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ΖΕΠ

Ζώνη Ειδικής Προστασίας

ΙΝΣΕΤΕ

Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΚΕΟΔ

Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

ΜΑΔ

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

ΜΕΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

ΜΚΟ

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΜΠΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
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ΟΗΕ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΟΣΑ

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΟΣΔΑ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΧΕ

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Π-ΠΔΜ

Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΑΝΕΚ

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

ΠΔΜ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΠ

Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

ΠΕ

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΣΔΑ

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠεΣΚΕ

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

ΠεΣΠΚΑ

Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

ΠΟΥ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

ΠΠ

Προγραμματική Περίοδος

ΠΠΧΣΑΑ

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΣΒΑ

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΣΔΑΜ

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΣΔΙΤ

Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΣΔΚΠ

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΔΛΑΠ

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

ΣΕΣ

Σύμφώνο Εταιρικής Σχέσης

ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΠΕ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

ΤΑΠΤοΚ

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

ΤΜΔΑ

Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΥΔ

Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ

Υδρο Ηλεκτρικός Σταθμός

ΥΠΕ

Υγειονομική Περιφέρεια

ΥΥΣ

Υπόγεια Υδατικά Σώματα

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
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Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύριος σκοπός του Π-ΠΔΜ 2021-2027 είναι να προσφέρει με αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα τα μέσα (χρηματοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική βοήθεια) για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αναγνωρίζεται ότι καλύπτουν αναπτυξιακές ανάγκες ή
προοπτικές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Π-ΠΔΜ 2021-2027 αποτελεί τμήμα της
Εφαρμογής του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Ελλάδας για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας όπως αυτός καθορίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2021-2027. Είναι ένα
αυτόνομο Προγραμματικό Έγγραφο, το οποίο ωστόσο δρα συμπληρωματικά και σε
διαχωρισμό, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας και της Περιφέρειας, με
τα λοιπά «Τομεακά» ΕΠ.
Το Πρόγραμμα δομείται σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερη συγκυρία και καλείται να αποτελέσει
μηχανισμό υποστήριξης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην ΔΜ. Μια συγκυρία που
επιγραμματικά περιλαμβάνει τη συνεχή υποχώρηση της περιφερειακής οικονομίας σε όρους
κκΑΕΠ έναντι του Ευρωπαϊκού μ.ο, την πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης λόγω παύσης
χρήσης του λιγνίτη και τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία COVID-19. Υπό
αυτό το πρίσμα, το Πρόγραμμα προβάλει ένα συγκεκριμένο όραμα ανάπτυξης για την
Περιφέρεια το οποίο υιοθετεί και προάγει τις αρχές της Καινοτομίας και δημιουργίας, της
Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα, της Ενσωμάτωσης και Ισότητας. Κάνει χρήση και των 5
Στόχων Πολιτικής που ορίζονται από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων της περιόδου 20212027 που αφορούν επιγραμματικά: α) μία πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη, β) μία
πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη, γ) μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, δ) μία πιο κοινωνική
και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη και ε) μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.
Α.2. ΔΟΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το κεντρικό όραμα της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο εστιάζει στην
αναμόρφωση των ενδογενών και παραδοσιακών δυνάμεων και ικανοτήτων για την
αναπτυξιακή μετάβαση προς έναν κόμβο καθαρής ενέργειας, έρευνας και διαπεριφερειακής
συνεργασίας με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στρατηγική επιχειρείται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Προτεραιότητες – τομείς
παρέμβασης:


Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας με
ειδική εστίαση στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της
δικτύωσης των επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά
και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.



Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης με ειδική
εστίαση στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού
αποθέματος,

την προώθηση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και

πρόληψης σχετικών κινδύνων, την προώθηση μέτρων διασφάλισης νερού ύδρευσης,
εφαρμογής προβλέψεων διαχείρισης των υδάτων και υποστήριξη των υποδομών
επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.
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Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας με ειδική εστίαση στην επέκταση και
αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και την καλύτερη διασύνδεσή του
με το οδικό πλέγμα της Εγνατίας Οδού.



Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας με ειδική στόχευση στην
αναβάθμιση των υποδομών (κτιριακών και άλλων) όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των υποδομών (κτιριακών και άλλων) της υγείας και
μέριμνας, την επέκταση – αποκατάσταση – ανάδειξη των πολιτιστικών υποδομών και
μνημείων, την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης, προγραμμάτων βελτίωσης
των δεξιοτήτων του πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, ειδικών προγραμμάτων
στήριξης και ένταξης των Ρομά και πολιτών τρίτων χωρών και προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχιας και των συνεπειών της.



Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου με ειδική
εστίαση στην προώθηση/ολοκλήρωση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
δράσεων ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών
πόρων αλλά

και

παρόμοιες

δράσεις που

ακολουθούν ως

συνέχεια από την

προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Επιχειρησιακά το Πρόγραμμα δομείται βάσει 6 Προτεραιοτήτων (και της Τεχνικής Βοήθειας)
οι οποίοι συνδέονται με αντίστοιχους Στόχους Πολιτικής της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.
Η κάθε Προτεραιότητα αναλύεται σε σειρά Ειδικών Στόχων

ενώ ο κάθε Ειδικός Στόχος

περιγράφεται αναλυτικότερα με σειρά Μέσων Εφαρμογής – Ενδεικτικών τύπων Δράσεων. Πιο
συγκεκριμένα:


Η Προτεραιότητα της Ενίσχυσης του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού
της Περιφέρειας, περιλαμβάνει 3 ΕΣ και 5 συνολικά ΜΕ/ΕΔ.



Η Προτεραιότητα της Στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου
ανάπτυξης, περιλαμβάνει 4 ΕΣ και 7 συνολικά ΜΕ/ΕΔ.



Η

Προτεραιότητα

της

Ενίσχυσης

της

διασυνδεσιμότητας

της

Περιφέρειας,

περιλαμβάνει 1 ΕΣ και 1 ΜΕ/ΕΔ.


Η Προτεραιότητα της Ενίσχυσης της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (τόσο του
ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ+), περιλαμβάνει 11 ΕΣ και 36 συνολικά ΜΕ/ΤΔ.



Η Προτεραιότητα της Ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των αστικών περιοχών και
της υπαίθρου περιλαμβάνει,

2 ΕΣ και 18 ΜΕ/ΤΔ (οι κατηγορίες δράσεων θα

οριστικοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης των Εδαφικών Στρατηγικών).
Η υλοποίηση των Μέτρων Εφαρμογής και Δράσεων σύμφωνα με τις Αναπτυξιακές
Προτεραιότητες που επιλέγονται σε συνάφεια με τους Στόχους Πολιτικής, αναμένεται:


Να επιφέρουν βελτίωση των καινοτομικών επιδόσεων της Περιφέρειας.



Να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων δημόσιου χαρακτήρα της
Περιφέρειας.



Να

συμβάλουν

στην

αναδιάρθρωση

της

περιφερειακής

οικονομίας

προς

δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.


Να συμβάλουν στην προώθηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών προτύπων στις
ΜΜΕ της Περιφέρειας.



Να βοηθήσουν στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας των δημοσίων
κτιρίων και υποδομών.



Να

αυξήσουν

την

ανθεκτικότητα

της

Περιφέρειας

έναντι

των

κλιματικών

καταστροφών.
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Να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα της χρήσης των υδάτων και την ασφάλειας προμήθειας
νερού.



Να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα της Περιφέρειας και να
ενισχύσουν τις ενδοπεριφερειακές οδικές συνδέσεις με το ΔΕΔ-Μ.



Να βελτιώσουν τις υποδομές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.



Να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες όλων των
βαθμίδων.



Να βελτιώσουν τις υποδομές υγείας και φροντίδας και των δομών στήριξης ευπαθών
ομάδων.



Να ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω της ανάδειξης
φυσικών και πολιτιστικών πόρων.



Να ενισχύσουν δράσεις κατάρτισης ανέργων και πρόσβασης στην απασχόληση
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού



Να ενισχύουν δομές στήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ομάδων σε
κίνδυνο φτώχιας



Να ενισχύσουν τον πληθυσμό των απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας.



Να

ενισχύσουν

τον

πληθυσμό

εντός

αστικών

περιοχών

με

μειονεκτικά

χαρακτηριστικά.
Α.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

αναπτυξιακές

προτεραιότητες

τους

Προγράμματος

και

την

εξειδίκευσή τους σε μέσα εφαρμογής και δράσεις:


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσω των στόχων πολιτικής
που επιχειρούν την ενσωμάτωση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στους
παραγωγικούς μοχλούς, την προώθηση πράσινων επενδύσεων και πρακτικών, τη
βελτίωση της χωρικής και ψηφιακής προσβασιμότητας και κινητικότητας, την
προστασία και ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου, την προστασία – ανάδειξη των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων αλλά και την αξιοποίησή τους για τη βελτίωση του
αναπτυξιακού αποτελέσματος αστικών περιοχών και υπαίθρου.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021 – 2025 μέσω των
προτεραιοτήτων αυτού που

σχετίζονται

με την έξυπνη ανάπτυξη (έρευνα –

τεχνολογία – καινοτομία – επιχειρηματικότητα – ψηφιακός μετασχηματισμός), την
πράσινη ανάπτυξης και την κυκλική οικονομία, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής (υγεία, παιδεία, πολιτισμός,
συνοχή), τις υποδομές πρόσβασης και την εξωστρέφεια.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0 μέσω προτεραιοτήτων αυτού που σχετίζονται με την πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση, την υποστήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του
πληθυσμού και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών μέσω κυρίως
των πυλώνων αυτού που αφορούν στην προώθηση της περιφερειακής κινητικότητας
και

ανάπτυξης

και

στην

ενίσχυση

της

ασφάλειας,

της

βιωσιμότητας,

της

αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μεταφορών.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (οδικός
χάρτης 2030) μέσω της εφαρμογής πολιτικών που προκύπτουν από τα ΠΕΣΔΑ και
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ΠΕΣΚΠΑ (διαχείριση αποβλήτων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), την
προώθηση των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική της απολιγνιτοποίησης η οποία καθώς
στοχεύει κατά κύριο λόγο στην ΠΔΜ, απαιτεί τον αναπροσανατολισμό πλευρών του
παραγωγικού συστήματος με αιχμή τη δημιουργία απασχόλησης, την εν γένει
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ζωνών της Περιφέρειας και την προώθηση της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης μέσω των
επιδιώξεων αυτής για την άμβλυνση κάθε μορφής ανισοτήτων, τη στήριξη ευάλωτων
ομάδων, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή του κράτους στα
παραπάνω.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική ψηφιακή στρατηγική μέσω των επιδιώξεων
αυτής

για

τη

βελτίωση

της ψηφιακής συνδεσιμότητας

του πληθυσμού,

των

επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την ενδυνάμωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των πολιτών.
Α.4.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΩΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

αναπτυξιακές

προτεραιότητες

τους

Προγράμματος

και

την

εξειδίκευσή τους σε μέσα εφαρμογής και δράσεις:


Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις στρατηγικές επιλογές του ΓΠΧΣΑΑ που αφορούν στην
ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας
σχεδιασμού

του

αστικού

χώρου

και

στη

βελτίωση

της

προσβασιμότητα

του

περιφερειακού χώρου. Αυτές οι κατευθύνσεις μπορούν να συνδεθούν με τις επιλογές
του νέου προγράμματος που εμπλέκουν την βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη
βελτίωση των οδικών προσβάσεων.


Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις ειδικές κατευθύνσεις για τη Δυτική Μακεδονία του
ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας καθώς προωθεί την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού
της Περιφέρειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης κάτι που μπορεί να συνδυαστεί
και με τις κεντρικές επιδιώξεις του νέου προγράμματος που σχετίζονται με την
ανάδειξη της επιχειρηματικότητας.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ καθώς προωθούνται εναλλακτικές
παραγωγής ενέργειας οι οποίες στην περίπτωση του νέου προγράμματος μπορούν να
υλοποιηθούν με τα συστήματα ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στη λειτουργία της
τηλεθέρμανσης.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις στρατηγικές επιδιώξεις του ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού που
στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζονται με την ανάδυση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού μέσω της ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
Έτσι, επιδιώξεις του νέου προγράμματος όπως η ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων εφαρμόζουν με άμεσο τρόπο τις
πρόνοιες του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας καθώς στις
επιλογές ανάπτυξης της Περιφέρειας περιλαμβάνονται κατευθύνσεις ενίσχυσης της
καινοτομίας,

αξιοποίησης

φυσικών

και

πολιτιστικών

πόρων,

βελτίωση

της

προσβασιμότητας και προστασία των αποδεκτών από την υποβάθμιση. Το νέο
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πρόγραμμα στηρίζεται σε τέτοιες εξειδικεύσεις για τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό, τη
βελτίωση της διασυνδεσιμότητας και τη χωρική ολοκλήρωση της Περιφέρειας.
Ταυτόχρονα:


Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών, καθώς δεν
προβλέπονται μέτρα και δράσεις που να στοχεύουν με άμεσο τρόπο στους άξονες της
στρατηγικής που αφορούν γενικότερα στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και προστασία
του αλιευτικού κλάδου και των αποθεμάτων.

Α.5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

αναπτυξιακές

προτεραιότητες

τους

Προγράμματος

και

την

εξειδίκευσή τους σε μέσα εφαρμογής και δράσεις:


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
2030 μέσω επιδιώξεων που αφορούν στην κοινωνική συνοχή, τον παραγωγικό
εκσυγχρονισμό και τις υποδομές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας: βιώσιμη
διαχείριση πόρων, κυκλική επιχειρηματικότητα και κατανάλωση με παρεμβάσεις που
σχετίζονται με την παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης, τη συσχέτιση οικονομίας και
κοινωνίας και την ενίσχυση της δικτύωσης.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το 8ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, μέσω
επιδιώξεων που αφορούν στην ανταπόκριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του περιφερειακού χώρου, την προστασία των
αποδεκτών από τη ρύπανση και τη μείωση των πιέσεων που προκαλούν οι υποδομές,
οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και το κτιριακό απόθεμα ως καταναλωτές πόρων και
ενέργειας.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για τη βιοποικιλότητα και την εθνική
στρατηγική 2014 - 2029 μέσω επιδιώξεων που αφορούν στη χωρική ανάπτυξη της
περιφέρειας με την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών της αποθεμάτων και των
προστατευόμενων

περιοχών

και

την

παραγωγή

σχετικής

γνώσης.

Αυτές

οι

κατευθύνσεις συνδέονται και με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης των περιοχών
Natura 2021 – 2027 καθώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας και των σχετικών δεξιοτήτων του πληθυσμού και των
δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την παραγωγή γνώσης αναφορικά με τη κατάσταση
διατήρησης των περιοχών του δικτύου. Σημειώνεται ότι χωρική δέσμευση αποτελούν
τα

εγκεκριμένα

σχέδια

διαχείρισης

κάποιων

προστατευόμενων

περιοχών

της

Περιφέρειας τα οποία όμως δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη στοχοθεσία του νέου
προγράμματος.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για τους υδατικούς πόρους μέσω επιδιώξεων
που σχετίζονται με την ασφάλεια πρόσβασης σε νερό και την ενδεδειγμένη
επεξεργασία και διάθεση λυμάτων σε εναρμόνιση με τις βασικές επιδιώξεις της
πολιτικής που αφορούν στην προστασία των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων).
Αυτές οι κατευθύνσεις συνδέονται και με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για
την ερημοποίηση καθώς παρεμβαίνουν στην προστασία των εδαφών μέσω ελέγχου
της ρύπανσης των υδάτων. Συνδεόμενα σχέδια περιφερειακής εμβέλειας είναι το
σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Πέρα από τη χωρική και κανονιστική τους διάσταση, αμφότερα επιχειρούν παρέμβαση
στο επίπεδο της διακυβέρνησης των πόρων και υπό αυτή την έννοια μπορούν να
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συσχετιστούν με τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος που αφορούν ειδικότερα,
στον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική και την εθνική στρατηγική για την κλιματική
αλλαγή, μέσα από την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και τη λειτουργία της
τηλεθέρμανσης αλλά και την προώθηση κατάλληλων παρεμβάσεων αντιμετώπισης
των κινδύνων. Συνδεόμενο σχέδιο περιφερειακής εμβέλειας είναι το υπό εκπόνηση
περιφερειακό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με το οποίο προωθείται η
ενσωμάτωση μέτρων και δράσεων ανταπόκρισης και σε άλλες πολιτικές με εφαρμογή
στον περιφερειακό χώρο (χωρικές, αναπτυξιακές, τομεακές).



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την Πολιτική για το τοπίο, μέσω επιδιώξεων που αφορούν
στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη αστικών περιοχών και της υπαίθρου όπως είναι
η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων.
Αυτές οι κατευθύνσεις συνδέονται και με το νομικό πλαίσιο προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς παρεμβαίνει στην κεντρική του επιδίωξη που είναι η
προστασία, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας του πολιτιστικού αποθέματος.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το
θόρυβο, στις αστικές περιοχές ειδικότερα, μέσω επιδιώξεων ενίσχυσης της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας και τον κατά συνέπεια έλεγχο των οχλήσεων στον πληθυσμό
των πόλεων.

Ταυτόχρονα:


Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την πολιτική για τα δάση και την εθνική
στρατηγική δασοπονίας, καθώς δεν προβλέπονται μέτρα και δράσεις που να
στοχεύουν με άμεσο τρόπο στους άξονες της στρατηγικής που αφορούν γενικότερα
στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα.



Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την πολιτική για τα στερεά απόβλητα, όπως
αυτή εκφράζεται μέσω του εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, καθώς δεν προβλέπονται μέτρα και
δράσεις που να στοχεύουν με άμεσο τρόπο στις κεντρικές επιδιώξεις της πολιτικής
που αφορά στη μείωση του όγκου των αποβλήτων, στην ενδεδειγμένη διαχείριση και
διάθεση και στην ανάκτησή τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Επισημαίνεται
ότι συνδεόμενο με την πολιτική σχέδιο περιφερειακής εμβέλειας είναι το ΠΕΣΠΑ ΔΜ.

Α.6. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Λαμβάνοντας

υπόψη

τις

αναπτυξιακές

προτεραιότητες

τους

Προγράμματος

και

την

εξειδίκευσή τους σε μέσα εφαρμογής και δράσεις:


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας RIS3 περιόδου
2014 – 2020 καθώς κάποιοι από τους στόχους της στρατηγικής διατηρούν την
επικαιρότητά τους και στο νέο πρόγραμμα όπως τα ζητήματα ενέργειας – ΑΠΕ –
τηλεθέρμανσης, ο εκσυγχρονισμός και η εξωστρέφεια κρίσιμων παραγωγικών κλάδων
και ο τουρισμός.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των δημόσιων κτιρίων καθώς ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης όπως και
ο στόχος της κοινωνικής ευαισθητοποίησης διατηρούν την επικαιρότητά τους και στο
νέο πρόγραμμα.
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Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα της περιφέρειας
καθώς οι στόχοι της διασύνδεσης της βιοποικιλότητας με την τοπική οικονομία και
απασχόληση αλλά και της οργανωτικής ενίσχυσης των εμπλεκόμενων δομών και
υπηρεσιών διατηρούν την επικαιρότητά τους και στο νέο πρόγραμμα.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της
Περιφέρειας, καθώς βασικοί στόχοι αυτού που αφορούν σε δομές διαχείρισης, στην
εξωτερίκευση και στην ανάδειξη του προϊόντος διατηρούν την επικαιρότητά τους και
στο νέο πρόγραμμα μέσα από τις επιδιώξεις της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
και στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με τη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη καθώς το σύνολο
σχεδόν των στόχων της στρατηγικής διατηρεί την επικαιρότητά τους και στο νέο
πρόγραμμα:

καταπολέμηση

φτώχειας,

στήριξη

ευπαθών

ομάδων,

ρομά

και

αλλοδαπών, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην υγεία και στην εκπαίδευση.
Α.7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Διερευνώνται οι εναλλακτικές δυνατότητες της μηδενικής λύσης, της υποκατάστασης της
παρέμβασης στον περιφερειακό χώρο από τον τομεακό προγραμματισμό και της προβολής
του παλαιού ΠΕΠ στη νέα προγραμματική περίοδο. Επίσης στο επίπεδο επιλογών δόμησης
του νέου Προγράμματος αναφέρονται δυνατότητες σύμφωνα με τις στοχεύσεις και των
άλλων Προγραμμάτων, σε συνέργεια πιθανώς, της αυτής προγραμματικής περιόδου.
Αναφορικά με τη μηδενική λύση, δηλαδή τη μη ύπαρξη περιφερειακού προγράμματος και
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα απεμπόλησης των ευκαιριών που διαμορφώνονται,
εκτιμάται ότι αυτή δεν αποτελεί αποδεκτή επιλογή. Πόσο μάλλον που σε διαφορετική
περίπτωση, θα σταματούσε η εισροή χρηματοδοτικών πόρων υλοποίησης παρεμβάσεων
κρίσιμης τοπικής σημασίας, θα έπαυε ένας βασικός αναπτυξιακός παράγοντας για το
περιφερειακό επίπεδο και θα διαμορφώνοντας αρνητικές συνθήκες ως προς την προοπτική
υλοποίησης

παρεμβάσεων

περιβαλλοντικού

χαρακτήρα

και

διαχείρισης

φυσικών

και

οικολογικών πόρων στο περιφερειακό επίπεδο.
Αναφορικά με τη δυνατότητα της υποκατάστασης της παρέμβασης στον περιφερειακό χώρο
από τον τομεακό προγραμματισμό και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αδυναμίας
ανάδειξης των ειδικών αναγκών και τοπικών ζητημάτων ανάπτυξης στο περιφερειακό
επίπεδο, εκτιμάται ότι αυτή η επιλογή δεν συνιστά αποδοτική και βιώσιμη προοπτική. Πόσο
μάλλον που σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα υπήρχε χωρική εξειδίκευση σε τοπικά
συστήματα της Περιφέρειας με ανάγκες στήριξης, δεν θα υπήρχε εξειδίκευση στόχων σε
τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, δεν θα διαμορφώνοντας ικανοποιητικοί μηχανισμοί
ανταπόκρισης

σε

απαιτήσεις

αντιμετώπισης

περιβαλλοντικών

προβλημάτων

ενώ

το

περιφερειακό σύστημα θα εμφάνιζε μεγάλη εξάρτηση από τη λήψη αποφάσεων κεντρικού
επιπέδου.
Αναφορικά με τη συνέχιση του παλαιού ΠΕΠ στη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω κυρίως
προτεραιοτήτων εξειδίκευσης, εκτιμάται ότι αυτή η προοπτική δεν μπορεί να προβάλει το νέο
τοπίο που έχει διαμορφωθεί ως προς τις ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές της χώρας και για
το λόγω αυτό δεν συνιστά επίκαιρη επιλογή για σειρά λόγους που σχετίζονται με την
απολιγνιτοποίηση, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ψηφιακού μετασχηματισμού,
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μεταβολών στα

