου 1.047.166,18 1.043.007,82 528.137,21 309.351,96 312.126,98 3.239.790,15 

Διμοσ Βελβεντοφ 129.554,84 129.040,37 85.695,53 50.195,44 50.645,72 445.131,90 
Διμοσ Σερβίων 473.659,09 471.778,16 321.824,42 188.505,96 190.196,95 1.645.964,58 
ΠΕ Χλϊρινασ 5.269.497,71 4.436.423,67 2.806.169,66 1.648.876,78 768.046,89 14.929.014,71 
Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (50%) 2.634.748,86 2.218.211,83 1.403.084,83 824.438,39 384.023,44 7.464.507,35 
Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (46% 2.423.968,95 2.040.754,89 1.290.838,04 758.483,32 353.301,57 6.867.346,77 
Διμοσ Φλϊρινασ 1.016.370,18 864.259,70 556.888,78 341.852,34 192.910,56 2.972.281,56 
Διμοσ Αμυνταίου 1.407.598,77 1.176.495,19 733.949,26 416.630,98 160.391,01 3.895.065,21 
Μθ Ενεργειακοί Διμοι Χλϊρινασ (4%) 210.779,90 177.456,95 112.246,79 65.955,07 30.721,88 597.160,59 
Διμοσ Πρεςπϊν 210.779,90 177.456,95 112.246,79 65.955,07 30.721,88 597.160,59 

ΤΝΟΛΑ 20.272.953,25 19.380.299,53 11.312.143,84 6.631.180,08 5.795.043,63 63.391.620,33 
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Δ8. υγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακεσ κατά Άξονα  και Μζτρο 

Θ προτεινόμενθ οικονομικι διάρκρωςθ του Προγράμματοσ ανά Άξονα και Μζτρο 

παρζμβαςθσ απεικονίηεται ςτουσ Πίνακεσ που ακολουκοφν:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 20: ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ (€)  

 ΑΞΟΝΕ Ποςά (€) 
Ποςοςτιαία (%) 

Κατανομι ανά Άξονα 
1. Μελζτεσ και υπθρεςίεσ 9.508.743,05 15% 
2. Περιβάλλον, ποιότθτα ηωισ και κοινωνικι ςυνοχι 22.187.067,12 35% 
3. Τποδομζσ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του 
παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ (πρωτογενισ, δευτερογενισ και 
τριτογενισ τομζασ) 

22.187.067,12 35% 

4. Ενίςχυςθ και αξιοποίθςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ, 
κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, ζρευνα και νζεσ τεχνολογίεσ 

3.169.581,02 5% 

5. τιριξθ και ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ 4.754.371,51 7,50% 
6. Σεχνικι υποςτιριξθ και δθμοςιοποίθςθ 1.584.790,51 2,50% 

ΤΝΟΛΟ 63.391.620,33 100,00% 

 

ΠΙΝΑΚΑ 21: ΑΝΑΛΤΘ ΣΟΤ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ  ΜΕΣΡΟ  
ΑΞΟΝΑ 1 

ΜΕΛEΣΕ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕIΕ 
Ποςό (€) 

9.508.743,05 
Ποςοςτό 

(%) μερικό 
Ποςοςτό (%) 

ςυνολικό 
Μζτρο 1.1: Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ 
του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

9.508.743,05 100% 15% 

ΑΞΟΝΑ 2 
ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ, ΠΟΙOΣΘΣΑ ΗΩH ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΤΝΟΧΘ 

Ποςό (€) 
22.187.067,12 

Ποςοςτό 
(%) μερικό 

Ποςοςτό (%) 
ςυνολικό 

Μζτρο 2.1: Προςταςία, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 
περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 

6.339.162,03 28,57% 10% 

Μζτρο 2.2: Ορκολογικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ του υδάτινου δυναμικοφ 

3.169.581,02 14,29% 5% 

Μζτρο 2.3: Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των τεχνικϊν - 
περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και ακλθτικϊν 
υποδομϊν 

7.923.952,54 35,72% 12,50% 

Μζτρο 2.4: Στιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν 1.584.790,51 7,14% 2,5% 
Μζτρο 2.5: Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ, τθσ κακαρισ και ζξυπνθσ ενζργειασ 

1.584.790,51 7,14% 2,5% 

Μζτρο 2.6 : Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και ευφυείσ 
κοινότθτεσ 

1.584.790,51 7,14% 2,5% 

Άξονασ 3 
ΤΠΟΔΟΜE ΚΑΙ ΣHΡΙΞΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚOΣΘΣΑ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟY ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΣΟ (ΠΡΩΣΟΓΕΝH, 
ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝH ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝH ΣΟΜEΑ) 