δημογραφικά χαρακτηριστικά και

αναγκών

βελτίωσης της

εδαφικής

προσβασιμότητας.
Αναφορικά τέλος με τη δόμηση του Προγράμματος και των δυνατοτήτων που λαμβάνονται
υπόψη, αναφέρεται καταρχήν ότι επιλογή των ειδικών στόχων που εντάσσονται στο
πρόγραμμα, όπως και ο επιμερισμός διαφόρων ειδών δράσεων μεταξύ του ΕΠ ΠΔΜ και των
Εθνικών προγραμμάτων γίνονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων διαχωρισμού κατηγοριών
πράξεων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και σε διαβούλευση με την Επιτροπή. Αυτή η
προσέγγιση διαβούλευσης με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές διαμορφώνει σε σημαντικό
βαθμό τη στρατηγική του προγράμματος, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που υιοθετούνται
και την υλοποίησή τους σύμφωνα με το πλαίσιο μέτρων εφαρμογής και δράσεων που
επιλέγονται. Η όλη διαδικασία συνιστά ένα πλαίσιο επιλογών δόμησης και εξέτασης
εναλλακτικών προς την τελική οριστικοποίηση του Προγράμματος.
Α.8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1. Φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά
Η Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει τμήμα του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου στα σύνορα
με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η έκτασή της ανέρχεται σε 9.451 km2 (7,2% της
Χώρας). Είναι κατ’ εξοχήν ορεινή με δριμύ ηπειρωτικό κλίμα και περιλαμβάνει σημαντικό
μέρος των επιφανειακών υδάτων της Χώρας. Η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη ελληνική
περίκλειστη Περιφέρεια (με εξωτερικά σύνορα προς δύο χώρες και έως πρόσφατα μία από τις
δυσκολότερα προσπελάσιμες από τα κύρια οικονομικά κέντρα εσωτερικού και εξωτερικού) και
η μοναδική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα, με τον περισσότερο ορεινό και
ημιορεινό πληθυσμό. Έχει κομβική γεωγραφική θέση, ως πύλη εισόδου της Ελλάδας και της
ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, που σε συνδυασμό με τη βελτίωση του διευρωπαϊκού και εθνικού
οδικού δικτύου, ενισχύει τη δυνατότητα διαμόρφωσής της σε ενιαίο Βαλκανικό χώρο
συνεργασίας

και

ανάπτυξης,

καθώς

επίσης

και

της

βελτίωσης

της

επικοινωνιακής,

ενεργειακής και επιχειρηματικής της θέσης.
Το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα αποδοτικότερα
εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία. Στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων το ανάγλυφο
μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της κίνησης του μετώπου εξόρυξης με εμφανείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον της περιοχής. Το δυτικό τμήμα εμφανίζεται φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με
εντονότερο ανάγλυφο και αποτελεί μαζί με την κεντρική οροσειρά την «αγροτική ενότητα»
της Περιφέρειας, η οποία όμως είναι γνωστή για τα πλούσια και σπάνια οικοσυστήματα (Βάλια
Κάλντα και Πρέσπες). Γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη που καλύπτει το μισό
περίπου τμήμα της και τη Ζώνη της Πίνδου. Η Πελαγονική ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα
ζωνών που ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και η Ζώνη της Πίνδου στην ομάδα ζωνών
γνωστές ως "Εξωτερικές Ελληνίδες". Στην περιοχή αναπτύσσονται εκτεταμένες εκτάσεις με
σχηματισμούς του νεογενούς – τεταρτογενούς της μεσοελληνικής Αύλακας.
Η Περιφέρεια διακρίνεται για τον πλούτο των ορυκτών της πόρων. Εδώ εντοπίζονται τα
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας ενώ επίσης ιδιαίτερης αξίας αποτελούν ποικίλα
αποθέματα μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή
ενέργειας συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της
Περιφέρειας ενώ ταυτόχρονα προσφέρει καθοριστικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας.
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Τα μεταλλεύματα και τα λοιπά βιομηχανικά ορυκτά που εξορύσσονται στην Περιφέρεια
συνιστούν πρώτες ύλες με σημαντική εμπορική δυναμική ενώ παράλληλα τα προϊόντα πέτρας
και λατομείου έχουν ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, δημιουργώντας εισοδήματα στα
τοπικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα.
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδάτινο δυναμικό της Περιφέρειας. Το ΥΔ9 και άρα η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζεται πλεονασματική αναφορικά με τη διαθεσιμότητα
των υδατικών της πόρων. Ωστόσο χωρικές ζώνες αυτής μπορεί να εμφανίζουν ποσοτική
έλλειψη αλλά και ακαταλληλότητα των διαθεσίμων. Υπό αυτό το πρίσμα σειρά έργων
διαχείρισης των αποθεμάτων, που είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο της
υλοποίησης, στοχεύουν ακριβώς στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαθεσιμότητας των
ποσοτήτων αλλά και στη διασφάλιση της ποιοτικής προστασίας των αποθεμάτων. Τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολλά και σημαντικά έργα αποθεματοποίησης
των υδάτων καθώς και παρεμβάσεις προστασίας των αποδεκτών (ΕΕΛ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ
κλπ).
Αναφορικά με τα δασικά αποθέματα, η κατάσταση των δασών κρίνεται ικανοποιητική με
δεδομένη τη συνέπεια εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών αλλά και του ελέγχου που
πραγματοποιείται έστω και αν αυτός θα μπορούσε να είναι συστηματικότερος. Ωστόσο πιέσεις
διατάραξης

των

δασικών

οικοσυστημάτων

εντοπίζονται

σποραδικά

και

αφορούν

σε

αγροδασικές πυρκαγιές, στην υπερβόσκηση σε σημεία και σε παράνομες υλοτομίες.
Στην Περιφέρεια εντοπίζεται ένα σύνθετο μωσαϊκό βιοτόπων το οποίο με τη σειρά του
αντιστοιχεί σε μια επίσης πολυποίκιλη δομή οικοσυστημάτων, με κύριο χαρακτηριστικό τους
τη μεγάλη ποικιλία ειδών. Το καθεστώς προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας
είναι

σύνθετο

και

πολυεπίπεδο.

Συμβαδίζει

με

εθνικές

προτεραιότητες

και

διεθνείς

δεσμεύσεις: Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura και Ramsar, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους είναι κάποια μόνο από τα φυσικά αποθέματα σημαντικής αξίας
που καταγράφονται. Ο κλάδος του τουρισμού ενισχύεται καθοριστικά από την ποιότητα των
φυσικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας. Τόσο ο ορεινός χώρος (εθνικά πάρκα και
δρυμοί), όσο και οι λίμνες αποτελούν αξιόλογα οικοσυστήματα με σημαντική δυναμική
επισκεψημότητας.
2. Ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά
Από αναπτυξιακή άποψη, η Περιφέρεια έχει μικτό βιομηχανικό και αγροτικό χαρακτήρα που
παγιώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 με την εκμετάλλευση των λιγνιτικών
κοιτασμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης
και Φλώρινας, και με ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας (γουνοποιία) στην ΠΕ
Καστοριάς και στο Δήμο Βοΐου (Σιάτιστα, κ.α.) και με μικρές μονάδες επεξεργασίας της
πρωτογενούς παραγωγής για την τοπική αγορά (που επέζησαν έως τη δεκαετία του 2000).
Κατέχει κεντρικό ρόλο στην εθνική οικονομία ως ο σημαντικότερος τόπος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζει μεταβολή του χαρακτήρα
της με βελτίωση της προσπελασιμότητάς της ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Εγνατίας
Οδού και των καθέτων αξόνων της, προσπελασιμότητα όμως που έδρασε και αντίρροπα,
επιτρέποντας την ταχύτερη και φθηνότερη διείσδυση στην τοπική αγορά των εκτός της
περιφέρειας επιχειρήσεων.
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Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε έως τώρα με κινητήρα τον κλάδο Εξόρυξη
– Ενέργεια, με δευτερεύουσα συμβολή του κλάδου της γουνοποιίας, με κατά περιόδους
επενδύσεις των ΜΜΕ στη μεταποίηση σε κλάδους απευθυνόμενους κυρίως στην εσωτερική ή
και μόνο στην τοπική αγορά υπό συνθήκες «προστασίας» που προσέφεραν η γεωγραφική
απομόνωση και η νομοθεσία κινήτρων, με μια σχετική έκρηξη στον κατασκευαστικό τομέα
που προκάλεσαν η κυκλοφορία του εισοδήματος που παρήγαγε ο ενεργειακός κλάδος και η
εκτέλεση έργων υποδομής, χωρίς όμως δομική συνολική βελτίωση σε ό,τι αφορά την
απασχόληση.
Αυτά συνεπάγονται ότι η υφιστάμενη παραγωγική διάρθρωση αδυνατεί να απορροφήσει τους
κραδασμούς

από

την

κρίση,

με

αρνητικό

εμπορικό

ισοζύγιο.

μεγάλο

έλλειμμα

ανταγωνιστικότητας, υστέρηση σε καινοτομία, επιχειρηματική κουλτούρα, ποιότητα θεσμών,
ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και με
ενδο-περιφερειακές ανισότητες που επιμένουν, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές που
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα με μέσο όρο
εισοδήματος κάτω από το όριο της φτώχειας και δείκτη γήρανσης υψηλότερο του εθνικού
μέσου όρου. Το μικρό μέγεθος της οικονομίας και η έλλειψη ισορροπίας στην κλαδική της
σύνθεση, καταλήγουν σε απασχόληση που συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δύο
μόνο τομείς (γεωργία και εξόρυξη – βιομηχανία – ενέργεια) και άρα απασχόληση και
εισόδημα είναι συνεχώς ευάλωτοι σε κάθε αρνητική εξέλιξη σ΄ αυτούς τους τομείς.

Ο

συνδυασμός μειούμενης εξωστρέφειας και περιορισμένης χρήσης/υιοθέτησης/προσαρμογής
καινοτομίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα συνεκτικό διατηρήσιμο σώμα επιχειρήσεων,
με αποτέλεσμα τη μείωση του πλήθους τους αμέσως με την έκρηξη της οικονομικής κρίσης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν κρίσιμους παράγοντες διαμόρφωσης της οικονομικής
δραστηριότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας και καθορίζουν τις δυνατότητες της
Περιφέρειας να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της, να αναστρέψει τις αδυναμίες της και να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν. Υπό τις πρόσθετες νέες συνθήκες έντασης του
διεθνούς και δια-περιφερειακού ανταγωνισμού, περιορισμού της κρατικής παρέμβασης και
αλλαγών στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, τις διαρθρωτικές αδυναμίες του
παραγωγικού συστήματος που επιμένουν (περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, χαμηλή
διασύνδεση μεταξύ παραγωγικών τομέων, εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, μικρό
μέγεθος των επιχειρήσεων, μικρό επίπεδο σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και χαμηλές
επιδόσεις σε υιοθέτηση καινοτομίας και σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ), σε συνδυασμό με την
ανάγκη μετάβασης και προσαρμογής στη μεταλιγνιτική περίοδο και αντιστάθμισης των
επιπτώσεων της πανδημίας, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που πρέπει να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά η Περιφέρεια και να αποκτήσει ένα ασφαλές περιβάλλον ισόρροπης και
σταθερής ανάπτυξης με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική
συνοχή.
Τέλος σημαντικό θεωρείται και το πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τον
Διαρκή

Κατάλογο

κηρυγμένων

αρχαιολογικών

χώρων

και

μνημείων

της

Ελλάδος,

εντοπίζονται πλήθος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων – μνημεία της προϊστορικής και
κλασικής εποχής, της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής αλλά και της νεότερης εποχής.
Επίσης, σύμφωνα με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
στην Περιφέρεια υπάρχει πλήθος σπηλαίων (κηρυγμένα και μη). Επίσης, καταγράφονται
αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί ενώ και τμήμα της Καστοριάς χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός
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οικισμός. Εκτός από τους παραπάνω οικισμούς, στην Περιφέρεια υπάρχουν και άλλοι
αξιόλογοι οικισμοί, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, αλλά διακρίνονται
είτε για την ιδιαίτερή τους αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και για τον παραδοσιακό τους
χαρακτήρα είτε για τις σημαντικές συγκεντρώσεις βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεωτέρων
μνημείων. Σημαντικής αξίας θεωρούνται οι εντοπιζόμενοι γεώτοποι με προεξάρχουσα
περίπτωση το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης που έχει ανακηρυχθεί ως τέτοιο από την
UNESCO.
3. Συνθήκες πίεσης
Οι βασικές πηγές - μηχανισμοί ποιοτικής επιβάρυνσης και ρύπανσης των αποδεκτών
εντοπίζονται: α) στο σύστημα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση λιγνίτη, β) στο ρόλο της
γεωργοκτηνοτροφίας, γ) στα απόβλητα βιομηχανικών μονάδων και δ) στους οικισμούς που
δεν διαθέτουν ακόμη συλλογικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, η κατάσταση
μπορεί να θεωρηθεί ότι βαίνει προς το καλύτερο, έχοντας υπόψη: την αποκατάσταση του
συνόλου των ΧΑΔΑ, την πλήρη λειτουργική εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, το γεγονός της κάλυψης
σημαντικού τμήματος του πληθυσμού με ΕΕΛ και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων
επεξεργασίας και διάθεσης σημαντικών βιομηχανικών μονάδων.

Στον άξονα Αμύνταιο -

Πτολεμαΐδα - Κοζάνη σημειώνεται η ουσιαστικότερη ποιοτική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε
ρύπους, μεταξύ άλλων και λόγω των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη.
Αναφορικά με τους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους σημειώνεται η σχετικά υψηλή
σεισμικότητα στον άξονα Γρεβενά - Κοζάνη, η ευπάθεια κάποιων τμημάτων του δασικού
χώρου στην εκδήλωση πυρκαγιών, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις κατολισθήσεων σε
οικισμούς και στα ορυχεία του λιγνίτη, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις εκδήλωσης
πλημμυρικών

φαινομένων

σε

περιοχές

των

σημαντικών

πόλεων

και

οικισμών.

Η

αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων συμβάλει στην επίτευξη ενός αυξημένου επιπέδου
πολιτικής προστασίας.
Α.9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του
Προγράμματος θα επηρεάσει καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους οι οποίοι
καθορίζονται από τη διαπίστωση των τάσεων και των προοπτικών της Περιφέρειας σε
συσχέτιση με τις επιλογές των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του νέου ΠΕΠ. Στη βάση αυτής
της συσχέτισης (περιβαλλοντικών στόχων και δυνητικών επιπτώσεων - επιδράσεων)
πραγματοποιείται η αξιολόγηση με χρήση κλίμακας ποιοτικών παραμέτρων και παρατίθεται η
σχετική τεκμηρίωση. Κεντρικό αξιολογικό περίγραμμα της εκτίμησης - αξιολόγησης των
δυνητικών επιπτώσεων - επιδράσεων είναι η στρατηγική επιλογή της βιώσιμης ανάπτυξης,
δηλαδή η ισότιμη θεώρηση προτεραιοτήτων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική
συνοχή και η προστασία των πόρων του περιβάλλοντος.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίζεται
στην αξιολόγηση δημοσιοποιημένων ΣΜΠΕ των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και στις
προτάσεις του "Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-2013", έκδοσης 2006
(Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development
Programmes Network). Η τελική μέθοδος που επιλέγεται αποτελεί προσαρμογή των ανωτέρω
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στη βάση των ειδικότερων στοχεύσεων του Προγράμματος, της ανάλυσης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του χώρου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εξειδίκευση των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
Μέσα από την εξέταση του στρατηγικού οράματος της Περιφέρειας, των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων που υιοθετούνται σε συνάφεια με στόχους αναπτυξιακής πολιτικής και του
τόπου εξειδίκευσης αυτών σε μέτρα εφαρμογής - δράσεις, σε συνδυασμό με τις διακριβώσεις
της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, δομήθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Αυτοί, καθώς
εξειδικεύουν τη γενική στρατηγική κατεύθυνση περί βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρούν την
εισαγωγή

των

στοιχείων

του

φυσικού

και

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος

στις

προγραμματικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας με τρόπο που αφενός υποστηρίζεται η
αναπτυξιακή

προοπτική

και

αφετέρου

διατηρείται

η

ποιότητα

των

περιβαλλοντικών

παραμέτρων ως συστατικά τρεχουσών και μελλοντικών επιδιώξεων και ευκαιριών.
Οι γενικοί περιβαλλοντικοί στόχοι εντοπίζονται: α) στη διατήρησης της βιοποικιλότητας, β)
στην προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων, γ) στην προστασία και ανάδειξη
του τοπίου, δ) στην προστασία των εδαφών, ε) στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, στ) στην αντιμετώπιση οχλήσεων θορύβου, ζ) στην προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, η) στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θ) στην
κοινωνική

και

εδαφική

συνοχή.

Παράλληλα,

οι

ανωτέρω

περιβαλλοντικοί

στόχοι

εξειδικεύονται περαιτέρω ώστε να προβάλλεται με ακρίβεια η εστιασμένη σχέση των
αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων

του

Προγράμματος

με

τα

ζητήματα

περιβαλλοντικής

προστασίας και διατήρησης και να διαμορφώνεται έτσι ένα ικανοποιητικό μεθοδολογικό
πλαίσιο αποτίμησης των επιπτώσεων - επιδράσεων. Οι ειδικοί περιβαλλοντικοί στόχοι
εστιάζουν στα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα αποφεύγοντας την
επέκταση σε ευρεία και

γενικά προβλήματα. Επιλέγονται 9

γενικοί

και

25 ειδικοί

περιβαλλοντικοί στόχοι.
Α.10. ΣΩΡΕΥΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΝΆ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΣΤΌΧΟ
1. Διατήρηση βιοποικιλότητας
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ανάδειξη των φυσικών αποθεμάτων και των
προστατευόμενων οικολογικά ζωνών καθώς και η ενίσχυση της παραγωγής γνώσης για τις
ζώνες φυσικού ενδιαφέροντος. Η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της
παραγωγής γνώσης επί αυτών υπό το πρίσμα προώθησης του τουριστικού προϊόντος και
ειδικότερα του οικοτουρισμού, οδηγεί προοπτικά σε καλύτερη κατανόηση των οικολογικών
αποθεμάτων γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια προστασίας και διατήρησής τους.
2. Προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων αναμένεται θετικό – πρωτογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η διασφάλιση της πρόσβασης του
πληθυσμού σε νερό, η υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων καθώς και η
υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος μέτρων του ΣΔΛΑΠ. Αυτές οι επιδιώξεις,
δημιουργεί εμφανείς προϋποθέσεις προστασίας των υδάτων της Περιφέρειας, ενισχύουν την
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ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των αποδεκτών από τη
ρύπανση αλλά και την εν γένει προσέγγιση των στόχων του ΣΔΛΑΠ αναφορικά με την
αποκατάσταση μιας καλής ποσοτικής, χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτινων
σωμάτων.
3. Προστασία και ανάδειξη του τοπίου
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
ανάδειξη του τοπίου αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστικές ζώνες και στην
ύπαιθρο και η ανάδειξη φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων. Η υλοποίηση μέσω
πρωτοβουλιών και δράσεων: α) εντός αστικού χώρου όπως η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και β) στην ύπαιθρο μέσω αξιοποίησης των φυσικών και αθρωπογενών
αποθεμάτων υπό το πρίσμα της αναδιάταξης του παραγωγικού προτύπου με την ενίσχυση
μορφών τουρισμού, δημιουργεί συνθήκες προστασίας και ανάδειξης των κρίσιμων στοιχείων
του τοπίου της Περιφέρειας. Οι καλύτερες συνθήκες κινητικότητας του πληθυσμού εντός
αστικών συγκεντρώσεων συνδυάζεται με την αναμόρφωση στοιχείων και χαρακτηριστικών
του αστικού τοπίου. Επίσης η ένταξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε νέες αναπτυξιακές
ευκαιρίες

όπως

ο

τουρισμός

–

οικοτουρισμός

αποτελεί

παράγοντα

προστασίας

των

αποθεμάτων τα οποία συνδέονται και με την τοπιολογική διατήρηση περιοχών της υπαίθρου.
4. Προστασία των εδαφών
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
ανάδειξη του τοπίου αναμένεται θετικό καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις
επιχειρείται η υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων και η πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών. Η υλοποίηση
προβλέψεων επεξεργασίας και ενδεδειγμένης διάθεσης των αστικών λυμάτων και δράσεων
ενίσχυσης

της

πρόληψης

λόγω

επίτασης

του

φαινομένου

της

κλιματικής

αλλαγής,

διαμορφώνει παράγοντες για την προστασία των εδαφών της Περιφέρειας. Τέτοιες επιλογές
ενισχύουν την προστασία των αποδεκτών (έδαφος) από τη ρύπανση, την προστασία του
φυσικού πόρου έδαφος από κινδύνους ερημοποίησης και την εν γένει προστασία των
φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από κινδύνους και καταστροφές.
5. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανση
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης, η επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση
και η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού
αποθέματος, η προώθηση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και την τηλεθέρμανση, μπορούν να
συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συγκράτηση και αντικατάσταση ορυκτών
καυσίμων. Η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως αυτής που προέρχεται από την καύση ορυκτών
καυσίμων,

μειώνει

την

έκλυση

στην

ατμόσφαιρα

αερίων

ρύπων.

Ταυτόχρονα

η

αντικατάσταση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων από ΑΠΕ ομοίως βοηθά στην
συγκράτηση χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση πρωτοβουλιών και
δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας συμβάλει αποφασιστικά στην
απομείωση των συνθηκών επιβάρυνσης του αστικού περιβάλλοντος με αέριους ρύπους.
Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία των σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων
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γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας του πληθυσμού εντός
αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των εκλυόμενων ρύπων από τη λειτουργία των
οχημάτων.
6. Αντιμετώπιση οχλήσεων θορύβου
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την αντιμετώπιση
οχλήσεων θορύβου αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η
υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
συμβάλει

αποφασιστικά

περιβάλλοντος

στην

με θόρυβο.