Ποςό (€) 
22.187.067,12 

Ποςοςτό 
(%) μερικό 

Ποςοςτό (%) 
ςυνολικό 

Μζτρο 3.1  :    Υποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ του 
παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ 

12.678.324,07 57,14% 20% 

Μζτρο 3.2  :    Οριηόντια ςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και των επενδφςεων 
με ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν 

6.339.162,03 28,57% 10% 
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ΠΙΝΑΚΑ 21: ΑΝΑΛΤΘ ΣΟΤ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ  ΜΕΣΡΟ  
καινοτομία και ςτθν εξωςτρζφεια 

Μζτρο 3.3  :    Προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ κυκλικισ 
και κοινωνικισ οικονομίασ 

3.169.581,02 14,29% 5% 

Άξονασ  4 
ΕΝIΧΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟIΘΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟY, ΚΑΣAΡΣΙΘ, ΕΚΠΑIΔΕΤΘ, EΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΝEΕ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓIΕ 

Ποςό (€) 
3.169.581,02 

Ποςοςτό 
(%) μερικό 

Ποςοςτό (%) 
ςυνολικό 

Μζτρο 4.1  :   Ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν 
εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και κατάρτιςθσ 

 
1.584.790,51 

50,00% 2,50% 

Μζτρο 4.2  :   Κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

792.395,25 25,00% 1,25% 

Μζτρο 4.3  :   Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και των νζων 
τεχνολογιϊν με ζμφαςθ ςτθν ενζργεια και 
ςτο περιβάλλον 

792.395,25 25,00% 1,25% 

Άξονασ  5 
ΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ποςό (€) 
4.754.371,52 

Ποςοςτό 
(%) μερικό 

Ποςοςτό (%) 
ςυνολικό 

Μζτρο 5.1  :   Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ 
αποκζματοσ 

2.218.706,71 46,67% 3,5% 

Μζτρο 5.2  :   Υποδομζσ και δράςεισ ςτιριξθσ του 
τουριςμοφ 

2.535.664,81 53,33% 4% 

Άξονασ  6 
ΣΕΨΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ 

Ποςό (€) 
1.584.790,51 

Ποςοςτό 
(%) μερικό 

Ποςοςτό (%) 
ςυνολικό 

Μζτρο 6.1  :  Στιριξθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 
προβολι του προγράμματοσ 

1.584.790,51 100,00% 2,5% 
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Ε. ΟΛΟΚΛΘΡΪΘ ΕΠΙΨΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΨΕΔΙΟΤ Ε.Α.Π. 2017-2021 

Ε1.  υγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακεσ με ετιςια κατανομι 

τουσ Πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικοί και αναλυτικοί Πίνακεσ 

των ετιςιων κατανομϊν ανά Άξονα και Μζτρο με ιςοποςοςτιαία και αναλογικι κατανομι 

των ποςϊν κατ’ ζτοσ του Προγράμματοσ. 

Ειδικότερα: 
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ΠΙΝΑΚΑ 22: ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ (€) 

ΑΞΟΝΕ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ % € % € % € % € % € % 

1. ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 9.508.743,05 15% 3.040.942,99 15% 2.907.044,93 15% 1.696.821,58 15% 994.677,01 15% 869.256,54 15% 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΟΧΘ 

22.187.067,12 35% 7.095.533,64 35% 6.783.104,84 35% 3.959.250,34 35% 2.320.913,03 35% 2.028.265,27 35% 

3.  ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΣΘΡΙΞΘ ΣΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΠΡΩΣΟΓΕΝΘ, ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΘ ΚΑΙ 
ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ ΣΟΜΕΑ) 

22.187.067,12 35% 7.095.533,64 35% 6.783.104,84 35% 3.959.250,34 35% 2.320.913,03 35% 2.028.265,27 35% 

4. ΕΝΙΧΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, 
ΚΑΣΑΡΣΙΘ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 

3.169.581,02 5% 1.013.647,66 5% 969.014,98 5% 565.607,19 5% 331.559,00 5% 289.752,18 5% 

5. ΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

4.754.371,52 7,5% 1.520.471,49 7,5% 1.453.522,46 7,5% 848.410,79 7,5% 497.338,51 7,5% 434.628,27 7,5% 

6. ΣΕΨΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ 

1.584.790,51 2,50% 506.823,83 2,50% 484.507,49 2,50% 282.803,60 2,50% 165.779,50 2,50% 144.876,09 2,50% 

ΤΝΟΛΟ 63.391.620,33 100 20.272.953,25 100 19.380.299,53 100 11.312.143,84 100 6.631.180,08 100 5.795.043,63 100 
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ΠΙΝΑΚΑ 23: ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ ΜΕΣΡΟ (€)  

ΑΞΟΝΑ 1: ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 

ΜΕΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ %  € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % 

μερικό € % μερικό 

1.1. Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για τθν 
ωρίμανςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 9.508.743,05 15% 3.040.942,99 100% 2.907.044,93 100% 1.696.821,58 100% 994.677,01 100% 869.256,54 100% 

ΤΝΟΛΟ 9.508.743,05 15% 3.040.942,99 100% 2.907.044,93 100% 1.696.821,58 100% 994.677,01 100% 869.256,54 100% 

ΑΞΟΝΑ 2 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΤΝΟΨΘ 

ΜΕΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ % € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % μερικό € % 

μερικό 

2.1. Προςταςία, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου 
περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 

6.339.162,03 10% 2.027.193,96 28,57% 1.925.076,55 28,57% 1.131.157,83 28,57% 663.084,85 28,57% 579.475,38 28,57% 

2.2 Ορκολογικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ του υδάτινου δυναμικοφ 3.169.581,02 5% 1.013.951,76 14,29% 962.875,18 14,29% 565.776,88 14,29% 331.658,47 14,29% 289.839,11 14,29% 

2.3 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των 
τεχνικϊν - περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν 
και ακλθτικϊν  υποδομϊν 

7.923.952,54 12,5% 2.534.524,62 35,72% 2.406.851,04 35,72% 1.414.244,22 35,72% 829.030,14 35,72% 724.496,36 35,72% 

2.4 Στιριξθ μετεγκαταςτάςεων οικιςμϊν 1.584.790,51 2,5% 506.621,10 7,14% 481.100,69 7,14% 282.690,47 7,14% 165.713,19 7,14% 144.818,14 7,14% 

2.5 Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ, τθσ κακαρισ και ζξυπνθσ 
ενζργειασ 

1.584.790,51 2,5% 506.621,10 7,14% 481.100,69 7,14% 282.690,47 7,14% 165.713,19 7,14% 144.818,14 7,14% 

2.6 Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και 
ευφυείσ κοινότθτεσ 1.584.790,51 2,5% 506.621,10 7,14% 481.100,69 7,14% 282.690,47 7,14% 165.713,19 7,14% 144.818,14 7,14% 

ΤΝΟΛΟ 22.187.067,12 35% 7.095.533,64 100% 6.738.104,84 100% 3.959.250,34 100% 2.320.913,03 100% 2.028.265,27 100% 
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ΠΙΝΑΚΑ 23: ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ ΜΕΣΡΟ (€)  
 

ΑΞΟΝΑ 3 : ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΕΠΙΨΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΠΡΪΣΟΓΕΝΘ, ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΘ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΘ ΣΟΜΕΑ) 

ΜΕΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ % € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % μερικό € % 

μερικό 

3.1 Υποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ 
του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ 12.678.324,07 20% 4.054.692,02 57,14% 3.875.156,80 57,14% 2.262.485,32 57,14% 1.326.269,18 57,14% 1.159.037,7 57,14% 

3.2 Οριηόντια ςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και των  
επενδφςεων με ζμφαςθ ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ, ςτθν καινοτομία και 
ςτθν εξωςτρζφεια 

6.339.162,03 10% 2.027.346,01 28,57% 1.938.078,40 28,57% 1.131.242,66 28,57% 663.134,59 28,57% 579.518,85 28,57% 

3.3 Προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ 
κυκλικισ και κοινωνικισ οικονομίασ 3.169.581,02 5% 1.013.343,57 14,29% 968.724,27 14,29% 565.437,51 14,29% 331.459,54 14,29% 289.665,54 14,29% 

ΤΝΟΛΟ 22.187.067,12 35% 7.095.533,64 100% 6.783.104,84 100% 3.959.250,34 100% 2.320.913,03 100% 2.028.265,27 100% 

ΑΞΟΝΑ 4 : ΕΝΙΨΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΪΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΚΑΣΑΡΣΙΘ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ 

ΜΕΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ % € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % μερικό € % 

μερικό 

4.1 Ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
υποδομϊν εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  
και κατάρτιςθσ 