απομείωση

των

συνθηκών

επιβάρυνσης

Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη

του

αστικού

βιώσιμη λειτουργία των

σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών
κινητικότητας του πληθυσμού εντός αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των εκλυόμενων
επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία των οχημάτων.
7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ανάδειξη και αποκατάσταση
μνημείων και η βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων. Η ανάπτυξη και
ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα, μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στους πολιτιστικού
πόρους. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων ενεργοποιεί δράσεις και
λειτουργίες προστασίας και ανάδειξής τους. Επίσης, η βιώσιμη ένταξη των πολιτιστικών
πόρων σε ενέργειες και πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης αλλά και η προώθησής τους
μέσω της ψηφιακής προσβασιμότητας, συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία τους καθώς
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν
ακριβώς στην προστασία του αποθέματος και της ενδεδειγμένης ένταξής του σε παραγωγικές
επιδιώξεις.
8. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης, η επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση, η
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών και η
ευαισθητοποίηση πληθυσμού. Ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος, η προώθηση
των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και την τηλεθέρμανση και η ενίσχυση δράσεων πρόληψης,
μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δημιουργία προϋποθέσεων
ανταπόκρισης στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως
αυτής που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, μειώνει την έκλυση στην
ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα η αντικατάσταση των ενεργειακών
αναγκών των κτιρίων από ΑΠΕ ομοίως βοηθά στην συγκράτηση χρήση ορυκτών καυσίμων.
Κρίσιμη θεωρείται η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού καθώς η ενεργή συμμετοχή των
πολιτών συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των επιλογών. Τέτοιοι μηχανισμοί ανταπόκρισης,
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θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν προοπτικά στη σταθεροποίηση του φαινομένου και άρα
στην προστασία φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από καταστροφές.
9. Κοινωνική και εδαφική συνοχή
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ενδυνάμωση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς
εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ενίσχυση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων, η
αναβάθμιση της κοινωνικής υποδομής υγείας, πρόνοιας, έρευνας και εκπαίδευσης, η
προώθηση της απασχόλησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του πληθυσμού, η στήριξη
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των Ρομά, η καταπολέμηση της φτώχιας, η παραγωγή
γνώσης για το τουριστικό προϊόν και η αναβάθμιση οδικών προσβάσεων και διασύνδεσης με
τα ΔΕΔ-Μ.
Η επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο για τις λειτουργίες του
δημοσίου όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και η προώθηση της έρευνας και
καινοτομίας των επιχειρήσεων, συνδέονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους και
την επέκταση του παραγωγικού τους αποτελέσματος. Τέτοιες επιλογές ενισχύουν την
οικονομία της Περιφέρειας, ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή μέσω διατήρησης και
επέκτασης του εισοδήματος ενώ παρεμβαίνουν και στην αποδοτικότητα των προσφερόμενων
δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επίσης, η επέκταση, αναβάθμιση και βελτίωση των
οδικών υποδομών επιμέρους τμημάτων της Περιφέρειας αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης
σε ευρύτερα οδικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας, αυξάνουν την προσβασιμότητα και τη
διασύνδεση του περιφερειακού χώρου. Έτσι ενισχύεται η συνδεσιμότητα περιοχών και
πληθυσμού της Περιφέρειας με σημαντικά αστικά κέντρα και βελτιώνεται η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Αμφίδρομα, ενισχύονται οι συνθήκες προσβασιμότητας του
περιφερειακού

χώρου

γεγονός

που

μπορεί

να

συσχετιστεί

με

την

αύξηση

της

επισκεψιμότητας για τουριστικούς ή άλλους λόγους.
Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, των
συνθηκών πρόσβασης σε αυτά, η προώθηση της απασχόλησης, η στήριξη ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, η αντιμετώπιση της φτώχειας και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος
βάσει της προβολής των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, συμβάλουν ουσιαστικά
στην προστασία του πληθυσμού και την αναβάθμιση του κοινωνικού κεφαλαίου. Τέτοιες
επιλογές ενισχύουν το πλέγμα προστασίας του πληθυσμού αναφορικά με την πρόσβαση
αυτού σε ικανοποιητικές συνθήκες υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. Επίσης ενισχύουν το
κοινωνικό κεφάλαιο μέσα από τη στήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά
και της γνώσης επί κρίσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων όπως ο οικοτουρισμός. Παράλληλα
βελτιώνουν τις συνθήκες συνοχής του πληθυσμού μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος και
των ευπαθών ομάδων αλλά και των ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες μειονεξίας. Τέλος, η
στήριξη οικονομικών κλάδων του περιφερειακού χώρου όπως ο τουρισμός – οικοτουρισμός
μπορεί να ενισχύει την απασχόληση και το εισόδημα σε εδαφικές ζώνες με μικρό παραγωγικό
βάθος. Η παραγωγική διαφοροποίηση και ενδυνάμωση χωρικών τμημάτων της Περιφέρειας
με αξιόλογα φυσικά και ανθρωπογενή αποθέματα, οδηγεί σε ενίσχυση των τοπικών
συστημάτων γεγονός που συνδέεται και με τη συνοχή του πληθυσμού.
Α.11. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Σύμφωνα με τους στόχους περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης που τεκμηριώθηκαν
ως συναφείς με τις επιλογές του Προγράμματος, η γενική εκτίμηση αφορά σε μια θετική
επίπτωση – επίδραση του Προγράμματος η οποία εκφράζεται τόσο πρωτογενώς όσο και
δευτερογενώς. Προκειμένου όμως ο βαθμός της συνέργειας αυτής να μεγιστοποιηθεί και να
αποφευχθούν τυχών αρνητικές επιπτώσεις, εκτιμάται ως αναγκαίος, ο συνυπολογισμός
μέτρων

θεσμικού

–

διαχειριστικού

προσανατολισμού

με

ειδικό

αντικείμενο

την

περιβαλλοντική θεώρηση των προωθούμενων δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η τήρηση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκεί όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής, καθίσταται απαραίτητη.
Επίσης κρίνεται σκόπιμη η προώθηση ειδικών μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας εκεί όπου
υπάρχει

σχετικό αντικείμενο σύμφωνα

με

τη

φύση

των

δράσεων

υλοποίησης

του

Προγράμματος. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την αρχή διαχείρισης και παρακολούθησης
του Προγράμματος και ενσωματώνονται είτε ως ενέργειες ελέγχου κατά την εξέταση των
φακέλων των προς ένταξη πράξεων / έργων, είτε ως μέτρα (υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα)
που θα ενσωματωθούν κατά τις ενέργειες υλοποίηση του προγράμματος και κατά κύριο λόγω
κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων.
Αναφορικά τέλος με το σύστημα παρακολούθησης, προτείνεται πλαίσιο δεικτών – κατάλληλα
επιλεγμένων και προσαρμοσμένων στις αναπτυξιακές επιδιώξεις του Προγράμματος αλλά και
στους περιβαλλοντικού στόχους σε συνάφεια. Το αντικείμενο της παρακολούθησης αφορά:
α) την επαλήθευση – εκτίμηση των επιπτώσεων – επιδράσεων κατά την σταδιακή υλοποίηση
του Προγράμματος, β) τη διακρίβωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ανταπόκρισης
που υιοθετήθηκαν και γ) την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν στη
στρατηγική περιβαλλοντική τεκμηρίωση του Προγράμματος. Κατά την επιλογή των δεικτών,
αξιοποιήθηκε κατά το δυνατό (και σκόπιμο) η χρήση Κοινών Δεικτών Πλαισίου Εκροών /
Αποτελεσμάτων(RCO / RCR) παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η επιλογή αυτή έγινε

αφενός λόγω της απόλυτης και συνεχούς σύνδεσης των δεικτών με τις δράσεις του
προγράμματος αφετέρου γιατί δεν αυξάνει τον φόρτο διαχείρισης του προγράμματος. Όπου
απαιτείται / είναι σκόπιμο έχουν προστεθεί περαιτέρω Ειδικοί Δείκτες (SO /SR).
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Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του έργου οριστικοποίησης του Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας περιόδου
2021 – 2027, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ)
ανέθεσε στην εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Advice ΑΕ τη σύνταξη της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το παρόν κείμενο αφορά στο Σχέδιο της
ΣΜΠΕ και σχετίζεται με το Παραδοτέο 1 της Σύμβασης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ με την ανάδοχο
Εταιρεία.
Ανάδοχος έργου:


Advice ΑΕ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 90, ΤΚ 546 27,
email. central@advicemd.gr, https://www.advicemd.gr

Επιστημονικοί συνεργάτες:


Μουτσιάκης Ευθύμιος, Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχ/κών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Α.
Τούσα 38, ΤΚ 54250



Κακανή Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Θεσσαλονίκη, Καραολή Δημητρίου 61, ΤΚ
55131

Β.2. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027
Η διαδικασία σχεδιασμού της νέας 6ης Προγραμματικής Περίοδού (ΠΠ) της Πολιτικής
Συνοχής και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) υπήρξε μια
αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε (στην
πρώτη τουλάχιστον φάση της) τον Ιούνιο του 2021 με την ψήφιση του Γενικού και των
Κανονισμών των ΕΔΕΤ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νέο πλαίσιο καθορίστηκε από μια σειρά παράγοντες που επηρέασαν
τόσο την στοχοθεσία, όσο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κρατών Μελών και Επιτροπής. Οι
παράγοντες αυτοί, πέρα από την διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού και του ποσοστού επί
του ΑΕΠ της συνεισφοράς των πλουσιότερων κατά κύριο λόγο κρατών για τον καθορισμό του
Πολυετούς

Δημοσιονομικού

απολιγνιτοποίηση

στα

Πλαισίου

πλαίσια

της

2021-2027,
Ευρωπαϊκής

περιλάμβαναν
Πράσινης

το

BREXIT,

Συμφωνίας

(ΕΠΣ),

την
το

μεταναστευτικό και φυσικά την COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Οικονομία.
Ιδιαίτερα η πανδημία δημιούργησε νέες επείγουσες ανάγκες σε διάφορους αναπτυξιακούς
τομείς και συνδυάστηκε με την δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
ενός συμπληρωματικού δηλαδή μηχανισμού της Πολιτικής Συνοχής που προβλέπεται να
χρηματοδοτήσει μέσω επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 672,5 δις € τα κράτη μέλη ως το
2026.
Σε Εθνικό Επίπεδο η ΠΠ 2021-2027 διαμορφώνεται στρατηγικά από το Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης (ΕΣΠΑ 2021-2027) το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε ταυτόχρονα με τους
Κανονισμούς κατά το α’ εξάμηνο του 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ
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ανέρχεται στα 20.149.821.883 € και κατανέμεται σε 8 Εθνικά ή αλλιώς «τομεακά»
Προγράμματα, 13 Περιφερειακά Προγράμματα και τα Προγράμματα του Στόχου της Εδαφικής
Συνεργασίας (Interreg). Αναλυτικά τα προγράμματα της 6ης ΠΠ είναι:


Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία»



Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»



Πρόγραμμα «Περιβάλλον Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή»



Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»



Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών»



Πρόγραμμα για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»



Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα»



Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»



Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»



13 Περιφερειακά Προγράμματα

Το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 καλείται να δραστηριοποιηθεί συμπληρωματικά στο
συγκεκριμένο

πλαίσιο

που

δημιουργούν

το

ΕΣΠΑ

και

τα

Προγράμματα

(συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου για την Δίκαιη Μετάβαση – ΣΔΑΜ), το RRF (Πρόγραμμα
Ελλάδα 2.0) καθώς και άλλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως για παράδειγμα το
Πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, το HORIZON κ.α.
Ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας επιμερίζεται μέρος
των πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τα υπόλοιπα
7 εφαρμοζόμενα στην περιοχή, άλλα και το Ελλάδα 2.0. Ο επιμερισμός αυτός καθορίζεται σε
πρώτο βαθμό θεματικά και σε δεύτερο σύμφωνα με την χωρική αρμοδιότητα των φορέων
υλοποίησης του σχεδιασμού, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό καθορίζονται σαφή κριτήρια
διαχωρισμού πράξεων μεταξύ των αλληλοεπιδρούντων προγραμμάτων.
Δυτικής

Μακεδονίας

2021-2027

χρηματοδοτεί

επιλεγμένο

μέρος

Συνεπώς το ΕΠ
της

αναπτυξιακής

στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κατά συνέπεια παρόλο που διαθέτει
«προγραμματική στρατηγική» δεν αποτελεί αυθύπαρκτα ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης. Η διευκρίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη τόσο κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όσο και κατά την αξιολόγηση των
επιλογών του προγράμματος η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πρέπει να έχει
ολοκληρωμένη θεώρηση.
Β.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Μέρος της οριστικοποίησης του ΕΠ αποτελεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) η οποία συντάσσεται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 107017/2006
"Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων …..",
ΦΕΚ 1225/Β και της Εγκυκλίου ΕΥΠΕ με αρ. πρωτ. οικ. 131334/15.10.10. Βασικός στόχος
της ΣΜΠΕ είναι η αξιολόγηση με περιβαλλοντικούς όρους του "αναπτυξιακού οράματος" της
Περιφέρειας όπως αυτό επιχειρείται να εκφραστεί μέσα από ρυθμίσεις και επιλογές
προγραμματικού προσανατολισμού. Ειδικότερος στόχος μέσα από αυτή την αξιολόγηση είναι
η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων ώστε να προσεγγίζεται στο μέγιστο βαθμό η επιδίωξης της
αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή η ισότιμη ανάπτυξης της κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής συνιστώσας.
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Αντικείμενο της ΣΜΠΕ είναι: α) η αποτύπωση της σκοπιμότητα, των στρατηγικών
προβλέψεων και των εναλλακτικών λύσεων του Προγράμματος, β) η ενεργοποίηση μια
συγκεκριμένης μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη βάση
ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων, γ) η σύνθεση ενός συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιπτώσεων - επιδράσεων, βασισμένο στη λογική των δεικτών αποτίμησης,
δ) η ενεργοποίηση της διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη των αναγκαίων
αναδράσεων επί της σύνθεσης του Προγράμματος και ε) η σύνθεση τελικά του μελλοντικού
πλαισίου

παρεμβάσεων,

αυτών

που

απορρέουν

από

τις

στρατηγικές

επιλογές

του

Προγράμματος. Κεντρικοί άξονες της ΣΜΠΕ είναι η μεθοδολογία αποτίμησης των επιπτώσεων
- επιδράσεων και το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΣΜΠΕ συντάσσεται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ
107017/2006. Ειδικότερα, διαρθρώνεται μέσα από τα ακόλουθα κεφάλαια:


Στο κεφάλαιο Α παρουσιάζεται η περίληψη της μελέτης με συνθετικό τρόπο ως προς
τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διεκπεραίωση των
ειδικότερων κεφαλαίων.



Στο κεφάλαιο Β γίνεται η παράθεση των στοιχείων ταυτότητας της μελέτης.



Στο κεφάλαιο Γ παρατίθεται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του ΕΠ και επίσης οι
κεντρικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε συνάφεια
με τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αναφοράς (Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας). Επίσης τεκμηριώνεται η σχέση αυτής της πολιτικής με τους στόχους και
τις κατευθύνσεις του Προγράμματος.



Στο κεφάλαιο Δ παρουσιάζεται με λεπτομερή τρόπο η δομή του Προγράμματος,
απόρροια των αναπτυξιακών επιδιώξεων σε συνάφεια με προτεραιότητες χωρικής και
περιβαλλοντικής φύσης. Το Πρόγραμμα ακολουθεί μια πυραμιδική κατάτμηση, από το
γενικό

προς

το

ειδικό.

Περιλαμβάνει

ευρωπαϊκές

και

εθνικές

κατευθύνσεις,

προτεραιότητες και στρατηγικές περιφερειακού επιπέδου, άξονες – δράσεις – μέτρα
και τρόπους υλοποίησης στο τοπικό επίπεδο.


Στο κεφάλαιο Ε παρουσιάζονται οι εναλλακτικές λύσεις καθώς και η τεκμηρίωση με
περιβαλλοντικούς όρους της λύσης που επιλέγεται. Τίθενται δυο εναλλακτικές προς
αξιολόγηση.

Αυτή

του

μη

Προγράμματος

(μηδενική

λύση)

και

αυτή

των

συγκεκριμένων επιλογών δόμησης, όπως ειδικότερα έχει λάβει υπόψη το αποτέλεσμα
της σχετικής διαβούλευσης.


Στο κεφάλαιο ΣΤ γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των δεδομένων και της
κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως
αυτά διαμορφωθεί διαχρονικά. Επιχειρείται η αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να
προκύψουν κατανοήσεις σχετικά με την εξέλιξη των περιβαλλοντικών συνιστωσών και
να εκτιμηθούν οι επιδράσεις τελικά των προβλέψεων του νέου ΕΠ. Κεντρική επιδίωξη
είναι η κατανόηση της περιβαλλοντικής κατάστασης υπό το πρίσμα της αειφορικής
εισαγωγής των πόρων του περιβάλλοντος στη διαδικασία του προγραμματικού
σχεδιασμού.



Στο κεφάλαιο Ζ επιχειρείται η περιβαλλοντική αξιολόγηση της δομής και των
προβλέψεων του ΕΠ βάσει μεθοδολογίας που εμπλέκει χωροχρονικές συνιστώσες
καθώς και τα κύρια ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης όπως
προκύπτουν από την τρέχουσα περιβαλλοντική πολιτική. Επιπρόσθετα παρατίθενται
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προτάσεις αντιμετώπισης των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ παρατίθεται
πλαίσιο δεικτών αποτίμησης αυτών.


Στο κεφάλαιο Η παρατίθενται στοιχεία κανονιστικής πράξης που αφορούν τους
προτεινόμενους όρους αντιμετώπισης των σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων
που πιθανώς προκύπτουν από την εφαρμογή του ΕΠ, όπως και στοιχεία τεκμηρίωσης
του προτεινόμενου συστήματος παρακολούθησης (πλαίσιο δεικτών).



Στο κεφάλαιο Θ παρουσιάζονται οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση
της μελέτης.
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Τέλος, στο κεφάλαιο Ι παρατίθεται η βιβλιογραφία.
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύριος σκοπός του Π-ΠΔΜ 2021-2027 είναι να προσφέρει με αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα τα μέσα (χρηματοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική βοήθεια) για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αναγνωρίζεται ότι καλύπτουν αναπτυξιακές ανάγκες ή
προοπτικές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Π-ΠΔΜ 2021-2027 αποτελεί τμήμα της
Εφαρμογής του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Ελλάδας για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας όπως αυτός καθορίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Είναι ένα αυτόνομο Προγραμματικό Έγγραφο, το οποίο ωστόσο δρα συμπληρωματικά και σε
διαχωρισμό, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας και της Περιφέρειας, με
τα λοιπά «Τομεακά» ΕΠ. Όπως επίσης και με το (ιδιαίτερα σημαντικό για την ΔΜ)
Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0.

Υπό το πλαίσιο αυτό το Π-ΠΔΜ 2021-2027 παρ’ όλο που διαθέτει μια σαφή

προγραμματική Στρατηγική, δεν αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας
καθώς

μεγάλο

εύρος

της

αναπτυξιακής

θεματολογίας

περιλαμβάνεται

σε

(και

χρηματοδοτείται από) άλλα μέσα.
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερη συγκυρία και καλείται να
αποτελέσει μηχανισμό υποστήριξης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην ΔΜ. Μια
συγκυρία που επιγραμματικά περιλαμβάνει:


τη συνεχή υποχώρηση της οικονομίας σε όρους κκΑΕΠ έναντι του Ευρωπαϊκού μ.ο,
μια υποχώρηση η οποία αποτυπώνεται στον «υποβιβασμό» της Περιφέρειας από
«περιφέρεια σε μετάβαση» σε «λιγότερο ανεπτυγμένη».



την

Ενεργειακή

Μετάβαση,

η

οποία

μεσοπρόθεσμα

θα

εξαλείψει

την

κύρια

δραστηριότητα της περιφερειακής οικονομίας που διαρθώνεται γύρω από την
ενεργειακή εκμετάλλευση του λιγνίτη.


τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία της COVID-19, η οποία εξάλειψε,
έστω και προσωρινά (;), τα όποια αναπτυξιακά θετικά αποτελέσματα από το 2018 και
μετά.

Όραμα του Σχεδιασμού είναι:
Η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου της Δυτικής Μακεδονίας στο
εθνικό και διεθνές περιβάλλον με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης
μέσω:


του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,



της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου και



της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής

Το Πρόγραμμα κάνει χρήση και των 5 Στόχων Πολιτικής που ορίζονται από τον Κανονισμό
Κοινών Διατάξεων της περιόδου 2021-2027 που είναι:
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

31

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027



Μία πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της προώθησης του καινοτόμου
και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και την περιφερειακής συνδεσιμότητας
ΤΠΕ



Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθηση
της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της βιώσιμης κινητικότητας



Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας



Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Δικαιωμάτων



Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης

ανάπτυξης

όλων

των

εδαφικών

τύπων

και

των

τοπικών

πρωτοβουλιών
Οι παραπάνω Στόχοι Πολιτικής διαρθρώνονται σε Προτεραιότητες (ανά Ταμείο + Τεχνική
βοήθεια). Κάθε Προτεραιότητα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ)
που παρουσιάζονται με περισσότερη ανάλυση στο κεφάλαιο Δ.
Γ.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ.2.1 Οι Έξι προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019-2024
Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο η αναπτυξιακή ατζέντα που έρχεται να αντικαταστήσει την πλατφόρμα
«Ευρώπη 2020» διαθέτει έξι σαφείς προτεραιότητες που διαμορφώνουν με ευέλικτο τρόπο το
πλαίσιο για την ανάπτυξη στην δεκαετία που έχει ξεκινήσει. Σημαντικό στοιχείο της
προσέγγισης αυτής η ανάδειξη του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης ως κεντρικού
σημείου για το μέλλον της Ένωσης. Οι προτεραιότητες αυτές είναι:
1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ΕΠΣ) – European Green Deal είναι μια μακροπρόθεσμη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να καταστήσει μια Συμφωνία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη που θα διαθέτει
ένα προστατευμένο φυσικό «σπίτι».

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προκλήσεις με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας.
Με βάση ένα μοντέλο αναγεννητικής ανάπτυξης που δίνει πίσω στον πλανήτη περισσότερα
από όσα χρειάζεται, περιγράφει τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια
και τη φιλοδοξία της Ένωσης να μετατρέψει την οικονομία της για ένα βιώσιμο μέλλον,
χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω, να μετατρέψει αυτούς τους στόχους σε πραγματικότητα,
σχεδιάζει ένα σύνολο βαθιά μετασχηματιστικών πολιτικών και προέτρεψε την Ένωση να
ενισχύσει

την

ηγετική

της

θέση

στην

παγκόσμια

σκηνή

σε

θέματα

κλίματος

και

περιβάλλοντος.
Η Συμφωνία αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος
αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών
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των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει
την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική
οικονομία:


με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.



όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων.



και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο.

Η ΕΠΣ περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που κατανέμονται σε τομείς πολιτικής:
α) καθαρή ενέργεια, β) βιώσιμη βιομηχανία, γ) οικοδόμηση και ανακαίνιση, δ) βιώσιμη
κινητικότητα, ε) βιοποικιλότητα, στ) πρωτοβουλία «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» και ζ)
εξάλειψη της ρύπανσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης
σε όλους τους τομείς της οικονομίας και θα προωθηθούν μέτρα ενίσχυσης για:


επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες.



στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα.



ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και
δημόσιας μεταφοράς.



απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.



διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.



συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών
προτύπων.

Στο πλαίσιο της ΕΠΣ η ΕΕ προβλέπει ειδικούς μηχανισμού για όσους θίγονται περισσότερο
από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία (όπως η ΠΔΜ). Πρόκειται για τον λεγόμενο
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Ο Μηχανισμός θα συμβάλει στην κινητοποίηση τουλάχιστον
100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο και
περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:


Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που θα υποστηρίξει την οικονομική διαφοροποίηση των
περιοχών

που

επηρεάζονται

περισσότερο

από

την

ενεργειακή

μετάβαση/απολιγνιτοποίηση. Η στήριξη από το Ταμείο προβλέπεται να γίνεται με βάση
τα εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης τα οποία εγκρίνονται με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το ειδικό χρηματοδοτικό σκέλος στο πλαίσιο του InvestEU και



Δανειακή διευκόλυνση του δημοσίου τομέα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΕΤΕπ για την κινητοποίηση επενδύσεων.

2. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι να κάνει τον μετασχηματισμό επωφελή για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της
για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση θα βασίζεται σε
τρεις κύριους πυλώνες που θα διασφαλίζουν ότι η Ευρώπη θα αξιοποιήσει την ευκαιρία και θα
δώσει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις τον έλεγχο του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων. Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα οδηγήσει στα
εξής:


Επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες για όλους και όλες στην Ευρώπη.



Προστασία των ανθρώπων από τις κυβερνοαπειλές.
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Εξασφάλιση ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με τρόπους που σέβονται τα
δικαιώματα των πολιτών και κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους.



Επιτάχυνση της ανάπτυξης υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων για κατοικίες,
σχολεία και νοσοκομεία σε όλη την ΕΕ.

Επέκταση της ευρωπαϊκής ικανότητας υπερυπολογιστικής για την ανάπτυξη καινοτόμων
λύσεων στους τομείς της ιατρικής, των μεταφορών και του περιβάλλοντος.
Δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα οδηγήσει στα
εξής:


Πρόσβαση μιας δραστήριας κοινότητας καινοτόμων και ταχέως αναπτυσσόμενων
νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, η οποία θα τους
επιτρέψει να επεκταθούν.



Ενίσχυση της ευθύνης των διαδικτυακών πλατφορμών με τη θέσπιση νομοθετικής
πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη διευκρίνιση των κανόνων για τις
διαδικτυακές υπηρεσίες.



Διασφάλιση της καταλληλότητας των κανόνων της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία.



Εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη



Αύξηση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας δεδομένα, με παράλληλη διασφάλιση
της προστασίας των προσωπικών και των ευαίσθητων δεδομένων.

Ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία. Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα οδηγήσει στα
εξής:


Αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε η Ευρώπη να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το
2050.



Μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του ψηφιακού τομέα.



Εξασφάλιση στους πολίτες μεγαλύτερου ελέγχου όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων τους.



Δημιουργία

ενός

ευρωπαϊκού

χώρου

δεδομένων

υγείας

που

θα

προωθεί

τη

στοχευμένη έρευνα, διάγνωση και θεραπεία.


Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και ενίσχυση της ποικιλίας και
της αξιοπιστίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.

Η περίοδος 2021-2030 χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ως «Ψηφιακή Δεκαετία» της
Ευρώπης. Στόχος είναι η Ευρώπη να ενισχύσει άμεσα την ψηφιακή κυριαρχία της και να
θέσει πρότυπα, αντί να ακολουθεί τα πρότυπα άλλων, εστιάζοντας με ευκρίνεια στα
δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές. Το όραμα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ
διαμορφώνεται γύρω από τέσσερα κομβικά σημεία:


Δεξιότητες. Ειδικοί στις ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων, στοιχειώδεις
ψηφιακές δεξιότητες για τουλάχιστον 80% του πληθυσμού



Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους, 5G
παντού, Ημιαγωγοί αιχμής: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια
παραγωγή, Δεδομένα - Υπολογιστικό νέφος και παρυφές: 10 000 κλιματικά ουδέτεροι
ακραίοι κόμβοι υψηλής ασφάλειας, Υπολογιστική: πρώτος υπολογιστής με κβαντική
επιτάχυνση.



Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Υιοθέτηση τεχνολογιών: 75% των
εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος/τεχνητή νοημοσύνη/μαζικά
δεδομένα. Φορείς καινοτομίας: να αυξηθούν οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και η
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χρηματοδότηση με σκοπό τον διπλασιασμό των «μονόκερων» στην ΕΕ. Χρήστες με
καθυστέρηση: πάνω από 90% των ΜΜΕ να επιτύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες
επίπεδο ψηφιακής έντασης.


Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Κύριες δημόσιες υπηρεσίες: 100% μέσω
διαδικτύου. Ηλεκτρονική υγεία 100% διαθεσιμότητα ιατρικών φακέλων. Ψηφιακή
ταυτότητα: 80 % πολίτες να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα.

3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
Η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και ανάπτυξη που να
δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις. Με τον
τρόπο αυτό στόχος είναι η εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας. Τομείς
πολιτικής αποτελούν:


Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση. Συνδυάζοντας τη
σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική λογοδοσία.



Εσωτερική αγορά. Μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά.



Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις. Τόνωση των επενδύσεων και δημιουργία
θέσεων εργασίας.



Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανόνες
της ΕΕ, συντονισμός των οικονομικών πολιτικών όλων των χωρών της ΕΕ σε ετήσιο
κύκλο.



Στήριξη της απασχόλησης των νέων — Γέφυρα προς την απασχόληση για την
επόμενη γενιά.

Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα πρώτα τους βήματα στην

αγορά εργασίας, αλλά αξίζουν κάθε πιθανή ευκαιρία προκειμένου να αξιοποιήσουν
πλήρως το δυναμικό τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ και να
ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
Η ΕΕ ενισχύει τη φωνή της στον κόσμο, με την προάσπιση της πολυμερούς προσέγγισης και
μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την
πολυμέρεια και μια βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, εξασφαλίζοντας πιο ενεργό ρόλο
και ισχυρότερη φωνή για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Ένα ισχυρό θεματολόγιο για
ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη ελκυστική για τις επιχειρήσεις,
είναι το κλειδί για να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη και, παράλληλα, να
διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του
περιβάλλοντος και της εργασίας.
Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει επίσης στενή συνεργασία με τους γείτονες και τους
εταίρους, μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική και της
επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. Η Επιτροπή
επιδιώκει μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις - από την
αναπτυξιακή βοήθεια έως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - που θα
εξασφαλίζει στην Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στην παγκόσμια σκηνή.
5. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής
Αποσκοπεί σε μια Ευρώπη που προστατεύει πρέπει επίσης να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και
τις βασικές αξίες της ΕΕ. Οι απειλές κατά του κράτους δικαίου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη
νομική, πολιτική και οικονομική βάση της Ένωσης. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027
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επίκεντρο του οράματος για μια Ένωση ισότητας, ανεκτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου,
στο πλαίσιο του οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Τα ισχυρά
σύνορα,

ο

εκσυγχρονισμός

του

ευρωπαϊκού

συστήματος

χορήγησης

ασύλου

και

η

συνεργασία με τις χώρες εταίρους είναι σημαντικά στοιχεία για ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα
της μετανάστευσης.
6. Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
Στοχεύει στην σε μια υγιή και ακμάζουσα δημοκρατία, οι πολίτες μπορούν να εκφράζονται
ελεύθερα, να επιλέγουν τους πολιτικούς ηγέτες τους και να έχουν λόγο για το μέλλον τους.
Η δημοκρατία στην ΕΕ αντιμετωπίζει προκλήσεις που κυμαίνονται από την άνοδο του
εξτρεμισμού και παρεμβάσεις στις εκλογές έως τη διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη
χειραγώγηση και τις απειλές κατά δημοσιογράφων. Περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την
ευρωπαϊκή δημοκρατία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών και την οικοδόμηση
ανθεκτικότερων δημοκρατιών σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω των εξής:


προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.



ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.



αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Γ.2.2 Η αναθεωρημένη Εδαφική Ατζέντα 2030
Η Εδαφική Ατζέντα καθορίζει το πλαίσιο της Εδαφικής Συνοχής της Ένωσης, υπογραμμίζει τη
σημασία και παρέχει προσανατολισμό για τον στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό και
αποζητάει την ενίσχυση της εδαφικής διάστασης των τομεακών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης. Η Ατζέντα που αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 επιδιώκει να
προωθήσει ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο για όλους τους τόπους και να
συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η Ατζέντα καθορίζει
δύο χωρικές προτεραιότητες για την Ένωση.
1. Μια Δίκαιη Ευρώπη που προσφέρει μελλοντικές προοπτικές για όλους τους
τόπους και τους ανθρώπους
Προωθεί την περισσότερο ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη αξιοποιώντας την πολυμορφία
των περιοχών της Ευρώπης, καλώντας τις τοπικές κοινότητες, τους δήμους, τις περιφέρειες
και τα κράτη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών
προκλήσεων και την βελτίωση της εργασίας, κατοικίας και επιχειρηματικότητας σε όλα τα
μέρη, την ενδυνάμωση της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας, της ικανότητας για καινοτομία
και την βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης (ΙΣΟΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΗ).
Ακόμα, μέσα από τον διάλογο και την συνεργασία προωθεί την καλύτερη ισόρροπη εδαφική
ανάπτυξη με τη χρήση της πολυμορφίας της Ευρώπης (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) και την
ευκολότερη ζωή και εργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΥΝΟΡΑ).
2. Μια Πράσινη Ευρώπη που προστατεύει τα κοινά μέσα διαβίωσης και διαμορφώνει
την κοινωνική μετάβαση
Περιλαμβάνει την βελτίωση των οικολογικών χαρακτηριστικών των μέσων ανθρώπινης
διαβίωσης, την προσαρμογή κλιματικά ουδέτερων και ανθεκτικών οικισμών, πόλεων και
περιφερειών, μέσα από την ανάπτυξη βασισμένων στην φύση λύσεων, τα δίκτυα πράσινων
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και μπλε υποδομών που θα συνδέουν τα οικοσυστήματα και τις περιοχές προστασίας, την
ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης των περιβαλλοντικών κρίσεων και την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων (ΥΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ).
Επίσης προωθεί την δημιουργία δυνατών και βιώσιμων τοπικών οικονομιών σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο μέσα την μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας και την
ανάπτυξη βασισμένων στις τοπικές συνθήκες συστημάτων βιομηχανικής συμβίωσης, την
ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειες, περιλαμβανομένης της
ανάπτυξης τοπικών στρατηγικών για την ενεργειακή μετάβαση και οικιστική ανακαίνιση, τις
μεταφορές και την ανάπτυξη της βιο-οικονομίας (ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ).
Τρίτος πυλώνας της προτεραιότητας είναι η βιώσιμη ψηφιακή και φυσική συνδεσιμότητα των
τόπων μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των δεσμών του χωρικού σχεδιασμού και της
ανάπτυξης
μεταφορών,

των

Διευρωπαϊκών

καθώς

και

με

Δικτύων,

την

την

διερεύνηση

διασύνδεση
νέων

με

τους

κοινωνικών

και

κύριους

κόμβους

περιβαλλοντικών

προοδευτικών μοντέλων τοπικής και περιφερειακής κινητικότητας (ΒΙΩΣΗΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ).
3. Η μακρο-περιφερειακή Στρατηγική Αδριατικής - Ιονίου
Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (ΕUSAIR) αποτελεί μια
προσέγγιση της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας και των επενδύσεων στην μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου, η οποία περιλαμβάνει 4 κράτη μέλη (Ελλάδα,
Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και 4 τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο
και Σερβία). Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι:


Έλλειψη clusters και ανάγκη για μεγαλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων, έρευνας και
δημόσιου τομέα.



Άνιση κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.



Ανεπάρκειες σε δίκτυα μεταφορών και ενέργειας και διασύνδεσής τους.



Περιβαλλοντικές απειλές, και ειδικότερα η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.



Ανεκμετάλλευτο δυναμικό στην ελκυστικότητα του τουριστικού τομέα.

Ο Συνολικός Στόχος της Στρατηγικής είναι η «Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και
κοινωνικής ευημερίες στην Μακροπεριφέρεια μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων
εργασίας, με τη βελτίωση της ελκυστικότητας, ανταγωνιστικότητας και προσβασιμότητάς της,
με παράλληλη διατήρηση του περ-βάλλοντος και εξασφάλιση υγιών και ισορροπημένων
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων», ο οποίος θα προωθηθεί μέσω δράσεων
επικεντρωμένων σε 4 πυλώνες:


Προώθηση της καινοτόμου θαλάσσιας και ναυτιλιακής ανάπτυξης.



Σύνδεση της περιοχής (μεταφορές και ενέργεια).



Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.



Αύξηση της ελκυστικότητας (π.χ. τουρισμός).

Γ.3. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εθνική Πολιτική Ανάπτυξης δεν έχει μια ενιαία ιεραρχική δομή, άλλα στοιχειοθετείτε από
μία σειρά Στρατηγικά ή Προγραμματικά έγγραφα που έχουν γίνει αποδεκτά από την Ελληνική
Κυβέρνηση, έχουν δεσμευτικότητα εφαρμογής τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερειακό
επίπεδο και γενικά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις τομεακού αλλά και χωρικού χαρακτήρα.
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027
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Γ.3.1. Νέα Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) 2021-2027
Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027
και προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους
Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας
επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου
2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης ενώ στην παρούσα φάση (2021)
πραγματοποιείται η κατάρτιση των Προγραμμάτων. Οι Στόχοι Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της Περιόδου 2021-2027 με τους οποίους διαμορφώνεται το νέο ΕΣΠΑ αφορούν στα
ακόλουθα.
Στόχος Πολιτικής 1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
Ο στόχος αφορά στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην
προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην
ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών
εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις,
καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και
της οικονομίας. Επίσης περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Στόχος Πολιτικής 2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων
και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων.
Ο στόχος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ελλάδας και Ευρώπης με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης, της προαγωγής των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων
και εξοπλισμού αποθήκευσης, της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης
και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, των
πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και της μείωσης της ρύπανσης. Ταμεία
Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

Στόχος Πολιτικής 3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
και των περιφερειακών διασυνδέσεων.
Ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού
συστήματος

μεταφορών

(οδικών,

σιδηροδρομικών,

θαλάσσιων),

στην

προώθηση

της

βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιακής
συνδεσιμότητας (ευρυζωνικά δίκτυα, ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, οπτικών
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ινών και δικτύων 5G). Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής.
Στόχος Πολιτικής 4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ο στόχος αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της
υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης,
κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης για την αύξηση της απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης
περιλαμβάνει

την

προώθηση

ίσων

ευκαιριών σε

όλους

(ιδίως

γυναικών, νέων

και

μακροχρόνιων ανέργων), στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και
ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού

αποκλεισμού,

καθώς

και

στην

ενίσχυση

των

συστημάτων

υγειονομικής

περίθαλψης. Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στόχος Πολιτικής 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών,
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Ο στόχος

αφορά στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές που

προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια, στην
εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που
στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και
συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους, σε
ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με
δυνατότητα

αξιοποίησης

πλουτοπαραγωγικών

πόρων

και

ιδιαίτερων

τοπικών

χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας.
Χρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ),

Ταμεία

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ένα επιπλέον και σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 20212017, αποτελεί η μελέτη για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020». Η
μελέτη εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της
Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ. Η μελέτη στοχεύει να
αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού της Πολιτικής της Συνοχής και της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για τη χώρα μας.
Ειδικότερα η μελέτη επικεντρώνεται στην αποτίμηση της εφαρμογής της Πολιτικής της
Συνοχής στη χώρα έως σήμερα και τη διαμόρφωση συστάσεων στην ανάδειξη καλών
πρακτικών για το σχεδιασμό της ΠΠ 2021-2027, στον καθορισμό των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων για το στρατηγικό σχεδιασμό μετά το 2020 στη βάση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας και των Περιφερειών, στην ενίσχυση της ικανότητας των
φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και
την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών στο πλαίσιο της Πολιτικής της
Συνοχής της ΕΕ.
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Επιλογές

και

κύρια

αναμενόμενα

αποτελέσματα

του

ΕΣΠΑ

στον

τομέα

του

περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης
Οι κύριες επιλογές πολιτικής στον τομέα της ενέργειας βάσει του ΕΣΕΚ αφορούν τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, την προώθηση της αυτονομίας με χρήση
των

ΑΠΕ

για

αυτοπαραγωγή

και

συστημάτων

αποθήκευσης,

τη

χρήση

ΑΠΕ

για

θέρμανση/ψύξη, την ενίσχυση διασυνοριακών έργων διασύνδεσης, την αναβάθμιση δικτύων
μεταφοράς και διανομής, την ανάπτυξη κέντρων ενεργειακού ελέγχου και «έξυπνων»
ενεργειακών συστημάτων και αποθήκευση ενέργειας (πχ αντλησιοταμίευση, μπαταρίες), την
προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση - επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου
(κυρίως ΑΠΕ), προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ενίσχυση Επιχειρήσεων Ενεργειακών
Υπηρεσιών (ESCOs) πχ μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων, στήριξη καταναλωτών για την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με αυξημένη ιδιωτική συμμετοχή, επιβολή υποχρέωσης
ενεργειακής

απόδοσης,

μεγαλύτερη

δυνατή

αξιοποίηση

ΑΠΕ

(περιλαμβανομένων

υπεράκτιων), ανάπτυξη, αναβάθμιση και ψηφιοποίηση υποδομών δικτύων μεταφοράς και
διανομής

ενέργειας

και

συστημάτων

παρακολούθησης

(έξυπνοι

μετρητές),

επιλογή

κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για συμμετοχή τελικών καταναλωτών.
Τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο περιορισμός της ενεργειακής φτώχειας
των νοικοκυριών, η ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών, η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, η ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στη χρήση ΑΠΕ, η μείωση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και χρήσης πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, η βελτίωση
επάρκειας ισχύος κι ασφάλειας ηλεκτρικού συστήματος, η βελτίωση διαλειτουργικότητας
δικτύου και ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.
Η πρόληψη κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές αποτελούν επίσης,
βασική επιλογή πολιτικής. Οι κύριες επιδιώξεις είναι η αναβάθμιση της ικανότητας εκτίμησης
κινδύνων και η βελτίωση της άμεσης απόκρισης σε καταστροφές. Οι παρεμβάσεις θα
επικεντρωθούν στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των επιχειρησιακών δομών
του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, την
ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων, απόκτηση σύγχρονου ICT εξοπλισμού και ευφυών
συστημάτων πρόγνωσης φυσικών καταστροφών, αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικού και
κινητοποίηση εθελοντικών οργανώσεων μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Ακαδημίας
Πολιτικής Προστασίας, και δράσεις

πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων και

ανθεκτικότητας σε καταστροφές. Παράλληλα, θα ενισχυθούν δράσεις εκπαίδευσης –
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του πληθυσμού (με έμφαση σε ΑμεΑ/χρόνια πάσχοντες) για
θέματα αντιμετώπισης κινδύνων.
Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις και η ενίσχυση της βιομηχανικής
συμβίωσης μεταξύ ΜμΕ με προώθηση της κυκλικότητας στις μεθόδους παραγωγής θα
οδηγήσει σε αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Προτεραιότητα αποτελούν η προώθηση της
βιοοικονομίας, των υπηρεσιών χρήσης αντί της προμήθειας προϊόντων και των κυκλικών
επιχειρηματικών μοντέλων καινοτομίας. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων θα
προωθηθούν δράσεις που θα συνάδουν με την πυραμίδα ιεράρχησής τους, στοχεύοντας
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πρωτίστως στην πρόληψη της δημιουργίας, στην αύξηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης
και εν γένει σχετίζονται με την κυκλική κατανάλωση, με αναβάθμιση των σχετικών
υποδομών, καθώς και τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών.
Παράλληλα, θα ληφθούν μέτρα για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ θα
υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης για την ανακύκλωση, την κυκλική
οικονομία και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών. Στο πλαίσιο εξέτασης πιθανής
αναδιοργάνωσης του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων προβλέπεται η δημιουργία ενός
ενιαίου ρυθμιστικού φορέα σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των
δράσεων

διαχείρισης στερεών αποβλήτων

στο

πλαίσιο της ευρωπαϊκής και

εθνικής

νομοθεσίας, συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων (συμπ. θαλάσσιων) αποτελούν
βασική επιλογή προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής
ποιότητας νερό, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών και μικρών νησιών.
Απαιτούνται αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών (δίκτυα, αφαλατώσεις, μικρής κλίμακας
φράγματα), ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης νερού μέσω νέων τεχνολογιών, ενώ η κάλυψη
ελλείψεων νερού θα αντιμετωπιστεί με την επανάχρηση νερού κυρίως για άρδευση.
Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα του
πόσιμου νερού και της 2ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών, για τη διαχείριση και προστασία συνολικά των υδάτινων πόρων, ενώ στο πλαίσιο
εξέτασης πιθανής αναδιοργάνωσης

του τομέα των υδάτινων πόρων προβλέπεται

η

δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού φορέα σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση της
ορθολογικής διαχείρισης και την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης τους, στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Η

κάλυψη αναγκών

σε

υποδομές

διαχείρισης

λυμάτων πραγματοποιείται βάσει

του

εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, κατά προτεραιότητα σε οικισμούς α, β, γ
προτεραιότητας, και εν συνεχεία και σε μικρότερους οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
(σε τουριστικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με έμφαση σε μικρά νησιά),
συνδυάζοντας και δράσεις διαχείριση ιλύος.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έχουν στόχο
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την αποτελεσματικότερη προστασία
πληθυσμού και οικοσυστημάτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στον εκσυγχρονισμό και
ενίσχυση των μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης, στην εκπόνηση και εφαρμογή
σχεδίων και μελετών διαχείρισης κινδύνου, στη βελτίωση της ενημέρωσης και της ικανότητας
παρακολούθησης σχετικών παραμέτρων. Έμφαση θα δοθεί επίσης σε δράσεις βελτίωσης
αστικού περιβάλλοντος μέσω πράσινων υποδομών και προώθησης της αειφόρου αστικής
κινητικότητας, στην αποκατάσταση επιβαρυμένων περιβαλλοντικά αστικών χώρων και
βελτίωσης της προσβασιμότητας.
Εξίσου σημαντική είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών με στόχο την
αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του
δικτύου NATURA 2000, την αντιμετώπιση ξενικών ειδών, τη βελτίωση οικοσυστημικών
υπηρεσιών, την παρακολούθηση και καταγραφή απειλών και αναγκών διαχείρισης, τη
βελτιωμένη

πρόσβαση

σε

ΑμεΑ

σε

περιοχές φυσικού

ενδιαφέροντος.
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πραγματοποιηθούν οριζόντιες και διευρυμένες δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης τόσο της
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, όσο και του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τα
Δάση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
σχετικά με την προστασία και διατήρηση των διαφόρων οικοσυστημάτων.
Ο Στόχος Πολιτικής 5 του ΕΣΠΑ 2021-2027 εστιάζει στην τοπική ανάπτυξη, τις χωρικές
επενδύσεις και την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιοχών θα
λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα προκύπτει μετά από έγκαιρη και εκτενή διαβούλευση
μεταξύ των κατά τόπο συντελεστών. Ειδικότερα προβλέπονται:


Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη
του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια. Η προτεραιότητα εφαρμογής
ολοκληρωμένων στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ θα δοθεί σε αστικές περιοχές όπου μεταξύ
άλλων εντοπίζονται: προγραμματισμός επενδύσεων και υποδομών υπερτοπικού
χαρακτήρα, συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικού δυναμικού για
την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, χωρική
συγκέντρωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον
και χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναξιοποίητοι, ελεύθεροι ή/και εγκαταλελειμμένοι
χώροι και κτίρια (δημόσια ή, υπό προϋποθέσεις, και ιδιωτικά),

πιέσεις από την

κλιματική αλλαγή και σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Οι στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ
θα εναρμονίζονται με τα ΣΒΑΚ ενισχύοντας και τις βιώσιμες, καθαρές μεταφορές
ειδικότερα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.


Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές με έμφαση σε ορεινές,
νησιωτικές

και

παράκτιες

περιοχές

που

στοχεύουν

σε

βιώσιμη

ανάπτυξη,

προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιδιώκεται κατά
προτεραιότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη
διαβίωσης

με

έμφαση

στις

και η διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών

επενδύσεις

υποδομών

προσβασιμότητας

και

συνδεσιμότητας, και στην εφαρμογή ολιστικών παρεμβάσεων που προωθούν την
κυκλική

οικονομία,

την

ενεργειακή

και

ψηφιακή

μετάβαση,

την

τοπική

επιχειρηματικότητα την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υποδομών ή/ και την
ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών.
Γ.3.2. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025
Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του
ΠΔΕ

σε

στρατηγικούς

στόχους

και

ιεραρχούμενες

αναπτυξιακές

προτεραιότητες.

Οι

προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης
προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021. Το ΕΠΑ καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους
ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα
αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες:
α) Έξυπνη Ανάπτυξη, β) Πράσινη Ανάπτυξη, γ) Κοινωνική Ανάπτυξη, δ) Ανάπτυξη Υποδομών
και ε) Εξωστρέφεια. Οι πρώτοι δυο από αυτούς τους πυλώνες έχουν ευρύτερη στόχευση που
αφορά πρακτικά το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις
στοχεύουν στην ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η επίτευξη μιας ισχυρής και
διατηρήσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της οικονομίας της χώρας απαιτεί την ισορροπημένη
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μεγέθυνση

και

στους

πέντε

πυλώνες.

Επιπλέον,

αναγκαίες

είναι

η

εξειδίκευση,

η

προτεραιοποίηση και η ιεράρχηση των επενδυτικών έργων εντός κάθε πυλώνα με βάση τη
δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των ανωτέρω είναι η ύπαρξη αναβαθμισμένης
διοικητικής υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού υλοποίησης, παρακολούθησης
και ελέγχου. Ο στόχος αυτός έχει σαν αντικείμενο την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης με
τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να αποκτήσει την διοικητική επάρκεια να ανταποκριθεί στον
ρόλο που αναλαμβάνει και καλύπτει όλους τους παραπάνω αναπτυξιακούς στόχους:


Ο στόχος της έξυπνης ανάπτυξης εξειδικεύεται στους εξής τρεις ειδικούς στόχους: α)
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, β) Καινοτομία και επιχειρηματικότητα και γ)
Ψηφιακός μετασχηματισμός.



Ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους ειδικούς στόχους:
α) Μετάβαση σε κυκλική οικονομία, β) Προστασία του περιβάλλοντος και γ)
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



Ο στόχος της κοινωνικής ανάπτυξης εξειδικεύεται σε τέσσερις επιμέρους ειδικούς
στόχους που αντιστοιχούν σε τομείς κοινωνικής πολιτικής: α) Υγεία και αθλητισμός,
β) Απασχόληση, γ) Παιδεία και δ) Κοινωνική συνοχή.



Ο στόχος ανάπτυξης υποδομών εξειδικεύεται σε τρεις ειδικούς στόχους: α) Ανάπτυξη,
βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δικτύων, β) Μεταφορές και γ) Εφοδιαστική
αλυσίδα.



Ο στόχος για την εξωστρέφεια περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τομείς που έχουν υψηλές
αναπτυξιακές δυνατότητες που πηγάζουν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας και ορισμένοι
κλάδοι της βιομηχανίας.

Γ.3.3. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2021 και φιλοδοξεί να εκκινήσει μια θεμελιώδη αλλαγή
οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό
μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, προσβάσιμο σε όλους. Στόχος
είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν
όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους
θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την
καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την
κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.
Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: (1) Πράσινο, (2) Ψηφιακό, (3)
Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία), (4)
Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.

Με οικονομικούς

όρους, ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις,
εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά
την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19.
Ως προς την πράσινη μετάβαση, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε αστικές
και δασικές περιοχές για την προστασία του από ακραία καιρικά φαινόμενα και την αποτροπή
πυρκαγιών.

Εκτεταμένο

πρόγραμμα

ενεργειακής

αναβάθμισης

κατοικιών,
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υποδομών επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων και υποδομών. Μεταρρύθμιση για την
αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας. Προώθηση στρατηγικών αστικών αναπλάσεων
υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής αξίας. Μεγάλες επενδύσεις σε αρδευτικά και
αντιπλημμυρικά έργα μέσω ΣΔΙΤ, συνοδευόμενες από αλλαγές στην χρήση των δικτύων
άρδευσης και εγκατάσταση τηλεμετρητών για τον εντοπισμό διαρροών και την έξυπνη
διαχείριση

του

νερού.

Πρωτοβουλίες

για

προστασία

της

βιοποικιλότητας,

οι

οποίες

περιλαμβάνουν μονοπάτια και διαδρομές πεζοπορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και την ίδρυση
Εθνικού Συστήματος Μόνιμης Παρακολούθησης ειδών και βιοτόπων και επιτήρησης των
προστατευόμενων περιοχών. Μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό της Πολιτικής
Προστασίας μέσω ΣΔΙΤ, κ.α.
Για την ψηφιακή μετάβαση, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων: προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για τη διευκόλυνση της
μετάβασης στην χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ανάπτυξη
διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Ψηφιακό μετασχηματισμό
επιχειρήσεων, με απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως
οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, η εργασία από απόσταση, το ψηφιακό γραφείο
κ.λπ. Ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διάφορους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες,
κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά
συστήματα. Διασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας συστημάτων και επιμέρους
μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Πληροφοριακό
σύστημα για τη διαχείριση συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις (CRM). Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση δεδομένων στο δημόσιο και τη
διασφάλιση συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR). Άλλες επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες και ψηφιακό μετασχηματισμό επιλεγμένων πόλεων - “έξυπνες” πόλεις (smart
cities) κ.α.
Ως προς τον πυλώνα απασχόλησης, δεξιοτήτων και κοινωνικής συνοχής, οι επενδύσεις και οι
μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: μεταρρύθμιση της αγοράς
εργασίας, που ενισχύει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρησή τους σε περιόδους
κρίσης. Προώθηση σύγχρονων Ενεργητικών και μη Ενεργητικών Πολιτικών για την Αγορά
Εργασίας (Active and Passive Labour Market Policies), αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση της
αγοράς εργασίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δικτύου προστασίας κατά της
ανεργίας. Νέα στρατηγική για την κατάρτιση και επανακατάρτιση που προβλέπει συστηματική
και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των
καταρτιζομένων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων. Αντίστοιχα μεγάλα
προγράμματα κατάρτισης με στόχο την αύξηση της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και μαθητείας. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν την καινοτομία των ελληνικών
πανεπιστημίων,

τις

επιδόσεις

τους

στην

έρευνα

και

την

προώθηση

ερευνητικών

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα και την ποιότητα της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της σύνδεσής της με την αγορά
εργασίας. Ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης με ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού και περιεχομένου, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό
μάθημα και αντίστοιχα αναβαθμισμένο εξοπλισμό στα εργαστήρια και Voucher για απόκτηση
τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά.
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Μεταρρυθμίσεις

και

επενδύσεις

προς

ενίσχυση

της

αποτελεσματικότητας

και

της

ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής
ποιότητας, όπως: Η ανακαίνιση των υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η
ψηφιοποίηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στους ασθενείς
με άνοια και νόσο Alzheimer, στους ασθενείς με αυτισμό, στους ασθενείς στην ηλικιακή
ομάδα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων κ.α. Τέλος, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που
ενδυναμώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, μέσω
προγραμμάτων ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων,
ενίσχυσης της παιδικής προστασίας, προώθησης των ίσων ευκαιριών και στήριξης της
διαφορετικότητας, ένταξης προσφύγων στην αγορά εργασίας, με ταυτόχρονη θωράκιση του
συστήματος των κοινωνικών παροχών από αθέμιτες πρακτικές.
Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό, το Σχέδιο
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου που
προβλέπει,

μεταξύ

άλλων,

ολοκληρωμένο

πρόγραμμα

ανάπτυξης

δεξιοτήτων

των

εργαζομένων και θέσπιση συστήματος ανταμοιβών και κινήτρων απόδοσης. Σημαντικά έργα
υποδομής όπως το βόρειο τμήμα του Ε65, ο εκσυγχρονισμός μέσω ΣΔΙΤ του δικτύου
σιδηροδρόμων, οι «έξυπνες» υποδομές κ.α. Πολιτικές για ενίσχυση του πολιτισμού όπως η
μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, η αξιοποίηση του πολιτισμού ως
μοχλού ανάπτυξης, υποδομές για την συνδρομή του πολιτισμού στην «ασημένια οικονομία»,
ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών διαδρομών, πρόγραμμα προστασίας εμβληματικών
μνημείων από την κλιματική αλλαγή κ.α. Επενδύσεις για την ανάπτυξη και διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και
την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, την γαστρονομία καθώς και ειδικά προγράμματα
κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών
επιχειρήσεων. Επενδύσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων και στην ενίσχυση της
έξυπνης

μεταποίησης.

Προώθηση

προγραμμάτων

οικονομικής

ενίσχυσης

του

αγροδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό στην
πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, που αφορούν την καινοτομία και την οικολογική
επεξεργασία

γεωργικών

καλλιεργειών,

την

προϊόντων,

γενετική

τον

βελτίωση

πράσινο

ζώων

κ.α.,

αγροτουρισμό,
καθώς

και

την
στην

αναδιάρθρωση
ενίσχυση

των

υδατοκαλλιεργειών.
Γ.3.4. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ, 2019)
Το ΕΣΣΜ που εγκρίθηκε το 2019 φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τις επενδύσεις σε
υποδομές μεταφορών, καθώς και για την εφαρμογή πολιτικής, κατά την περίοδο έως το 2037
με ενδιάμεσο ορίζοντα το 2027. Κεντρική επιδίωξη είναι η σύνδεση του τομεακού σχεδιασμού
των μεταφορών με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική όπως η ενίσχυση της οικονομικής
ανάπτυξης και αποδοτικότητας, η ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνδεσιμότητας
μεταφορών,

η

διασφάλιση

της

περιβαλλοντικής

βιωσιμότητας,

η

ενίσχυση

της

προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης πολιτών και η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και
προστασίας στις μεταφορές.
Δομείται σύμφωνα με τους κάτωθι πυλώνες.


Πυλώνας

1.

Ενίσχυση

ασφάλειας,

βιωσιμότητας,

αποδοτικότητας

και

ανταγωνιστικότητας των μεταφορών.
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Πυλώνας 2. Βελτίωση αποδοτικότητας και πολυτροπικότητας του άξονα ΠΑΘΕ.



Πυλώνας 3. Ενίσχυση διεθνούς χερσαίας συνδεσιμότητας.



Πυλώνας 4. Υποστήριξη τομέα τουρισμού.



Πυλώνας 5. Ενίσχυση συνδεσιμότητας ελληνικών νησιών



Πυλώνας 6. Βελτίωση αποδοτικότητας του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας.



Πυλώνας

7.

Ανάπτυξη

αποτελεσματικού

συστήματος

αστικών

-

προαστιακών

δημόσιων συγκοινωνιών σε συνάρτηση με το εθνικό σύστημα μεταφορών.


Πυλώνας 8. Προώθηση περιφερειακής κινητικότητας και ανάπτυξης.



Πυλώνας 9. Διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών.

Το προτεινόμενο σενάριο (επιπλέον του Σεναρίου Βάσης, δηλαδή παρεμβάσεις που έχουν ήδη
προγραμματιστεί) αποτελείται από 25 ήπια μέτρα (10 στις οδικές μεταφορές, 5 στις
θαλάσσιες μεταφορές, 5 στην εφοδιαστική αλυσίδα, 4 στις σιδηροδρομικές μεταφορές, 1 στις
εναέριες μεταφορές) και από 41 μέτρα υποδομής (20 στις οδικές μεταφορές, 8 στις
θαλάσσιες μεταφορές, 1 στην εφοδιαστική αλυσίδα, 9 στις σιδηροδρομικές μεταφορές, 3 στις
εναέριες μεταφορές). Με ορίζοντα το 2037, τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνοψίζονται στη
μείωση της οδικής κυκλοφορίας σε όρους χρονοαπόστασης, στην αύξηση της επιβατικής
κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και στη σημαντική αύξηση της επιβατικής και
εμπορευματικής κίνησης του σιδηροδρόμου.
Γ.3.5. Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Τα ΕΣΕΚ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον καθορισμό της αναπτυξιακής πολιτικής των
Κρατών Μελών της Ένωσης και κατά συνέπεια δεν περιορίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής
προστασίας

περιβάλλοντος,

άλλα

έχουν

κεντρικό αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το ΕΣΕΚ

παρουσιάζει έναν Οδικό χάρτη ως το 2030 (και με απώτερο στόχο το 2050) στοχεύοντας να
αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το
Κλίμα.
Παρουσιάζει και εξειδικεύει Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα
αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας το, κείμενο αναφοράς για την
επόμενη δεκαετία. Ειδικότερα το ΕΣΕΚ θέτει για το έτος 2030:


Στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε πάνω από 42% σε σχέση
με τις εκπομπές του έτους 1990 και σε πάνω από 55% σε σχέση με τις εκπομπές του
έτους 2005. Παράλληλα υιοθετούνται προβλέψεις επικαιροποίησης των πολιτικών
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή όπως η ΕΣΚΠΑ αλλά και η διαχείριση των
αποβλήτων μέσω των ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια και το κλίμα, στο πλαίσιο της Κυκλικής
Οικονομίας.



Για τις ΑΠΕ τίθεται στόχος για μερίδιο συμμετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35%.
Προβλέπεται το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
να υπερβεί το 60% και στο πλαίσιο αυτό ήδη προωθούνται δράσεις επιτάχυνσης του
πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ και της ηλεκτροκίνησης.



Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τίθεται ως ποσοτικός στόχος η τελική
κατανάλωση ενέργειας το έτος 2030 να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε
καταγραφεί κατά το έτος 2017, εκπληρώνοντας απόλυτα τον σχετικό Ευρωπαϊκό
δείκτη. Το ΕΣΕΚ περιγράφει ένα σύνολο μέτρων για τη βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης με πιο εμφατικά αυτά στον κτιριακό τομέα και στον τομέα των μεταφορών.
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Εμβληματικός στόχος στο πλαίσιο της νέας αναθεωρημένης στρατηγικής για το ΕΣΕΚ,
αποτελεί η δραστική και οριστική μείωση του μεριδίου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, την
απολιγνιτοποίηση δηλαδή, με εμπροσθοβαρές χρονικό πρόσημο κατά την επόμενη δεκαετία
και την πλήρη απένταξή του από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το έτος
2028. Το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής προβλέπει και
την παράλληλη υιοθέτηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη στήριξη των ελληνικών
λιγνιτικών περιοχών για αυτή τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στο κείμενο του ΕΣΕΚ υιοθετούνται επιμέρους
Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα Πολιτικής, σε εφτά διαφορετικές
θεματικές ενότητες: α) Κλιματική Αλλαγή, Εκπομπές και απορροφήσεις Αερίων του
Θερμοκηπίου, β) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γ) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, δ)
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, ε) Αγορά ενέργειας, στ) Αγροτικός τομέας, Ναυτιλία,
Τουρισμός και ζ) Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.
Ενδιαφέρον για την Περιφέρεια έχουν οι προτεραιότητες και τα μέτρα που απορρέουν από
την

θεματική

ενότητα

Κλιματική

Αλλαγή,

Εκπομπές

και

απορροφήσεις

Αερίων

του

Θερμοκηπίου. Ο καθορισμός των μέτρων πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των αέριων ρύπων που προβλέπονται
στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC 2016/2284, την περίοδο 2021-2030 στοχεύει στην κάλυψη
εννέα διαφορετικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής. Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στην
Επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, μέσω απολιγνιτοποίησης, προώθησης των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μείγμα της χώρας και διασύνδεσης των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων.
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την απεξάρτηση της οικονομίας από το λιγνίτη και την
απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028. Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι λόγοι που
καθιστούν την απολιγνιτοποίηση επιτακτική ανάγκη είναι και περιβαλλοντικοί λόγω του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής αλλά και οικονομικοί λόγω της αυξητικής πορείας των
τιμών εκπομπών ρύπων. Στις περιοχές που θίγονται όπως η Δ. Μακεδονία, υιοθετείται Σχέδιο
Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη στρατηγική
κατεύθυνση επηρεάζει τη σημασία των εξορύξεων ενεργειακών ορυκτών, όπως ο λιγνίτης,
καθώς οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση του παραγωγικού τους ρόλου και προοπτικής
Γ.3.6. Πολιτική απολιγνιτοποίησης
Η Ελλάδα στο τέλος του 2019 εξέδωσε τη νέα Εθνικής Πολιτικής για την Ενέργεια και το
Κλίμα με στόχο την εντατικοποίηση των ενεργειών στην κατεύθυνση αυτή. Η πολιτική αυτή
αποτυπώθηκε στο ΕΣΕΚ, στο οποίο ενσωματώθηκε ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης
της χώρας έως το 2028 με την επίσπευση του κλεισίματος όλων των λιγνιτικών μονάδων
παραγωγής, στη βάση ενός συντεταγμένου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος και του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Η
απολιγνιτοποίηση της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής προβλέπει και την παράλληλη υιοθέτηση
ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη στήριξη της μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών στη
μεταλιγνιτική περίοδο. Στη μεταβατική αυτή περίοδο προτεραιότητα δίνεται στην διασφάλιση
των θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση του υψηλής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων
ανθρωπίνου δυναμικού των περιοχών αυτών.
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Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΣΔΑΜ) για την τη ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, το
οποίο εγκρίθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 από την Κυβερνητική Επιτροπή για την
Απολιγνιτοποίηση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020. Στη συνέχεια προβλέπεται η υποβολή του για έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης.
Όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο, η αναγκαιότητα απολιγνιτοποίησης της χώρας οφείλεται
στο γεγονός ότι η λιγνιτική δραστηριότητα:


Αφενός είναι υπεύθυνη για τη εκπομπή επιβαρυντικών ρύπων για το περιβάλλον και
την υγεία, με τα επίπεδα βασικών ρύπων των μονάδων στην Ελλάδα να υπερβαίνουν
κατά πολύ τα όρια της ΕΕ.



Αφετέρου δε έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής που επιβαρύνεται επιπλέον από το
κόστος εκπομπών CO2. Η ΔΕΗ να έχει συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις για τα ορυχεία και
τη συμβατική παραγωγή και το μέσο μεταβλητό κόστος της λιγνιτικής ενέργειας
κυμαίνεται περί τα ~€80/MWh1 με την Οριακή Τιμή Συστήματος στα ~€45/MWh
(μέσος όρος έτους).

Το όραμα για την "επόμενη μέρα" για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη διέπεται από
πέντε αρχές που είναι:


Έμφαση σε τομείς εντάσεως εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις
τοπικές κοινωνίες.



Αξιοποίηση των εγγενών πλεονεκτημάτων των επηρεαζόμενων περιοχών.



Εξασφάλιση γρήγορης μετάβασης με έμφαση στις γρήγορες νίκες (quick wins).



Προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με έμφαση στην
αειφόρο ανάπτυξη και



Ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας και προώθηση πνεύματος καινοτομίας σε
όλο το εύρος δραστηριοτήτων.

Με βάση τις αρχές αυτές διαμορφώθηκε το όραμα για την επόμενη μέρα που είναι η
«Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
εκάστοτε περιοχής, με στόχο την ευημερία και βελτίωση της ζωής των πολιτών» και
εδράζεται στους παρακάτω πέντε πυλώνες και τέσσερις οριζόντιους άξονες παρεμβάσεων.
Όσον αφορά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας η αναπτυξιακή πρόταση προκρίνει την
αλλαγή της περιοχής από λιγνιτικό κέντρο σε «κέντρο παραγωγής και έρευνας καθαρής
ενέργειας με διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο». Γίνεται σαφής αναφορά στον αξιόλογο
ορυκτό πλούτο της περιοχής, εκτός του λιγνίτη, με επιλεγμένα παραδείγματα χαλαζία,
νικέλιο, χουντίτη και άργιλο-ατταπουλγίτη. Στο Σχέδιο επισημαίνεται ότι με δεδομένη την
παράδοση στην εξόρυξη λιγνίτη, η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί δυνητικά quick-win
ως προς την απασχόληση αφού απαιτείται περιορισμένη έως καθόλου επανακατάρτιση του
εργατικού δυναμικού και η αξιοποίηση των ορυκτών αυτών πόρων μπορεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη της περιοχής. Όσον αφορά στην περιοχή της Μεγαλόπολης η αναπτυξιακή πρόταση
προκρίνει τον «εκσυγχρονισμό του ενεργειακού και βιομηχανικού της προφίλ, αξιοποιώντας
ταυτόχρονα τα φυσικά της πλεονεκτήματα»
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Το ΣΔΑΜ περιλαμβάνει προκαταρκτική χωροθέτηση χρήσεων γης η οποία θα ολοκληρωθεί με
την εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ειδικότερα στο ΣΔΑΜ καθορίζονται οι
στρατηγικές

κατευθύνσεις

ανάπτυξης

γενικών

χρήσεων

γης

σε

όλες

τις

Ζώνες

Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ). Θα ακολουθήσει η εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
(ΕΠΣ) όπου θα εξειδικεύονται ανά περιοχή οι κατευθύνσεις αυτές με καθορισμό και ρύθμιση
ανά υποπεριοχή: α) των ζωνών χρήσεων γης β) των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης
και 3) των μέτρων για την περιβαλλοντική/τοπιολογική αποκατάσταση, ανάπτυξη κτιριακών
πρόσθετων χρήσεων γης. Τέλος θα εγκριθούν τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια με την έκδοση
Προεδρικών

Διαταγμάτων

οπότε

θα

είναι

δυνατή

η

αδειοδότηση

και

εγκατάσταση

δραστηριοτήτων και η υλοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των περιοχών.
Όσον αφορά στη διαδικασία απολιγνιτοποίησης με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής αυτή εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι το Σεπτέμβριο 2020 είχε κλείσει η μονάδα
του Αμυνταίου, ενώ εντός του 2021 αναμένεται η απόσυρση των μονάδων Καρδιά 3-4 και
Μεγαλόπολη 3. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2023 να
έχουν κλείσει σταδιακά όλες οι εν λειτουργία μονάδες με μοναδική εξαίρεση τη νέα μονάδα
της Πτολεμαΐδας (V) η οποία θα ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής το 2022 και για
την οποία η ΔΕΗ εξετάζει τη δυνατότητα μετατροπής της προκειμένου να λειτουργήσει με
φυσικό αέριο.
Επιλογές πολιτικής ειδικού στόχου του νέου ΕΣΠΑ περί του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης (ΤΔΜ)
Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, εδράζεται στους πέντε πυλώνες
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan): καθαρή ενέργεια, έξυπνη
αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, βιοτεχνία – βιομηχανία - εμπόριο και τεχνολογία εκπαίδευση. Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΤΔΜ απορρέουν από τα
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τα οποία θα παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες
οικονομικής

διαφοροποίησης,

απόκτησης

νέων

δεξιοτήτων

και

περιβαλλοντικής

αποκατάστασης. Ειδικότερα, οι επιλογές πολιτικής στον ΕΣ για το ΤΔΜ επικεντρώνονται:


Στον τομέα της ενέργειας και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.