 
1.584.790,51 2,5% 506.823,82 50% 484.507,48 50% 282.803,61 50% 165.779,5 50% 144.876,10 50% 

4.2 Κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 792.395,25 1,25% 253.411,92 25% 242.253,75 25% 141.401,79 25% 82.889,75 25% 72.438,04 25% 

4.3 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και των 
νζων τεχνολογιϊν με ζμφαςθ ςτθν 
ενζργεια και ςτο περιβάλλον 

792.395,25 1,25% 253.411,92 25% 242.253,75 25% 141.401,79 25% 82.889,75 25% 72.438,04 25% 

ΤΝΟΛΟ 3.169.581,02 5% 1.013.647,66 100% 969.014,98 100% 565.607,19 100% 331.559,00 100% 289.752,18 100% 

ΑΞΟΝΑ 5 : ΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 
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ΠΙΝΑΚΑ 23: ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΝΑ ΜΕΣΡΟ (€)  

€ % € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % μερικό € % μερικό 

5.1 Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 2.218.706,71 3,5% 709.604,04 46,67% 678.358,93 46,67% 395.953,32 46,67% 232.107,88 46,67% 202.841,01 46,67% 

5.2 Υποδομζσ και δράςεισ ςτιριξθσ 
του τουριςμοφ 2.535.664,81 4% 810.867,45 53,33% 775.163,53 53,33% 452.457,47 53,33% 265.230,63 53,33% 231.787,26 53,33% 

ΤΝΟΛΟ 4.754.371,52€ 7,5% 1.520.471,49 100% 1.453.522,46 100% 848.410,79 100% 497.338,51 100% 434.628,27 100% 

ΑΞΟΝΑ 6 : ΣΕΨΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ 

ΜΕΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€, %) 

ΕΣΘΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ % € % 
μερικό € % 

μερικό € % 
μερικό € % μερικό € % μερικό 

6.1 Στιριξθ, παρακολοφκθςθ, 
αξιολόγθςθ και προβολι του 
προγράμματοσ 

1.584.790,51€ 2,5% 506.823,83 100% 484.507,49 100% 282.803,60 100% 165.779,50 100% 144.876,09 100% 

ΤΝΟΛΟ 1.584.790,51€ 2,5% 506.823,83 100% 484.507,49 100% 282.803,60 100% 165.779,50 100% 144.876,09 100% 
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Ε2.  Διαδικαςία επιλογισ και υλοποίθςθσ των ζργων 

 Ε 2.1 Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ ΕΑΠ 2012 – 2016 

 
α) Οι φάςεισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ιταν διακριτζσ.  

β) Θ διαδικαςία ιταν ςχετικά εφκολθ και κατανοθτι. 

γ) Σα ζντυπα του προγράμματοσ ιταν τα απολφτωσ αναγκαία και είχαν ςαφινεια.  

δ) Θ τακτικι και ανάλογα με τισ ανάγκεσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Δαπανϊν και θ υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ ιταν ικανοποιθτικι.  

ε) Θ πολφ καλι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων ςτθν διοίκθςθ και 

παρακολοφκθςθ ςυνζδραμε κετικά ςτθν πορεία του προγράμματοσ.  

ςτ) Θ ΔΕΘ είχε, γενικά, διακζςιμουσ πόρουσ και οι εκταμιεφςεισ, με βάςθ τισ 

πιςτοποιιςεισ, είχαν ομαλι ροι, εκτόσ από τα τελευταία χρόνια.  

η) Θ εφαρμοςκείςα διαδικαςία διαςφάλιςε τθ ςυνευκφνθ των αποφάςεων που αφοροφν 

ςτο πρόγραμμα. 

θ) Σο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ (software) που ανζπτυξε θ ΑΝΚΟ για το πρόγραμμα 

κρίνεται πολφ καλό. 

κ) Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (Ε.Π.) ζκεςε τουσ 

αναγκαίουσ κανόνεσ και ζδραςε αποτελεςματικά.  

ι) Δεδομζνου ότι είναι δυνατόν ο Προτείνων Φορζασ να μθν αποτελεί ταυτόχρονα και 

Φορζα Τλοποίθςθσ τροποποιικθκε, ςτο ςθμείο αυτό, το Σεχνικό Δελτίο Ζργου (ΣΔΕ). 

Με τον τρόπο αυτό, ο Προτείνων Φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να ονοματίηει το Φορζα 

που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςε περίπτωςθ ζνταξθσ (Τπόδειγμα ΣΔΕ 

υπάρχει ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ)  

ια) Ο κακοριςμόσ μεγζκουσ (εμβζλειασ) ζργου με ελάχιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ 

τεχνικοφ ζργου το ποςό των 150.000,00€ δεν κατζςτθ λειτουργικόσ ςτθν πράξθ και 

κατά ςυνζπεια δεν τθρικθκε. 