Στην αναδιάρθρωση της ενεργειακής ταυτότητας με επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ και
αποθήκευσης ενέργειας, στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας κυρίως μέσω
τεχνολογικής ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας.



Στον τομέα των ΜμΕ και της βιομηχανίας ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.



Στον

τομέα

προστασίας

οικοσυστημάτων

και

φυσικού

περιβάλλοντος,

στην

αποκατάσταση ορυχείων και αλλαγή των χρήσεων γης.


Στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς και στην ανάπτυξη υποστηρικτικών ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών
ευφυούς πόλης.

Οι δράσεις που σχεδιάζονται, αναμένεται να επιφέρουν κλιμακούμενες επιπτώσεις:


Βραχυπρόθεσμες (αντιμετώπιση άμεσων κοινωνικών επιπτώσεων από την απόσυρση
των λιγνιτικών μονάδων).



Μεσοπρόθεσμες (οικονομική αναδιάρθρωση μέσω προσέλκυσης επενδύσεων ΑΠΕ και
αποθήκευσης ενέργειας, αποκατάστασης γαιών λιγνιτικών πεδίων, εναλλακτικών
χρήσεων θερμοηλεκτρικών σταθμών, έργων υποδομής, δράσεων νέων οικονομικών
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κατευθύνσεων όπως η οικονομία πράσινου υδρογόνου, ανάπτυξης δομών προώθησης
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού κλπ),


Μεσο-μακροπρόθεσμες (προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε νέους τομείς, όπως η
αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία μηχανικών κατεργασιών, η ανάπτυξη και
εφαρμογή νέων υλικών κλπ, η αξιοποίηση ειδικοτήτων από τον υπεργολαβικό
μηχανισμό της ΔΕΗ, η συνέχιση έργων αποκατάστασης γαιών των λιγνιτικών πεδίων).

Γ.3.7.

Εθνική

Στρατηγική

Κοινωνικής

Ένταξης

(ΕΣΚΕ,

2014)

και

κείμενο

διαβούλευσης νέας στρατηγικής (2021)
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξη που υιοθετήθηκε το 2014 με ορίζοντα το 2020,
επιχείρησε τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αρχών, προτεραιοτήτων και στόχων για το
συντονισμό,

την

παρακολούθηση

και

την

αξιολόγηση

όλων

των

παρεμβάσεων

καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ιεράρχησε μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες
του συστήματος κοινωνικής προστασίας βάσει των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
2020 για μία «Έξυπνη, Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη». Έθεσε τα πεδία
συνεργασίας και δικτύωσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πλήρη αξιοποίηση όλων
των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης με την
αξιοποίηση των εργαλείων Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 -2020.
Η Εθνική Στρατηγική εξυπηρετεί την προώθηση του υποδείγματος της Ενεργητικής Ένταξης
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την επαρκή ενίσχυση του εισοδήματος,
την προώθηση στην απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και την πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αντίκτυπο των μέτρων στην κοινωνική
και οικονομική ενσωμάτωση των ευάλωτων ατόμων, όσο και τις πιθανές μεταξύ τους
συνέργειες. Υπό το πρίσμα αυτό, η Εθνική Στρατηγική διαρθρώνεται σε τρεις Πυλώνες, που
οριοθετούν τις βασικές προτεραιότητες δράσης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης την
περίοδο 2015-2020: α) Πυλώνας 1 «Καταπολέμηση της φτώχειας», β) Πυλώνας 2
«Πρόσβαση σε υπηρεσίες» και γ) Πυλώνας 3 «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς». Από
επιχειρησιακή άποψη, οι τρεις Πυλώνες της Στρατηγικής εξειδικεύονται με τα βασικά
εργαλεία εξυπηρέτησης των Στόχων της, όπως προσδιορίζονται ως πακέτα παρεμβάσεων
(«Επιχειρησιακοί Άξονες»): α) Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, β) Πρόληψη και
καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών, γ) Προώθηση της ένταξης των ευπαθών
ομάδων και δ) Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης. Οι Επιχειρησιακοί Άξονες
εξυπηρετούνται με συγκεκριμένες Προτεραιότητες Πολιτικής, οι οποίες προωθούνται με
θεματικά Μέτρα.
Η νέα Στρατηγική (κείμενο διαβούλευσης 2021)
Η νέα Εθνική Στρατηγική για τη Κοινωνική Ένταξη και τη Μείωση της Φτώχειας αφορά στην
περίοδο 2021 – 2027. Το όραμα αυτής στηρίζεται σε τρεις άξονες: α) άμβλυνση κάθε μορφής
ανισότητες,

δίνοντας

προτεραιότητα

στις

πιο

ευάλωτες

ομάδες

–

η

πολυμορφία/ποικιλομορφία και η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελούν πλεονεκτήματα για την
κοινωνία στο σύνολο της, β) το κράτος πρέπει να στηρίζει ενεργά τους πολίτες και τις πιο
ευπαθείς ομάδες, όχι μόνο με παθητικές παρεμβάσεις, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα, αλλά
και με εφόδια ώστε οι πολίτες να ωφεληθούν και να αποκτήσουν (ξανά) ενεργό ρόλο στην
κοινωνία και την οικονομία και γ) να υπάρχει ανοικτός διάλογος κράτους και πολιτών, ώστε ο
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σχεδιασμός να αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας - απαραίτητος είναι και ο
διάλογος των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και φορέων που ασκούν κοινωνική
πολιτική.
Η δόμηση της νέας Στρατηγικής αφορά την υιοθέτηση σειράς Επιχειρησιακών Αξόνων,
Προτεραιότητες ανά άξονα και Μέτρα υλοποίησης των προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:


Επιχειρησιακός Άξονας 1. Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά αγαθά. Αφορά
στο γενικό πληθυσμό με έμφαση στα άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στους
αστέγους. Διακρίνεται στις εξής Προτεραιότητες Πολιτικής: α) Πρόσβαση σε επαρκής
πόρους και β) Πρόσβαση σε βασικά αγαθά.



Επιχειρησιακός Άξονας 2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αφορά σε άτομα σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, άστεγοι, γυναίκες θύματα βίας και
κακοποίησης, άλλες ευάλωτες ειδικές ομάδες (π.χ. Ρομά). Διακρίνεται στις εξής
Προτεραιότητες Πολιτικής: α) Υπηρεσίες υποστήριξης και πρόληψης, β) Πρόσβαση σε
υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας, γ) Μετάβαση από δομές κλειστής φροντίδας σε δομές
υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα ή στο οικογενειακό περιβάλλον, δ)
Προώθηση

της

αποϊδρυματοποίησης

και

της

αποκατάστασης,

ε)

Υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης, αγωγής και εκπαίδευσης, στ) Υπηρεσίες υγείας, ζ)
Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη, η) Πρόσβαση σε λοιπές υπηρεσίες.


Επιχειρησιακός

Άξονας

3.

Ένταξη

στην

αγορά

εργασίας,

βελτίωση

της

απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση. Αφορά σε ανέργους και
εργαζόμενους σε επισφάλεια. Διακρίνεται στις εξής Προτεραιότητες Πολιτικής: α)
Συμβουλευτική,
απασχόλησης,

β)
δ)

Επαγγελματική
Προγράμματα

κατάρτιση

κοινωνικής

/

εκπαίδευση,

οικονομίας,

ε)

γ)

Προγράμματα

Άλλες

υπηρεσίες

πρόσβασης στην αγορά εργασίας.


Επιχειρησιακός

Άξονας

4.

Διακυβέρνηση

της

ΕΣΚΕ.

Διακρίνεται

στις

εξής

Προτεραιότητες Πολιτικής: α) Θεσμική και επιχειρησιακή ενίσχυση του Εθνικού
Μηχανισμού

Συντονισμού,

Παρακολούθησης

και

Αξιολόγησης

των

Πολιτικών

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και β) Ηλεκτρονική και ψηφιακή
αναβάθμιση των προνοιακών θεσμών, δομών και εργαλείων για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Η νέα Εθνική Στρατηγική θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δόμησης
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την Προγραμματική Περίοδο 20212027. Η νέα Στρατηγική, θέτει τις βασικές αρχές, στρατηγικούς στόχους και πολιτικές
προτεραιότητες επί των οποίων θα ακολουθήσει και αναπτυχθεί ο κάθετος σχεδιασμός (up –
bottom) μέτρων και δράσεων των Περιφερειών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Ο νέος
σχεδιασμός των Περιφερειών θα στηριχθεί, αφενός στον οδικό χάρτη που χαράσσει η νέα
Στρατηγική, αφετέρου θα λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες, ισχύουσες κοινωνικό-οικονομικές
συνθήκες και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η καθεμία από αυτές (bottom – up).
Γ.3.8. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική
1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 - 2021
Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) που υιοθετήθηκε το 2016, αποτελεί τον οδικό χάρτη
και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους
τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα,
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με ορίζοντα το 2021 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη. Ειδικότερα, η
ΕΨΣ εστιάζει σε επτά τομείς παρέμβασης με συγκεκριμένες προτεραιότητες για τον κάθε
τομέα. Οι προτεραιότητες αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένα κενά της ελληνικής δημόσιας
διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας και διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο
παρεμβάσεων ΤΠΕ, εστιάζοντας στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στη βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.
Σύμφωνα με το όραμα της ΕΨΣ: Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
αποτελέσουν το μοχλό για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας και για την
ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, τον καταλύτη για
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση καθώς επίσης και το εργαλείο και
μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΨΣ, αναγνωρίζονται συγκεκριμένες
κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, και συγκεκριμένα:


Η υψηλή διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών Νέας Γενιάς, ως
προϋπόθεση για την δημιουργία προοπτικών για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση,
εξωστρέφεια και καινοτομία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.



Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη ουσιαστικών δράσεων μεταρρύθμισης,
τόσο προς την κατεύθυνση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, με εστίαση στις υπηρεσίες μεγάλης ζήτησης, όσο και προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Ουσιαστικό
συστατικό αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ριζική αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός του
τρόπου σχεδιασμού και προμήθειας έργων ΤΠΕ από το Δημόσιο.



H υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στους τομείς –
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Κομβικό σημείο προς την κατεύθυνση αυτή, είναι
ο συντονισμός των δράσεων έτσι ώστε να στοχεύουν παράλληλα στην ενίσχυση και
της προσφοράς (από την πλευρά του κλάδου των εταιρειών ΤΠΕ) αλλά και της
ζήτησης (από την πλευρά των εταιρειών των άλλων τομέων - πυλώνων).



Η ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ ως διεθνώς ανταγωνιστικού τομέα της οικονομίας, με
τη συγκράτηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που
διαθέτει

η

χώρα,

με

την

έμπρακτη

υποστήριξη

νεοφυούς

και

καινοτόμου

επιχειρηματικότητας ΤΠΕ και με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του
πληθυσμού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια.
Οι Τομείς παρέμβασης αφορούν:


Την ανάπτυξη εθνικών υποδομών συνδεσιμότητας νέας γενιάς με 2 Προτεραιότητες
μέτρων.



Την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας με 5 Προτεραιότητες μέτρων.



Την ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της
απασχόλησης με 5 Προτεραιότητες μέτρων.



Την

ενδυνάμωση

του

ανθρώπινου

δυναμικού

με

ψηφιακές

δεξιότητες

με

3

Προτεραιότητες μέτρων.


Τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου με 8
Προτεραιότητες μέτρων.



Την άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας με 3
Προτεραιότητες μέτρων.
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2.

Η

Την ενίσχυση της ασφάλειας και εμπιστοσύνης με 3 Προτεραιότητες μέτρων.
νέα

Εθνική

Ψηφιακή

Στρατηγική

2020

–

2025

(Βίβλος

Ψηφιακού

Μετασχηματισμού)
Κατά την επιδίωξη διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στο πλαίσιο της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης, η νέα ΕΨΣ θέτει τους ακόλουθους στόχους: α) Ασφαλής,
γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, β) Καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες
του κράτους προς τους πολίτες σε όλους τους τομείς ζωής, γ) Ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων των πολιτών, δ) Διευκόλυνση μετατροπής της κάθε ελληνικής επιχείρησης σε
ψηφιακή, ε) Στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, στ) Παραγωγική αξιοποίηση
των δεδομένων του Δημοσίου, ζ) Ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς
της οικονομίας.
Οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και
υλοποίησης, καθώς και το σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα
υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας,
αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ). Οι βασικές παρεμβάσεις του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνουν σειρά δράσεων και έργων που οργανώνονται σε
έξι διακριτούς στρατηγικούς άξονες. Η συγκεκριμένη διάκριση κρίθηκε σκόπιμη με βάση τη
φύση και το αντικείμενο των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ευκρινώς ο τρόπος με
τον οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Επίσης,
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών για την ανάπτυξη
προηγμένων λύσεων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων του.
Οι στρατηγικοί άξονες είναι:


Συνδεσιμότητα. Βελτίωση της πρόσβασης και της συνδεσιμότητας, με ποιοτικούς και
ποσοτικούς όρους, ενίσχυση της κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας και η
επίτευξη

υπερυψηλών

ταχυτήτων

πρόσβασης,

ανάπτυξη

δικτύων

οπτικών

επικοινωνιών και 5G και ενθάρρυνση των επενδύσεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς.


Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες. Μετάβαση σε ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες θα
νιώθουν

ασφαλείς

και

θα

είναι

ενεργοί,

το

κράτος

και

οι

υπηρεσίες

του

αποτελεσματικές ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη, η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης θα συμβαδίζει με τους πρωταγωνιστές στα διεθνή ψηφιακά και
παιδαγωγικά επιτεύγματα, η οικονομία και η ανάπτυξη της χώρας προσαρμοσμένη στο
ψηφιακό μέλλον και στο διεθνή ανταγωνισμό.


Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων. Ενίσχυση του βαθμού και του ρυθμού
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, εισαγωγή του συστήματος μέτρησης
«Digitometer» για τη παρακολούθηση της μετάβασης.



Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες. Ψηφιακός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός των
ΚΕΠ σε ΚΕΠ-plus και ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.



Ψηφιακή Καινοτομία. Δημιουργία ενός οργανωμένου, αξιόπιστου, βιώσιμου και
συντονισμένου

δικτύου

κόμβων

υποστήριξης

ψηφιακού

μετασχηματισμού

των

ελληνικών επιχειρήσεων με την ενδυνάμωση και αξιοποίηση κόμβων ψηφιακής
καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο.
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Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών. Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων,
τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας.

Οι ανωτέρω στρατηγικοί άξονες παρεμβάσεων επιχειρούν τη διαμόρφωση ωφελειών του
ψηφιακού μετασχηματισμού στο σύνολο των τομέων της κοινωνίας και οικονομίας μέσα από
την υποστήριξη σειράς επιμέρους δράσεων. Αυτές εξειδικεύονται στους τομείς της παιδείας,
της υγείας – αξιοπρεπούς διαβίωσης, της εργασίας και των κοινωνικών υποθέσεων, της
δικαιοσύνης, του αθλητισμού και πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, της
διοίκησης – αυτοδιοίκησης, της καινοτομίας, των οικονομικών, των μεταφορών, του
τουρισμού, της ναυτιλίας, της νησιωτικής πολιτικής, του μεταναστευτικού και της εξωτερικής
πολιτικής.
Γ.4.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

-

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Παρουσιάζεται το πλαίσιο των εθνικών στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης
όπως αυτοί διαμορφώνονται από το πλέγμα των πολιτικών στα κύρια περιβαλλοντικά
ζητήματα που εντοπίζονται στο επίπεδο της χώρας και κατ’ επέκταση στο επίπεδο της Δ.
Μακεδονίας. Το εν λόγω πλαίσιο συσχετίζεται με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας έναντι διεθνών
και ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και επιλογών. Τα θέματα που προσεγγίζονται αφορούν στις
πολιτικές για τη βιοποικιλότητα, τους υδατικού πόρους, τα δάση, τη διαχείριση αποβλήτων,
την κλιματική αλλαγή, την πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο, υπό το πρίσμα της επιδίωξης
της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γ.4.1. Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Ο τρόπος που η ελληνική πολιτεία ενσωμάτωσε τη διεθνή προβληματική για τη βιώσιμη
ανάπτυξη καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας στο
πλαίσιο της συμμετοχής της στους δυο σημαντικότερους θεσμούς διεθνούς διακυβέρνησης,
στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η (πρώτη) Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2002 αποτέλεσε ένα πλαίσιο
επιλογών για την υλοποίηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων ως προϋπόθεση
επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Το στοιχείο της περιβαλλοντικής συνιστώσας ήταν
κεντρικό και διέτρεξε το σύνολο των επιμέρους στόχων, επιδιώξεων και προτεινόμενων
δράσεων. Στο επίπεδο αρχών, η Στρατηγική αξιοποίησε πλήρως τις βασικές αρχές της
περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως έχουν τεθεί στο Ευρωπαϊκό επίπεδο: η Αρχή της πρόληψης,
η Αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και η Αρχή της ισότητας και συνευθύνης. Η προσέγγιση
αρχών και στόχων πραγματοποιήθηκε με σειρά γενικών αξόνων - δράσεων προς ανάληψη
αλλά και με την οριζόντια μεταφορά τους σε τομείς πολιτικής όπως η οικιστική πολιτική, η
ενέργεια, οι μεταφορές, η γεωργία – αλιεία, η βιομηχανία και ο τουρισμός.
Το 2015, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς
κρατών η "Ατζέντα 2030" που περιέχει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable
Development Goals – SDGs) και τους 169 Υποστόχους (targets) τους. H επίτευξή τους έως
το 2030, θα απαιτήσει μία ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη
χώρα,

πιο

ολοκληρωμένη

και

στρατηγική,

καθώς

το

ζήτημα

ανάγεται

σε

πρώτη

προτεραιότητα διεθνώς για την επόμενη 15ετία, με στόχο την ουσιαστική ενσωμάτωση και
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των

τριών

διαστάσεων

της

βιώσιμης

ανάπτυξης

(κοινωνικής,

περιβαλλοντικής

και

οικονομικής) ταυτόχρονα σε όλες τις πολιτικές.
Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνιστά πλέον εθνική δέσμευση. Η Ατζέντα 2030
προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική,
περιβαλλοντική και οικονομική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη
διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Η
Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της
κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και της ανάγκες της χώρας.
Οι 17 στόχοι ΣΒΑ (2016 - 2030) παρουσιάζονται εξής:


Μηδενική φτώχεια (σταδιακή εξάλειψη της φτώχιας)



Μηδενική πείνα (επισιτιστική, διατροφική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία).



Καλή υγεία και ευημερία (καλή υγεία του πληθυσμού σε όλες τις ηλικίες).



Ποιοτική εκπαίδευση (ελεύθερη, ισότιμη, ποιοτική εκπαίδευση και προαγωγή της δια
βίου μάθησης).



Ισότητα των φύλων (ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες).



Καθαρό

νερό

και

αποχέτευση

(αποδεκτές

συνθήκες

υγιεινής,

πόσιμο

νερό,

επεξεργασία λυμάτων).


Φτηνή και καθαρή ενέργεια (πρόσβαση σε

οικονομική, αξιόπιστη και βιώσιμη

ενέργεια).


Αξιοπρεπής

εργασία

και

οικονομική

ανάπτυξη

(διαρκής

οικονομική

ανάπτυξη,

πρόσβαση στην εργασία).


Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (βιώσιμη βιομηχανοποίηση, προαγωγή της
καινοτομίας, επαρκείς υποδομές).



Λιγότερες ανισότητες (άμβλυνση ανισοτήτων μεταξύ χωρών και περιφερειών).



Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των
συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις).



Υπεύθυνη

κατανάλωση

και

παραγωγή

(βιώσιμες

συνθήκες

παραγωγής

και

κατανάλωσης).


Δράση για το κλίμα (αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής).



Ζωή στο νερό (βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και θαλασσών).



Ζωή στη στεριά (προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας).



Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (εκμηδένιση διεθνών συγκρούσεων, κράτος
δικαίου και λειτουργικοί θεσμοί).



Συνεργασία για τους Στόχους (παρακολούθηση των στόχων ΣΒΑ και διεθνείς
συνεργασίες προαγωγής τους).

Είναι προφανές ότι οι ειδικοί στόχοι της νέας ΣΒΑ ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των φυσικών
πόρων με τρόπο που να επιτυγχάνεται η οικονομική ανάπτυξη, η παραγωγική εξειδίκευση, η
διάχυση των ωφελειών στο κοινωνικό σύνολο και η προστασία του περιβάλλοντος.
Ταυτόχρονα επιχειρείται εξορθολογισμός των συνθηκών εξέλιξης του κλάδου της ενέργειας
που στηρίζεται στη χρήση ορυκτών καυσίμων. Σε συνέχεια των δεσμεύσεων της χώρας ως
προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Agenda 2030, εξέδωσε η ελληνική κυβέρνηση την
Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξης (2019) η οποία επιχειρεί να θέσεις
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το συνολικό αναπτυξιακό πρότυπο επί των αρχών της αειφορίας. Τα βασικά στοιχεία δόμησης
παρουσιάζονται ακολούθως.
Γ.4.2. Εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη 2030
Η εθνική Στρατηγική για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη ενσωματώνει τους Στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές
προτεραιότητες. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία διαρκούς εξειδίκευσης, αξιολόγησης,
επικαιροποίησης και εμπλουτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική ενσωματώνει όλες τις
νεότερες εξελίξεις και εξειδικεύεται σε 100 περίπου κεντρικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές και
έργα. Επίσης, τίθενται 40 εμβληματικοί στόχοι για την ανάπτυξη με τριπλή επιδίωξη: α) την
αντιμετώπιση

χρόνιων

διαρθρωτικών

ελλείψεων,

αδυναμιών

και

στρεβλώσεων

του

παραγωγικού μοντέλου, β) την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της παραγωγικής
ανασυγκρότησης και γ) την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση,
οι δημογραφικές πιέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και η κλιματική αλλαγή. Η εθνική
Στρατηγική διαρθρώνεται και εξελίσσεται βάσει:


40 εμβληματικών στόχων σε κεντρικούς τομείς της οικονομικής, παραγωγικής,
κοινωνικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.



10 κεντρικών αναπτυξιακών μέτρων (δέσμες) οριζόντιου χαρακτήρα οικονομικού παραγωγικού προσανατολισμού.



5 βασικές αναπτυξιακές θεματικές που εστιάζουν στη δημοσιονομική βιωσιμότητα,
στην παραγωγική βιωσιμότητα, στις υποδομές, στη δίκαιη διάχυση των αναπτυξιακών
αποτελεσμάτων και στα εργαλεία χρηματοδότησης.

Ειδικό ενδιαφέρον έχει η θεματική που αφορά στη δίκαιη διάχυση των αναπτυξιακών
αποτελεσμάτων καθώς αυτή ενσωματώνει τη σχετικά καινούργια προβληματική περί
"Κυκλικής Οικονομίας".
Γ.4.3. Το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
Η κυκλική οικονομία αποτελεί καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με
σαφή

περιφερειακή

διάσταση.

Το

"κυκλικό"

παραγωγικό

μοντέλο

θεωρείται

εύκολα

προσαρμόσιμο στην ελληνική οικονομία λόγω της πληθώρας ευκαιριών και δυνατοτήτων
αξιοποίησης πόρων, αλλά και των αλλαγών που συντρέχουν ευρύτερα στην οικονομία.
Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και στην κυκλική οικονομία μπορούν
να ενισχύσουν την ανταπόκριση της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.
Το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία", περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες σε συνάφεια με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Δράσης του 2015 για την Κυκλική Οικονομία και την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του
2030. Οι προτεραιότητες του Σχεδίου περιλαμβάνουν: α) την άρση των γραφειοκρατικών
περιορισμών ως προς τη διάχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, β) τη δέσμευση
πόρων από διάφορες πηγές για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων, γ)
την αύξηση κινήτρων για τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της γνώσης, της ενημέρωσης και της
καθιέρωσης ευέλικτων δομών διακυβέρνησης.
Η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία (2018), η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στις 17/4/2018, στοχεύει ακριβώς στην επιτάχυνση των
δράσεων
56

κυκλικής

οικονομίας

και

στην

απελευθέρωση

αναπτυξιακού

δυναμικού,
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περιλαμβάνοντας μια σειρά δράσεων για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων, το
σχεδιασμό και τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου και κανονισμών σε συνδυασμό με την άρση
γραφειοκρατικών εμποδίων, τη σύνδεση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της
κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία, την παροχή τεχνογνωσίας και τη
βελτίωση της διακυβέρνησης και της δικτύωσης και την επιτάχυνση εφαρμογών.
Πυλώνες

της

Εθνικής

Στρατηγικής

Κυκλικής

Οικονομίας

και

ταυτόχρονα

στοιχεία

αναπτυξιακού μετασχηματισμού και αλλαγής αναπτυξιακού προτύπου αποτελούν οι:


Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, με βασικές επιδιώξεις την αύξηση της αποδοτικότητάς
τους, την επανεξέταση των αλυσίδων αξίας, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων,
την επανάχρηση κτιρίων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού ή τη συλλογή
βρόχινων και πηγαίων νερών.



Ενίσχυση

της

Κυκλικής

Επιχειρηματικότητας,

με

ενθάρρυνση

της

ιδέας

του

οικοσχεδιασμού, της παραγωγής προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής, της επισκευής,
ανακαίνισης, επαναχρησιμοποίησης, αναπαλαίωσης, προώθηση της βιομηχανικής
συμβίωσης (clusters, πάρκα καινοτομίας, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, πλατφόρμες
ανταλλαγής

γνώσης-πληροφορίας),

της

προώθησης

μοντέλων

καινοτόμας

επιχειρηματικότητας (πχ οικονομίας του διαμοιρασμού), υποστήριξη της βιολογικής
οικονομίας, της προώθησης πράσινων και κυκλικών δημόσιων προμηθειών, της
υποστήριξης χρήσης δευτερογενών υλικών.


Κυκλική Κατανάλωση, με πλήρη ενημέρωση των πολιτών, αξιοποίηση Οικολογικού
Σήματος και άλλων κινήτρων, με εκπαίδευση και βασικές επιδιώξεις την αειφόρο
κατανάλωση τροφίμων (αποτροπή απόρριψης, αστική καλλιέργεια), την αποτροπή
υπερβολικής χρήσης πόρων (τρόφιμα-ποτά, ένδυση, συσκευασία, ΗΗΕ), την πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων μέσω προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επισκευής και
επιδιόρθωσης, τον έλεγχο του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου και τελικά την
προώθηση υπηρεσιών χρήσης αντί της προμήθειας προϊόντων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα πεδία:


Κανονιστικών και Νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας
και την άρση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων (23 Δράσεις Υλοποίησης).



Xρηματοδότησης και οικονομικών κινήτρων (2 Δράσεις Υλοποίησης).



Βελτίωσης της γνώσης, των διαδικασιών διαχείρισης και ανταλλαγής της και σύνδεσής
της με την παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία (6 Δράσεις Υλοποίησης).



Ενίσχυσης της διακυβέρνησης της κυκλικής οικονομίας και της δικτύωσης (3 Δράσεις
Υλοποίησης).

Γ.4.4. 8ο ΠΔΠ και Εθνική Πολιτική για το περιβάλλον
1. Το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
H EE έχει αναγνωρίσει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και τη
βιωσιμότητα

είναι

πρωτοφανούς

κλίμακας

και

επείγοντος,

απαιτώντας

άμεση

και

συντονισμένη δράση και συστημικές λύσεις. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης
απέφεραν σημαντικά οφέλη τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, και τα τελευταία χρόνια το κεκτημένο διαμορφώνεται όλο και
περισσότερο από ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο όραμα, στόχους και στρατηγικές πολιτικές
πλαίσιο, μειώνοντας αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές πιέσεις.
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Ωστόσο, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, η
κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, καθώς και η μη βιώσιμη χρήση των πόρων, η
ρύπανση και οι σχετικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, τη φύση, τα
οικοσυστήματα και την οικονομία απαιτούν αποφασιστική περαιτέρω δράση στην ΕΕ και
παγκοσμίως.Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και με

την ανακοίνωση «Ένας καθαρός

πλανήτης για όλους», η ΕΕ υπέβαλε τον Μάρτιο του 2020 τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), δεσμευόμενη να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
έως το 2050. Η Επιτροπή πρότεινε να κατοχυρωθεί αυτός ο στόχος στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία για το κλίμα και ενέκρινε επίσης ορισμένες νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως:


ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια καθαρή και ανταγωνιστική
Ευρώπη.



μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030.



μια στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιρούνι».

Η ΕΕ υιοθέτησε επίσης μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση της COVID-19, η οποία
προκαλεί βαρύ φόρο στη ζωή και τα μέσα διαβίωσης και έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς
προκλήσεις στη χάραξη πολιτικής, οι οποίες επιδεινώνονται από σοβαρή οικονομική ύφεση.
Το σχέδιο ανάκαμψης next generation EU που εγκρίθηκε τον Ιουλίου του 2020, υπογραμμίζει
το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της
Ευρώπης και τον ρόλο της στην επίτευξη βιώσιμης και ταχείας ανάκαμψης, καθώς και τη
διασφάλιση

μακροπρόθεσμης

προβλεψιμότητας

στην

πορεία

προς

την

κλιματική

ουδετερότητα, και εν τέλει μια δίκαιη μετάβαση, η οποία δεν αφήνει κανέναν πίσω.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προωθεί το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, με το
μακροπρόθεσμο όραμά του και τους τις προτεραιότητες του να συντάσσονται με την Πράσινη
Συμφωνία σε μια δέσμευση για την πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ. Η πρόταση για ένα 8ο ΠΔΠ
δομείται συνεπώς στη βάση της Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έχει τους ακόλουθους έξι
στόχους προτεραιότητας:


επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2030 και της
κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.



ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και μείωση
της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή.



προώθηση προς ένα μοντέλο αναγεννητικής ανάπτυξης, αποσύνδεση της οικονομικής
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και
επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.



επιδίωξη φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης, μεταξύ των οποίων ο αέρας, τα ύδατα και
το έδαφος και η προστασία της υγείας και της ευημερίας των Ευρωπαίων.



προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση του
φυσικού κεφαλαίου (ιδίως του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των δασών, των
γλυκών υδάτων, των υγροτόπων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων).



μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που σχετίζονται με την
παραγωγή και την κατανάλωση (ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής
ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας και του συστήματος
τροφίμων).
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Προκειμένου να μετρηθεί και να κοινοποιηθεί κατά πόσον είμαστε σε καλό δρόμο για την
επίτευξη αυτών των στόχων, η πρόταση του 8ου ΠΔΠ προτείνει τη δημιουργία ενός νέου
πλαισίου παρακολούθησης. Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ και τις χώρες μέλη της να καθορίσουν
σε ποιο βαθμό ζούμε καλά, εντός των πλανητικών ορίων.
2. Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική
Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική δεν αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριμένο - μεμονωμένο
κείμενο με επιδιώξεις - αντικείμενα - πλαίσιο δράσεων κλπ αλλά διαμορφώνεται ως η
οριζόντια παρέμβαση στο σύνολο των χωρικών και τομεακών πολιτικών, θέτοντας ένα
κεντρικό περίγραμμα στόχων για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος με βασική
επιδίωξη και στρατηγική αναφορά, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ουσιαστικό
στοιχείο διαμόρφωσης της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
δεσμεύσεων ενώ η υλοποίησή της συμπαρασύρει παρεμβάσεις σε ζητήματα νομολογίας,
προγραμματισμού και θεσμικών προσαρμογών.
Βασικές επιδιώξεις και τομείς - στόχοι
Η κεντρική επιδίωξη της εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον εστιάζει στην προστασία της
βιοποικιλότητας, στη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα
οικοσυστήματα, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις
προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός
νέου

αναπτυξιακού

μοντέλου.

Στους

τομείς

της

περιβαλλοντικής

πολιτικής

συμπεριλαμβάνονται:


Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.



Η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση.



Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων
πόρων.



Η προστασία από την αέρια ρύπανση.



Η προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών.



Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η προστασία
από τη βιομηχανική ρύπανση.



Η διαχείριση κινδύνων.



Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.



Η διαχείριση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων.



Η διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία.



Η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Συνιστώσες υλοποίησης της πολιτικής
Η υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα πραγματοποιείται μέσα από τρεις
βασικούς άξονες στόχευσης. Αυτοί αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, στη χρηματοδότηση
περιβαλλοντικών έργων/υποδομών και στην οργάνωση της διοίκησης.
Σε ό,τι αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνέβαλε στον εμπλουτισμό και τη βελτίωσή του, παρά τις όποιες καθυστερήσεις στην
ενσωμάτωση των ρυθμίσεων. Οι εθνικές ρυθμίσεις που πηγάζουν από την κοινοτική
περιβαλλοντική νομοθεσία (σε ένα ποσοστό περίπου 80%) καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα
θεμάτων που εκτείνεται από την προστασία των οικοτόπων, την προστασία των υδάτων και
τη διαχείριση των αποβλήτων έως την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αντιμετώπιση της
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κλιματικής αλλαγής. Επίσης, εντοπίζεται σημαντική νομολογία σε ρυθμίσεις οριζόντιου
χαρακτήρα

που

περιβαλλοντική

αφορούν
ευθύνη,

στις

στην

Μελέτες
ελεύθερη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

πρόσβαση

πληροφόρηση

στην

(ΜΠΕ),
σε

στην

θέματα

περιβάλλοντος και στη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων.
Ο δεύτερος βασικός άξονας της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής συνδέεται με τη
χρηματοδότηση. Οι πόροι που προήλθαν από τα κοινοτικά ταμεία και προγράμματα βοήθησαν
την Ελλάδα να αναβαθμίσει την υποδομή για το περιβάλλον και να ενισχύσει την εμπειρία της
σε θέματα διαχείρισης. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και
άλλα έργα που συνδέονται με τη διαχείριση στερεών, υγρών ή επικίνδυνων αποβλήτων ή με
άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η προστασία και διαχείριση οικοτόπων, η διαχείριση
περιβαλλοντικών κινδύνων, έργα ύδρευσης, έργα πράσινων μεταφορών κ.ά. Στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 συνεχίζουν οι υποδομές διαχείρισης του περιβάλλοντος
να αποτελούν προτεραιότητα χρηματοδότησης.
Ο τρίτος άξονας της περιβαλλοντικής πολιτικής αφορά στην οργάνωση της διοίκησης.
Επιδίωξη προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
στη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο συγκερασμός των επιδιώξεων που
αφορούν στη διαχείριση των ζητημάτων ενέργειας και κλιματικής πολιτικής. Παράλληλα
διατηρείται και ενισχύεται η πυραμιδική δομή αρμοδιοτήτων σχεδιασμού - αδειοδότησης ελέγχου - εφαρμογής της πολιτικής από το κεντρικό επίπεδο της διοίκησης προς το τοπικό
επίπεδο της αυτοδιοίκησης.
Πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί ο Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση

στην

ελληνική

νομοθεσία

των

Οδηγιών

2018/844

και

2019/692

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», με τον οποίο
ρυθμίζονται ζητήματα: α) απλοποίησης διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, β)
διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ, γ) διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών, δ) χρήσεων
γης εντός και θεμάτων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ε) ρυθμίσεων δασικών
χαρτών, στ) οικιστικών πυκνώσεων, ζ) εναρμόνισης της νομοθεσίας με Οδηγίες αναφορικά
με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, η) εναρμόνισης της νομοθεσίας με Οδηγίες αναφορικά
με την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, θ) ρυθμίσεων του Κτηματολογίου, ι) διαχείρισης
αποβλήτων και ια) σειράς λοιπών διατάξεων.
Γ.4.5. Πολιτική για τη βιοποικιλότητα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας,
από τα πλέον πρωτοπόρα παγκοσμίως, με ακρογωνιαίο λίθο τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά
(2009/147/ΕΚ) και για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) που αποτελούν τη βάση του
ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Οι δύο οδηγίες συμβάλλουν
στην επίτευξη των σκοπών διεθνών συμβάσεων όπως η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα και η
Σύμβαση της Βέρνης, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνολικά ή/και το κάθε κράτος
μέλος χωριστά έχουν κυρώσει. Επιπλέον αυτών των δύο οδηγιών, υπάρχουν πολλές οδηγίες
που συμπληρώνουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ
όπως οι οδηγίες πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια
στρατηγική.
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Το Μάιο του 2012 παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με τίτλο:
"Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2020". Η Στρατηγική υιοθετήθηκε σε Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών
Περιβάλλοντος

της

23/6/2011,

ενώ

στα

αντίστοιχα

Συμπεράσματα

της

19/12/2011

υιοθετήθηκαν οι πρώτες κατευθύνσεις προς την υλοποίησή της. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική
προβλέπονται 6 στόχοι που εξειδικεύονται σε 6 δράσεις οι οποίες λαμβάνουν υπ'όψην τους
και τους αντίστοιχους διεθνείς στόχους.
Στο Ν. 3937/2011 "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις", στο άρθρο 17 παρ.3
α, προβλέπεται ότι η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στην οποία συμπεριλαμβάνεται
και αναλυτικό Σχέδιο Δράσης που επικαιροποιείται ανά πενταετία, ορίζεται ως το βασικό
εργαλείο διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Σκοπός του Ν. 3937/2011 είναι η αειφόρος
διαχείριση

και

αποτελεσματική

προστασία

της

βιοποικιλότητας,

ως

πολύτιμου

και

αναντικατάστατου εθνικού κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω νόμος, ο οποίος
τροποποίησε εν μέρει και συμπλήρωσε το Νόμο - πλαίσιο 1650/1986 "για την προστασία του
περιβάλλοντος", θέτει σαφείς στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας ειδών και
οικοσυστημάτων, και προτάσσει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο στα εν λόγω ζητήματα.
Ο Νόμος αφορά επίσης στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (περιοχές απόλυτης
προστασίας, περιοχές προστασίας της φύσης, φυσικά πάρκα, περιοχές προστασίας οικοτόπων
και

ειδών,

προστατευόμενα

τοπία

και

στοιχεία

τοπίου

ή

προστατευόμενοι

φυσικοί

σχηματισμοί) ενώ προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου, στα
ορειβατικά καταφύγια και χιονοδρομικά κέντρα καθώς και σε σημαντικά είδη χλωρίδας και
πανίδας. Σημαντικό αναλυτικό εργαλείο προς τη κατεύθυνση διατήρησης και προστασίας της
βιοποικιλότητας αποτελεί το "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας" που
δείχνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ολοκληρωμένη προστασία των ειδών και
των οικοσυστημάτων τους.
Πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί ο Ν. 4685/2020 "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση

στην

ελληνική

νομοθεσία

των

Οδηγιών

2018/844

και

2019/692

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις", όπου μεταξύ άλλων
ρυθμίζονται ζητήματα διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών, χρήσεων γης εντός και
θεμάτων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Κεντρικές προβλέψεις αναφορικά με
την προστασία της βιοποικιλότητας εντοπίζονται:


Στον επανακαθορισμό του συστήματος των προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές:
προστασίας

της

βιοποικιλότητας,

εθνικά

πάρκα,

καταφύγια

άγριας

ζωής,

προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί.


Στην επέκταση των κατηγοριών χρήσεων γης εντός προστατευόμενων περιοχών και
τροποποίηση του ΠΔ 59/2018



Στον καθορισμό του Σχεδίου Διαχείρισης ως τη βασική διαχειριστική πρόβλεψη των
Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο περιλαμβάνει Σχέδιο Δράσης που ακολουθεί τη
σύνταξη και έγκριση της ΕΠΜ.

Η Ελλάδα είναι χώρα με ιδιαίτερη βιολογική κληρονομιά. Η σημασία της βιοποικιλότητας
πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε έργο και δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη χώρα
και να αποτελεί μέρος της καθημερινής κουλτούρας και πρακτικής. Η Ελλάδα, κινούμενη
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προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο και τη νέα στρατηγική για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της πανίδας, της
χλωρίδας και των οικοτόπων της. Το κείμενο της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΚΑ το 2014 προσδίδοντας στη στρατηγική έναν ορίζοντα
υλοποίησης 15 ετών. Οι βασικές του προβλέψεις αφορούν στα ακόλουθα.
1. Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 2014 - 2029
Σκοπός της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2014 - 2029 είναι η ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας,
μέχρι το 2029, η αποκατάστασή τους, όπου χρειάζεται και δύναται, η ανάδειξη της
βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και η εντατικοποίηση της συμβολής της Ελλάδας
στην αποτροπή απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η Στρατηγική απαρτίζεται από 13
Γενικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους και εξειδικεύεται
με το πρώτο Πρόγραμμα Δράσης πενταετούς διάρκειας:


Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης
της βιοποικιλότητας, με επιμέρους επιδιώξεις: α) Διασφάλιση της πρόσβασης στην
επιστημονική γνώση (για τα είδη χλωρίδας και πανίδας) και η συμπλήρωση κενών στα
επιστημονικά δεδομένα, και β) Διασφάλιση της πρόσβασης σε γνώση και πληροφορίες
σχετικά με δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παρακολούθηση της
εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής.



Γενικός Στόχος 2: Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων, με επιμέρους επιδιώξεις: α) Διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων
στα Ελληνικά χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο την αειφορία, και β)
Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας.



Γενικός Στόχος 3: Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων
περιοχών και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείρισή τους, με επιμέρους
επιδιώξεις: α) Αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης και της διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε προστατευόμενες
περιοχές,

β)

Εφαρμογή

υποδειγματικών

και

καινοτόμων

πρακτικών

στους

παραγωγικούς τομείς και τον τουρισμό με βάση τα Σχέδια Διαχείρισης και γ)
Οριοθέτηση, πιθανή ένταξη των οικολογικών διαδρόμων σε ειδικό καθεστώς και
αποτελεσματική διαχείρισή τους.


Γενικός Στόχος 4: Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας - ρυθμίσεις
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους - δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των
ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους, με επιμέρους επιδιώξεις: α)
Διασφάλιση της πρόσβασης στις επιστημονικές καταγραφές των γενετικών πόρων και
η συμπλήρωση κενών στα επιστημονικά δεδομένα, β) Διατήρηση των γενετικών
πόρων της χώρας επί τόπου (in situ) και εκτός τόπου (ex situ), γ) Θεσμοθέτηση της
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των
ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, και δ) Μελέτη,
πρόληψη

και

μείωση

των

επιπτώσεων

στη

βιοποικιλότητα

από

Γενετικά

Τροποποιημένους Οργανισμούς.


Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της συνέργιας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας - θέσπιση κινήτρων, με επιμέρους επιδιώξεις: α)
Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα
τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, β) Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων μεγάλων έργων
υποδομής,
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γ)

Διασφάλιση

συμβατότητας

των

δραστηριοτήτων

οικιστικής

και
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βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται η συμβατική παραγωγή ενέργειας), δ)
Διασφάλιση

συμβατότητας

των

δραστηριοτήτων

τουρισμού,

ε)

Διασφάλιση

συμβατότητας των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και
υδατοκαλλιεργειών, στ) Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ζ) Διασφάλιση συμβατότητας των
δραστηριοτήτων εξόρυξης, και η) Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών
πόρων (κυνήγι, συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κλπ).


Γενικός Στόχος 6: Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου, με επιμέρους επιδιώξεις:
α) Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας του τοπίου σε
όλες τις τομεακές πολιτικές, β) Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων
της υπαίθρου και εκτός των προστατευόμενων περιοχών, και γ) Διατήρηση των
Γεωτόπων και της βιοποικιλότητάς τους.