Ε.2.2 Προτεινόμενθ διαδικαςία ΕΑΠ 2017 – 2021 

 
Χάςθ 1 : Διαδικαςία ζνταξθσ ζργου 

α) υμπλιρωςθ Σεχνικοφ Δελτίου Ζργου (Σ.Δ.Ε.).  
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β) υνυπογραφι του Σ.Δ.Ε. από τον Εκπρόςωπο του Φορζα Τλοποίθςθσ και τον 

υντάξαντα. 

γ) Λιψθ απόφαςθσ από το αρμόδιο αποφαςιςτικό όργανο, για υποβολι τθσ Πρόταςθσ 

ςτο πρόγραμμα. 

δ) Κατάκεςθ Σ.Δ.Ε. ςτον φμβουλο Διαχείριςθσ. 

ε) Αξιολόγθςθ από τον φμβουλο Διαχείριςθσ και ςυμπλιρωςθ του Δελτίου Ελζγχου 

Εκπλιρωςθσ Κριτθρίων (Δ.Ε.Ε.Κ.). 

ςτ) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (Ε.Π.)  για ειςιγθςθ ζνταξθσ ι απόρριψθσ.  

η) Ειςιγθςθ προσ το Περιφερειακό υμβοφλιο.  

θ) Απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου. 

κ) Ζγγραφο από τον Περιφερειάρχθ, ωσ Πρόεδρο τθσ Ε.Π., για οριςτικι ζνταξθ ςτο 

πρόγραμμα ι απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 

Χάςθ 2 : Καταςκευι / Τλοποίθςθ (κφρια για ζργα δθμοςίου χαρακτιρα)  

α) Δθμοςιοποίθςθ  

β) Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

γ) Απόφαςθ ανάκεςθσ 

δ) Τπογραφι ςφμβαςθσ 

ε) Ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου 

ςτ) Σμθματικι πιςτοποίθςθ 

η) Σμθματικι πλθρωμι 

θ) Ολοκλιρωςθ – αποπλθρωμι του ζργου 

Χάςθ 3 : Πλθρωμζσ 

α) Πιςτοποιιςεισ υπογεγραμμζνεσ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι και τον Επιβλζποντα 

Μθχανικό του ζργου ι άλλο αντίςτοιχο όργανο (ςε ειδικό ζντυπο πιςτοποίθςθσ)  

β) Θεωριςεισ πιςτοποιιςεων από τθν Επιτροπι Ελζγχου και Παραλαβισ Ζργων  

γ) Ζγγραφο από τον φμβουλο Διαχείριςθσ προσ ΔΕΘ/ΛΚΔΜ & Δ/νςθ Οικονομικοφ για 

καταβολι των ποςϊν με ςυνθμμζνεσ τισ πιςτοποιιςεισ των παραγράφων 3.α και 3.β.  

δ) Πλθρωμζσ από ΔΕΘ. 
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Ε3.  Ενδεικτικά κριτιρια επιλογισ ζργων 

Παρακάτω αναφζρονται τα ενδεικτικά κριτιρια επιλογισ ζργων για ζνταξθ ςτο ΕΑΠ 2017 -

2021. 

1. Κάλυψθ τθσ φιλοςοφίασ του προγράμματοσ  

2. Σα ζργα πρζπει να ζχουν το χαρακτιρα ολοκλθρωμζνων και λειτουργικά 

αυτοτελϊν και όχι αποςπαςματικϊν παρεμβάςεων και ενεργειϊν. 

3. Προτεραιότθτα δίνεται ςτθν περιοχι που επθρεάηεται από τθ δράςθ τθσ ΔΕΘ και 

προςδιορίηεται ςτθν ιςχφουςα Τπ. Απόφαςθ.  

4. υμπλθρωματικότθτα και ςυμβατότθτα με τον Σοπικό και Περιφερειακό 

χωροταξικό ςχεδιαςμό. 

5. υμπλθρωματικότθτα και ςυμβατότθτα με τον Σοπικό και Περιφερειακό 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό και επιχειρθςιακό προγραμματιςμό.  

6. Βακμόσ ωριμότθτασ / ετοιμότθτασ τθσ Πρόταςθσ.  

7. Πλθρότθτα και αξιοπιςτία του Σεχνικοφ Δελτίου Ζργου (Σ.Δ.Ε.). 

8. Αξιοπιςτία – ικανότθτα Φορζα Τλοποίθςθσ (Φ.Τ.) ςε ςχζςθ με τθν υποβαλλόμενθ 

Πρόταςθ. 

Ε4.  υνοπτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν 

Θ προετοιμαςία και υλοποίθςθ του Ε.Α.Π. 2021-2027 γίνεται με ςειρά ενεργειϊν που 

ζχουν διακριτά ςτάδια και υπακοφουν ςε μία λογικι αλλθλουχία φάςεων, όπωσ 

παρακάτω : 

Χάςθ ςχεδιαςμοφ 

1. Διατφπωςθ αρχικϊν ςκζψεων για το νζο Ε.Α.Π.  

2. Ενθμζρωςθ Φορζων, εκπροςϊπων και πολιτϊν επί των αρχικϊν ςκζψεων (Αρχικό 

χζδιο του Ε.Α.Π.) 

3. φνταξθ χεδίου του νζου Ε.Α.Π. 

4. Ενθμζρωςθ φορζων, εκπροςϊπων και πολιτϊν επ’ αυτοφ  

5. Διατφπωςθ απόψεων από τουσ Φορείσ  

6. Οριςτικοποίθςθ ςχεδίου Ε.Α.Π., λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ απόψεισ των Φορζων  

7. υνεχισ ενθμζρωςθ των τοπικϊν φορζων  
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8. υνεργαςία με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ για διαςφάλιςθ τθσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ 

9. Παρουςίαςθ, ςυηιτθςθ και ζγκριςθ από το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ 

Μακεδονίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των κριτθρίων ζνταξθσ).  

Προπαραςκευαςτικι φάςθ υλοποίθςθσ 

1. φςταςθ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (Ε.Π.)  

2. Οριςμόσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ζργων (Ε.Ε.Ε.)  

3. Πρόςλθψθ υμβοφλου Διαχείριςθσ (.ΔΧΘ)  

4. Τλοποίθςθ πικανϊν διορκωτικϊν παρεμβάςεων ςτο φςτθμα Διοίκθςθσ του 

προγράμματοσ 

5. φνταξθ και ζγκριςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Ε.Π. (επικαιροποίθςθ ιςχφοντοσ)  

6. Προετοιμαςία εντφπων υλοποίθςθσ του προγράμματοσ  

 Ζντυπο Οριςτικισ Ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα (ολοκλθρϊκθκε) 

 Ζντυπο Πιςτοποίθςθσ (ολοκλθρϊκθκε) 

 Ζντυπο Θεϊρθςθσ Πιςτοποίθςθσ Εργαςιϊν (ολοκλθρϊκθκε)  

Χάςθ υλοποίθςθσ 

1. Τποβολι προτάςεων για ζνταξθ ζργων / ενεργειϊν, από τουσ Φορείσ Τλοποίθςθσ 

(Φ.Τ.) 

2. Ζνταξθ ζργων ςτο Ε.Α.Π. 

3. Τλοποίθςθ – πλθρωμζσ 

4. υνεχισ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

5. Σελικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

Ε5.  Προςδιοριςμόσ δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του 

προγράμματοσ 

Θ αξιολόγθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ προχποκζτει τθ 

χριςθ δεικτϊν οι οποίοι μπορεί να είναι είτε ποςοτικοί είτε ποιοτικοί, ανάλογα με το 

είδοσ των παρεμβάςεων. 

Επίςθσ, οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ διακρίνονται ςε δείκτεσ εκροϊν, οι οποίοι αποτυπϊνουν 

το άμεςο αποτζλεςμα των παρεμβάςεων του προγράμματοσ και ςε δείκτεσ επιπτϊςεων 
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οι οποίοι απεικονίηουν τισ ευρφτερεσ επιπτϊςεισ ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ τθσ 

περιοχισ. 

Οι δείκτεσ οι οποίοι κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του 

Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Α.Π.) είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 
ΠΙΝΑΚΑ 24: ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΡΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΪΝ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ 
Άξονασ 1 
Μελζτεσ και 
υπθρεςίεσ 

1.1 Μελζτεσ και υπθρεςίεσ για 
τθν ωρίμανςθ του 
αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

- Αρικμόσ μελετϊν και 
ςυμβάςεων υπθρεςιϊν 

 

- Βακμόσ ωρίμανςθσ και 
υλοποίθςθσ ζργων 

Άξονασ 2 
Περιβάλλον, 
ποιότθτα ηωισ και 
κοινωνικι ςυνοχι 

2.1 Προςταςία, αποκατάςταςθ 
και αναβάκμιςθ του φυςικοφ 
και δομθμζνου περιβάλλοντοσ 
και τθσ ποιότθτασ ηωισ 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
προςταςίασ, αποκατάςταςθσ και 
αναβάκμιςθσ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
προςταςίασ του δομθμζνου 
περιβάλλοντοσ 

- Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 

2.2 Ορκολογικι διαχείριςθ και 
βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του 
υδάτινου δυναμικοφ 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
διαχείριςθσ του υδάτινου 
δυναμικοφ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
αξιοποίθςθσ του υδάτινου 
δυναμικοφ 

- Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 

2.3 Βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ 
των τεχνικϊν - 
περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν 
και ακλθτικϊν  υποδομϊν 
Σεχνικζσ – περιβαλλοντικζσ 
υποδομζσ 
(οδοποιία, φδρευςθ, 
αποχζτευςθ, επεξεργαςία 
λυμάτων, τθλεκερμάνςεισ 
οικιςμϊν) 
Κοινωνικζσ υποδομζσ 
(εκπαίδευςθ, πρόνοια) 
Ακλθτικζσ υποδομζσ 

- Αρικμόσ ζργων βελτίωςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ τεχνικϊν – 
περιβαλλοντικϊν υποδομϊν 
- Μικοσ δικτφων τεχνικϊν – 
περιβαλλοντικϊν υποδομϊν που 
βελτιϊνονται και 
ςυμπλθρϊνονται 
- Αρικμόσ ζργων βελτίωςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ κοινωνικϊν 
υποδομϊν 
- Αρικμόσ ζργων βελτίωςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ ακλθτικϊν 
υποδομϊν 
- Χωρθτικότθτα νζων και 
βελτιωμζνων εγκαταςτάςεων 

- Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 

2.4 τιριξθ μετεγκαταςτάςεων 
οικιςμϊν 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ςτιριξθσ ςε βαςικζσ υποδομζσ 
των οικιςμϊν που πρόκειται να 
μετεγκαταςτακοφν 

- Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 

2.5 Προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ, τθσ κακαρισ 
και ζξυπνθσ ενζργειασ 
 
 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 
- Αρικμόσ δθμόςιων / 
δθμοτικϊν κτιρίων με 
βελτιωμζνθ ενεργειακι 
απόδοςθ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ζξυπνθσ ενζργειασ 
- Μικοσ δικτφων ζξυπνθσ 
ενζργειασ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 

- Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 
- Ετιςια κατανάλωςθ 
πρωτογενοφσ ενζργειασ 
- Ετιςια αποκικευςθ ενζργειασ 
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ΠΙΝΑΚΑ 24: ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΡΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΪΝ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ 

κακαρισ ενζργειασ 
- Αρικμόσ μονάδων βιομάηασ 

2.6 Ωθφιακόσ 
μεταςχθματιςμόσ και ευφυείσ 
κοινότθτεσ 

- Δθμόςιοι οργανιςμοί και 
φορείσ που υποςτθρίηονται για 
τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν, προϊόντων και 
διαδικαςιϊν 

- Χριςτεσ / ζτοσ νζων 
αναβακμιςμζνων ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν, προϊόντων και 
διαδικαςιϊν 

Άξονασ 3 
Τποδομζσ και ςτιριξθ 
τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 
και του παραγωγικοφ 
περιβάλλοντοσ 
(πρωτογενισ, 
δευτερογενισ και 
τριτογενισ τομζασ) 

3.1 Τποδομζσ και δομζσ 
ςτιριξθσ του παραγωγικοφ 
περιβάλλοντοσ 
Τποδομζσ και ενζργειεσ 
ςτιριξθσ τθσ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ 
Τποδομζσ και δομζσ ςτιριξθσ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ και του 
ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ 
των επιχειριςεων 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων ςε 
αγροτικζσ υποδομζσ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων ςε 
επιχειρθματικζσ υποδομζσ 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ενίςχυςθσ δομϊν ςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 

- Μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ 
- Εποχικζσ κζςεισ εργαςίασ 
- Διατιρθςθ υφιςταμζνων 
κζςεων εργαςίασ 

3.2 Οριηόντια ςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και των 
επενδφςεων με ζμφαςθ ςτισ 
νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθν 
καινοτομία και ςτθν 
εξωςτρζφεια 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 

- Μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ 
- Εποχικζσ κζςεισ εργαςίασ 
- Διατιρθςθ υφιςταμζνων 
κζςεων εργαςίασ 

3.3 Προϊκθςθ και υποςτιριξθ 
τθσ κυκλικισ και κοινωνικισ 
οικονομίασ 

- Αρικμόσ υποςτθριηόμενων 
υφιςτάμενων και νζων φορζων 
κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ 
οικονομίασ 

- Αρικμόσ υποςτθριηόμενων 
υφιςτάμενων και νζων φορζων 
κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ 
οικονομίασ που θ λειτουργία 
τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά 
τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Άξονασ 4 
Ενίςχυςθ και 
αξιοποίθςθ του 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, 
κατάρτιςθ, 
εκπαίδευςθ, ζρευνα 
και νζεσ τεχνολογίεσ 

4.1 Ενίςχυςθ και 
εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν 
εκπαίδευςθσ, ζρευνασ  και 
κατάρτιςθσ 

- Νζεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ, 
ζρευνασ και κατάρτιςθσ 
- Χωρθτικότθτα 
υποςτθριηόμενων υποδομϊν 
- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ενίςχυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ 
υποδομϊν εκπαίδευςθσ, 
ζρευνασ και κατάρτιςθσ 
- Αρικμόσ ερευνθτϊν που 
εργάηονται ςε υποςτθριηόμενεσ 
ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

- Ετιςιοσ αρικμόσ χρθςτϊν 
υποςτθριηόμενων υποδομϊν 
- Θζςεισ ζρευνασ που 
δθμιουργικθκαν ςε 
υποςτθριηόμενεσ οντότθτεσ 

4.2 Κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
 
Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και 
επανακατάρτιςθ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 
 
Προςαρμοςτικότθτα 
εργαηομζνων και επιχειριςεων 
 
Εξοικείωςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ 
κοινωνικοφ και οικονομικοφ 
ιςτοφ 

- Αρικμόσ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 
- Αρικμόσ καταρτιηομζνων 
- Απαςχολοφμενοι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αυτοαπαςχολοφμενων 

- υμμετζχοντεσ που αποκτοφν 
εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ ςυμμετοχισ τουσ 
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ΠΙΝΑΚΑ 24: ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΡΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΪΝ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΠΣΪΕΪΝ 

4.3 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και 
των νζων τεχνολογιϊν με 
ζμφαςθ ςτθν ενζργεια και ςτο 
περιβάλλον 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ και των 
νζων τεχνολογιϊν 
- Αρικμόσ ερευνθτϊν που 
εργάηονται ςε υποςτθριηόμενεσ 
ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

- Ετιςιοσ αρικμόσ χρθςτϊν 
ενιςχυόμενων νζων τεχνολογιϊν 
- Θζςεισ ζρευνασ που 
δθμιουργικθκαν ςε 
υποςτθριηόμενεσ οντότθτεσ 

Άξονασ 5 
τιριξθ και ανάδειξθ 
του πολιτιςμοφ και 
του τουριςμοφ 
 

5.1   Ανάδειξθ και 
αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ 
αποκζματοσ 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ του 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 
- Αρικμόσ πολιτιςτικϊν χϊρων 
που υποςτθρίηονται 

- Ετιςιοσ αρικμόσ τουριςτϊν και 
επιςκεπτϊν υποςτθριηόμενων 
δράςεων 

5.2 Τποδομζσ και δράςεισ 
ςτιριξθσ του τουριςμοφ 

- Αρικμόσ παρεμβάςεων ςε 
υποδομζσ τουριςμοφ 
- Αρικμόσ δράςεων ςτιριξθσ του 
τουριςμοφ 
- Αρικμόσ τουριςτικϊν χϊρων 
που υποςτθρίηονται 

- Ετιςιοσ αρικμόσ τουριςτϊν και 
επιςκεπτϊν υποςτθριηόμενων 
υποδομϊν 
- Ετιςιοσ αρικμόσ τουριςτϊν και 
επιςκεπτϊν υποςτθριηόμενων 
δράςεων 

Άξονασ 6 
Σεχνικι Τποςτιριξθ 
και Δθμοςιοποίθςθ 

Μζτρο 6.1  :  τιριξθ, 
παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ 
και προβολι του 
προγράμματοσ 

- Αρικμόσ δράςεων ςτιριξθσ, 
παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ 
και προβολισ του 
προγράμματοσ 
- Αρικμόσ φορζων που 
υποςτθρίχκθκαν 

- Βακμόσ ωρίμανςθσ και 
υλοποίθςθσ ζργων 
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