Γενικός Στόχος 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της
κλιματικής αλλαγής, με επιμέρους επιδιώξεις: α) Διερεύνηση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες, β)
Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας ώστε να
αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην κλιματική αλλαγή, γ)
Μείωση

των

επιπτώσεων

στη

βιοποικιλότητα

από

δράσεις

αντιμετώπισης

της

κλιματικής αλλαγής, και δ) Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των
επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.


Γενικός Στόχος 8: Προστασία της βιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξενικά
είδη, με επιμέρους επιδιώξεις: α) Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, έλεγχος εισαγωγής
και εξάπλωσης των εισβλητικών ειδών, και β) Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα από τα εισβλητικά ή χωροκατακτητικά είδη.



Γενικός Στόχος 9: Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την
προστασία της βιοποικιλότητας, με επιμέρους επιδιώξεις: α) Ουσιαστική ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της διεθνούς, περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, και β) Ενίσχυση της
διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Γενικός Στόχος 10: Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητα, με επιμέρους
επιδιώξεις: α) Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά, επιστημονικά
και σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα, και β) Διασφάλιση επαρκούς
χρηματοδότησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Γενικός Στόχος 11: Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό
σύστημα

της

κοινωνίας,

με

επιμέρους

επιδιώξεις:

α)

Ενσωμάτωση

θεμάτων

βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της αξίας της
βιοποικιλότητας,

και

β)

Προώθηση

της

περιβαλλοντικής

ενημέρωσης

και

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.


Γενικός Στόχος 12: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με
επιμέρους

επιδιώξεις:

α)

Θεσμοθέτηση

της

συνεργασίας

των

κοινωνικών

και

επιστημονικών ομάδων, καθώς και του κοινού και της δημόσιας διοίκησης στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης τους, και β) Προαγωγή της
υπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας.


Γενικός Στόχος 13: Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και
προβολή της αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, με επιμέρους επιδιώξεις: α)
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Αποτίμηση των λειτουργιών/υπηρεσιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και
οικονομική σκοπιά, β) Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, και γ) Προώθηση και διατήρηση
των "φυσικών πράσινων υποδομών".
Η επιτυχής υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση και
αξιολόγηση

της

πορείας

υλοποίησής

της.

Προβλέπεται

οργάνωση

συστήματος

παρακολούθησης της Στρατηγικής με ομάδες δεικτών. Οι δείκτες που επιλέγονται είναι
κατάλληλοι για την αποτύπωση υλοποίησης των γενικών και ειδικών στόχων. Η υλοποίηση
της Στρατηγικής τέλος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με σειρά Δράσεων οι οποίες
ανταποκρίνονται στους γενικούς και ειδικότερους στόχους που τίθενται.
2. Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας 2021-2027
Τα Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (Priority Action Framework) αποτελούν εργαλεία
στρατηγικού

πολυετούς

παρουσίαση

των

σχεδιασμού

μέτρων

που

τα

οποία

απαιτούνται

έχουν

για

τη

ως

στόχο

διαχείριση

την
και

ολοκληρωμένη
προστασία

του

πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και της συνδεόμενης με αυτό πράσινης υποδομής, τον
προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών για τα εν λόγω μέτρα και τη σύνδεσή τους με
τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας
εκπονούνται

σε

επίπεδο

Κράτους

Μέλους,

επικεντρώνονται

στον

προσδιορισμό

των

χρηματοδοτικών αναγκών και προτεραιοτήτων που συνδέονται άμεσα με τα ειδικά μέτρα
διατήρησης που καθορίζονται για τους τόπους Natura 2000, με σκοπό την επίτευξη των
στόχων διατήρησης σε επίπεδο τόπων για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων για τους
οποίους έχουν οριστεί οι τόποι (όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της
οδηγίας για τους οικοτόπους). Δεδομένου ότι στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται
επίσης οι ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την Οδηγία
2009/147/ΕΚ της ΕΕ για τα πτηνά, εν προκειμένω λαμβάνονται, εξίσου υπόψη οι
χρηματοδοτικές ανάγκες και τα μέτρα προτεραιότητας που συνδέονται με είδη πτηνών σε
ΖΕΠ.
Τα μέτρα που περιέχονται στο Πλαίσιο Δράσης καλούνται να καλύψουν πρωταρχικά τις
εθνικές προτεραιότητες για την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών,
ειδών και οικοτόπων. Το σύνολο των χρηματοδοτικών απαιτήσεων του PAF 2021-2027 για
όλη την περίοδο εφαρμογής (2021-2029) εκτιμάται σε περίπου 1.040 εκ. €. Οι βασικές
εθνικές προτεραιότητες αφορούν στα ακόλουθα:


Βελτίωση της γνώσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την κατάσταση διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων, καθώς τα υπάρχοντα κενά γνώσης είναι σημαντικά.



Βελτίωση

της

κατάστασης

διατήρησης

ειδών

και

τύπων

οικοτόπων

(με

μη

ικανοποιητική/κακή κατάσταση διατήρησης ή προτεραιότητας ανεξάρτητα από την
κατάσταση διατήρησής τους) κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και
των πτηνών (προτεραιοποίηση με βάση την τάση του πληθυσμού, το ποσοστό του
πληθυσμού της Ένωσης στη χώρα, τις κατηγορίες κινδύνου από το Birds in Europe
3.018 και τη γνώμη ειδικών), για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της
σημερινής κατάστασής τους, μέσω εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης ειδών και
οικοτόπων και των Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.


Αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις αλληλεπιδράσεις και τις
συγκρούσεις μεταξύ της άγριας ζωής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τόσο σε
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σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στα είδη (υψηλή ανθρωπογενής θνησιμότητα
ζώων), όσο και με τις επιπτώσεις στο φυσικό κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους, τα
εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς πληθυσμούς.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή και αντιμετώπιση κινδύνων σε θαλάσσιες
περιοχές του δικτύου Natura 2000.


Μετριασμός των συνεπειών και πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε
προστατευόμενα είδη, οικοτόπους και περιοχές.



Δημιουργία

πράσινων

υποδομών

για

τη

μείωση

του

κατακερματισμού

των

οικοσυστημάτων εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000 και ανάπτυξη πρακτικών
και μέτρων φιλικών και υποστηρικτικών προς τα είδη και τους τύπους οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος, μέσω και της εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.


Διατήρηση των γενετικών πόρων.



Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (Invasive Alien
Species -IAS) με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε είδη/τύπους οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος.



Μετριασμός των επιπτώσεων των μεγάλων υποδομών (π.χ. αιολικών πάρκων, έρευνα
για εξόρυξη υδρογονανθράκων κ.λπ.) σε περιοχές Natura 2000 και σε είδη/τύπους
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος.



Βελτίωση της εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Επιπρόσθετα,

τακτοποίηση

ανοικτών

υποθέσεων/καταγγελιών

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής προς το ΥΠΕΝ, οι οποίες αφορούν στην πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τη λειτουργία του δικτύου Natura 2000 και
την

εφαρμογή

των

Οδηγιών

92/43/ΕΟΚ

και

2009/147/ΕΕ,

και

μεγαλύτερη

ενσωμάτωση της διάστασης της προστασίας της βιοποικιλότητας στις επιμέρους
τομεακές πολιτικές.


Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού των δημόσιων φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε περιοχές του δικτύου
Natura 2000.



Εφαρμογή στοχευμένης ενημέρωσης με σκοπό την κατανόηση των ωφελειών που
προκύπτουν από την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura
2000, καθώς και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της βιώσιμης χρήσης του
φυσικού κεφαλαίου της χώρας εντός του δικτύου.

Γ.4.6. Πολιτική για τους υδατικούς πόρους
Κεντρικό στοιχείο της εθνικής πολιτικής για τους υδατικούς πόρους είναι η σταδιακή
μετακίνηση από την έννοια της διαχείρισης των υδάτων στην έννοια της διακυβέρνησής τους.
Αυτό τεκμηριώνεται από τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά στο
εθνικό δίκαιο, γεγονός που συνδέεται πλέον με προσαρμογές θεσμικής, διοικητικής και
χωρικής φύσης αλλά και με τη διάσταση της πολιτικής νομιμοποίησης των επιλογών μέσω
διαδικασιών διαβούλευσης. Ο τρόπος που δομείται

σήμερα η πολιτική επί των υδάτων

στηρίζεται στις προβλέψεις του Ν. 3199/2003 και των κανονιστικών διατάξεων που
ακολούθησαν σε εφαρμογή του καθώς και στο Ν. 3852/2010 περί της νέας αρχιτεκτονικής
της διοίκησης και αυτοδιοίκησης.


Αναφορικά με τη χωρική διάσταση της πολιτικής. Με την απόφ. 706/2010 της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/2.9.10) καθορίστηκε θεσμικά ο συστημικός και
χωρικός διαχωρισμός της επικράτειας βάσει της έννοιας της λεκάνης απορροής.
Συστημικά, θεσμοθετήθηκαν σαρανταπέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι
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οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που
αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007).
Χωρικά, πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση των λεκανών απορροής με τα όρια των
Αποκεντρωμένων Διοικητικών Περιφερειών ώστε να προκύψουν και οι αντίστοιχες
αρμοδιότητες για τη διαχείρισή τους. Οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, ως σκέλος της Κρατικής Διοίκησης έχουν διαχειριστική ευθύνη επί του
χωρικού συστήματος των λεκανών απορροής το οποίο όμως γεωγραφικά δεν
ταυτίζεται κατ' ανάγκη με την πολιτική - διοικητική κατάτμηση του χώρου.


Αναφορικά με τη θεσμική - διοικητική πλευρά της πολιτικής. Στηρίχθηκε στην έκδοση
σειράς κανονιστικών κειμένων που ακολούθησαν την εφαρμογή του Ν. 3199/2003.
Μετά το 2010 θεσμοθετήθηκαν τροποποιητικές διατάξεις μερικής ανασύνθεσης και
αναπροσαρμογής των αρμοδιοτήτων της διοικητικής δομής, με βάση κυρίως το νέο
τοπίο που διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010 περί της νέας αρχιτεκτονικής της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Το βασικό αποτέλεσμα αυτών των
πράξεων ήταν η μετονομασία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων σε Ειδική Γραμματεία
Υδάτων,

ο

προσδιορισμός

των

αρμοδιοτήτων

της

και

η

μεταφορά

κάποιων

αρμοδιοτήτων από την Κρατική Διοίκηση (που περιλαμβάνει τις Δ/νσεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) στις Περιφέρειες (αιρετές).


Αναφορικά με ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης. Αυτά αφορούν στο πλέγμα των
προβλέψεων και ενεργειών που σχετίζονται με την παραγωγή επιχειρησιακών μέσων
(στρατηγικά κείμενα, αναλυτικές εργασίες, μελέτες κλπ) που απορρέουν από το
θεσμικό πλαίσιο και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την τεκμηρίωση των
δεδομένων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων. Στο εθνικό επίπεδο, διαδικασίες
πολιτικής

νομιμοποίησης

κατοχυρώνονται

πλέον

θεσμικά

(ΚΥΑ

322/2013).

Ο

διοικητικός φορέας που έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των προβλέψεων
είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.
Γ.4.7. Πολιτική για τα δάση
Το 2018 η χώρα υιοθέτηση το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας (Εθνική
Στρατηγική για τα Δάση, ΕΣΔ), με το οποίο καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της
δασικής πολιτικής για την περίοδο 2018-2038. Προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της
πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Στο πλαίσιο της
ΕΣΔ υιοθετείται στη χώρα πρότυπο της μεσογειακής δασοπονίας με το εξής όραμα:
"Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των δασικών οικοσυστημάτων στην
οικονομία της χώρας μέσω της πολυλειτουργικότητας, της προσαρμοστικότητας και της
ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής".
Η Στρατηγική δομείται βάσει 3 οριζόντιων αξόνων. Ο κάθε οριζόντιος άξονας εξειδικεύεται
περαιτέρω με σειρά προβλέψεων υλοποίησης:


ΟΑ 1. Διακυβέρνηση δασικού τομέα (Γενικοί στόχοι, Κατευθύνσεις δράσεων, Δείκτες
παρακολούθησης).



ΟΑ 2. Απογραφή - παρακολούθηση (Γενικοί στόχοι, Κατευθύνσεις δράσεων, Δείκτες
παρακολούθησης).



ΟΑ 3. Έρευνα - καινοτομία (Γενικοί στόχοι, Κατευθύνσεις δράσεων, Δείκτες
παρακολούθησης).
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Η Στρατηγική δομείται βάσει 5 κάθετων αξόνων. Ο κάθε κάθετος άξονας εξειδικεύεται
περαιτέρω με σειρά προβλέψεων υλοποίησης:


ΚΑ1. Οικονομία του

δάσους (Γενικοί στόχοι, Κατευθύνσεις δράσεων, Δείκτες

παρακολούθησης).


ΚΑ2.

Κλιματική

αλλαγή

(Γενικοί

στόχοι,

Κατευθύνσεις

δράσεων,

Δείκτες

παρακολούθησης).


ΚΑ3.

Προστασία

δασικών

οικοσυστημάτων

και

βελτιστοποίηση

υπηρεσιών

οικοσυστήματος (Γενικοί στόχοι, Γενικές κατευθύνσεις δράσεων, Ειδικές κατευθύνσεις
δράσεων για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, Δείκτες παρακολούθησης).


ΚΑ4. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές (Γενικοί στόχοι, Κατευθύνσεις δράσεων,
Δείκτες παρακολούθησης).

Η Στρατηγική συμπληρώνεται με προβλέψεις σε σχέση με τα μέσα υλοποίησης και τους
χρηματοδοτικούς πόρους, με τα μέσα παρακολούθησης αλλά και τις προδιαγραφές των
περιεχομένων μελετών Σχεδίων Δράσης.
Η Δασική Πολιτική σχετίζεται άμεσα με τα έργα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ΕΣΔ. Ταυτόχρονα όμως συμπληρώνεται με
σειρά δράσεων στο τοπικό κυρίως επίπεδο, οι οποίες συνιστούν μια διαχρονική παρέμβαση.
Στην Ελλάδα μετά το 1987 καταρτίζονται αναπτυξιακά προγράμματα εξαετούς διάρκειας σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων. Επίσης, οι
περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας συντάσσουν ετήσια προγράμματα έργων και
εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας τα οποία εγκρίνονται σε περιφερειακό
επίπεδο. Όσον αφορά στη διαχείριση, εκμετάλλευση και παραγωγή των δασών, αυτές
καθορίζονται από τα διαχειριστικά σχέδια που συντάσσονται ανά δεκαετία από τα κατά
τόπους Δασαρχεία.
Ουσιαστικό εργαλείο άσκησης δασικής πολιτικής είναι το νομικό πλαίσιο για την προστασία
και διαχείριση των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων. Η ισχύουσα δασική νομοθεσία
καθορίζει τα μέτρα προστασίας, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των δασών και
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και λαμβάνει μέριμνα για τη μελέτη και κατασκευή
δασοτεχνικών έργων, στα οποία εντάσσονται και τα έργα βελτίωσης και διαχείρισης των
ορεινών βοσκότοπων.
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την προστασία και διαχείριση των
δασών και άλλων δασικών εκτάσεων, είναι το Σύνταγμα του 1975, το ΝΔ. 86/1969, ο Ν.
998/1979, ο Ν. 1650/1986, ο Ν. 3208/2003 και ο Ν. 3818/2010. Το Σύνταγμα με τα άρθρα
του 24 και 117 κατοχυρώνει συνταγματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας την
προστασία των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων. Το ΝΔ 86/1969 κωδικοποίησε
σχεδόν όλα τα νομοθετήματα που εκδόθηκαν από το 1928 και αποτελεί το Δασικό Κώδικα
της χώρας. Ο κώδικας αυτός, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί το βασικό κορμό της
δασικής νομοθεσίας, αν και πολλές διατάξεις του τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από
διατάξεις άλλων νομοθετημάτων όπως του ΝΔ 886/1971, ΝΔ 996/1971, Ν. 248/1976, του Ν.
998/1979

και

του

Ν.

3208/2003.

Τέλος,

ο

Ν.

4280/2014

(ΦΕΚ

159/Α/8.8.14)

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών −
Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας, Κεφάλαιο Γ ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας τροποποιεί μερικώς
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το Ν. 998/1979 αναφορικά με επιτρεπόμενες παρεμβάσεις και απαγορεύσεις σε δάση και
δασικές εκτάσεις.
Σημειώνεται ότι κεντρικό μέσο άσκησης της πολιτικής επί των δασών αποτελούν οι μελέτες
διαχείρισης οι οποίες συνιστούν το βασικό όργανο καταγραφής και απογραφής της
κατάστασης του δάσους και του κοινωνικοοικονομικού και φυσικού περιβάλλοντός του,
ανάλυσης των δασοπονικών φαινομένων και σχεδιασμού των μελλοντικών επεμβάσεων, για
τη δημιουργία κατά χρόνο και χώρο τάξης σε αυτό. Τέλος αναφέρεται ότι ο ορισμός του
δάσους και δασικής έκτασης περιγράφεται στην Ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του
Συντάγματος και στο υπ’ αριθ. 32/2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 46Α/31.3.2016). Στο εν
λόγω ΠΔ προσδιορίζονται τα επιστημονικά κριτήρια καθορισμού δασών και δασικών
εκτάσεων αλλά και άλλων τύπων κάλυψης εδάφους όπως τα χορτολίβαδα και οι βραχώδεις
εκτάσεις.
Γ.4.8. Πολιτική για την κλιματική αλλαγή
Καθ' οδόν προς την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την συνέχιση του Πρωτοκόλλου
του Κιότο, η ΕΕ επιχειρεί να καθορίσει το επίπεδο κλιματικών στόχων για το 2030, ώστε να
συμμετάσχει ενεργά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις προς μια νέα παγκόσμια συμφωνία για το
κλίμα που θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2020 και να καλύπτει τουλάχιστον την δεκαετία
μέχρι το 2030.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιανουάριο του 2014 το "2030: πλαίσιο
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια" με στόχο να καταστήσει την οικονομία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενεργειακό της σύστημα πιο ανταγωνιστικά, ασφαλή και βιώσιμα.
Κεντρικές συνιστώσες του πλαισίου καταγράφονται ως εξής:


Κεντρικό στοιχείο αποτελεί ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030. Ο στόχος αυτός
θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να επιτύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά
τουλάχιστον 80% έως το 2050. Για την επίτευξη του συνολικού στόχου του 40%, οι
τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων (EU ETS) θα
πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 43% σε σύγκριση με το 2005. Οι
εκπομπές από τομείς εκτός του συστήματος θα πρέπει να μειωθούν κατά 30% κάτω
από το επίπεδο του 2005.



Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μετάβαση
προς ένα ανταγωνιστικό, ασφαλή και αειφόρο ενεργειακό σύστημα. Στόχος τίθεται η
αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 27% μέχρι το 2030. Απαιτείται
συνέχιση των επενδύσεων σε αυτό τον τομέα γεγονός που θα συμβάλει στην
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο
ενέργειας της Ένωσης και θα αυξήσει την ενεργειακής της ασφάλεια. Ωστόσο ο
στόχος θα πρέπει να ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών με τρόπο που
να προβάλει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους.



Επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης

συμβάλλει ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ για το

κλίμα και την ενέργεια. Η πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 καθορίζεται από τα μέτρα πολιτικής
που έχουν υιοθετηθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Επιδιώκεται η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων
με στόχο την προώθηση των επενδύσεων δραστηριοτήτων χαμηλών εκπομπών
άνθρακα και την ελαχιστοποίηση του κόστους για την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο
σχεδιάζεται η δημιουργία ενός αποθεματικού σταθερότητα της αγοράς κατά την
έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας του συστήματος το 2021.



Στο επίπεδο της διακυβέρνησης, το πλαίσιο 2030 προτείνει ένα νέο περίγραμμα το
οποίο θα βασίζεται στα Εθνικά Σχέδια για ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο
ενέργεια. Επίσης υιοθετείται πλαίσιο δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου και την
αποτίμηση υλοποίησης της πολιτικής.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το στρατηγικό όραμα μιας κλιματικά ουδέτερης
ευρωπαϊκής οικονομίας στην προοπτική των μηδενικών εκπομπών άνθρακα (COM(2018) 773
final). Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θέτει στο
επίκεντρο την ενέργεια, η οποία σήμερα ευθύνεται για περισσότερο από το 75% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Στις επιλογές πολιτικής που προωθούνται, το
ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την κλιμάκωση των τεχνολογικών καινοτομιών, στο
πλαίσιο μάλιστα των προσεγγίσεων περί κυκλικής οικονομίας.
Μία από τις στρατηγικές επιλογές αυτής της πορείας αφορά στην "Αντιμετώπιση των
υπολειπόμενων εκπομπών CO2 με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα". Η
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, παρότι ως τεχνική κατεύθυνση έχει
ατονήσει, συνιστά ακόμη και σήμερα μια ευνοϊκή προοπτική

για την απαλλαγή από τις

ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να υλοποιηθεί σε κλίμακα η
μέθοδος της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία αλλά και στην ανάπτυξη δικτύων και σχετικών τεχνικών
υποδομών.
Σε εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Συμφωνίας στα ζητήματα κλιματικής αλλαγής,
εκδόθηκε το Μάρτιο του 2020, Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «Για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)»
(COM(2020) 80 final).
Ο Κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση των απορροφήσεων από φυσικές και άλλες
καταβόθρες στην Ένωση. Ορίζει δεσμευτικό στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην Ένωση
έως το 2050, με σκοπό την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου θερμοκρασίας που ορίζεται
στο άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου
στον παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του Παρισιού.
Αφορά στις ανθρωπογενείς εκπομπές και τις απορροφήσεις, από φυσικές και άλλες
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος
V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ειδικότερα ο κανονισμός διαπραγματεύεται:


Τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας που αφορούν σε ποσοτικούς στόχους
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030 και το 2050.



Την πορεία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας με ορόσημο το 2050 και τη
συνεκτίμηση παραγόντων όπως η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα της
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οικονομίας, η διαθέσιμη τεχνολογία, η ενεργειακή ασφάλεια και εφοδιασμός, η
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, οι επενδυτικές ανάγκες, η κοινωνική ισότητα
κ.α.


Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που σχετίζεται με την ανταπόκριση των
κρατών μελών στην υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης των
σχετικών κινδύνων.



Την αξιολόγηση της προόδου και των μέτρων της Ένωσης μέσω της παρακολούθησης
και της κατάρτισης εκθέσεων αναφοράς.



Την αξιολόγηση των εθνικών μέτρων ώστε να επέρχεται σύμπλευση με τους στόχους
και τις επιδιώξεις του Κανονισμού και την υιοθέτηση κοινών διατάξεων αξιολόγησης.



Την πρόβλεψη συμμετοχής του κοινού στη διαμόρφωση μέτρων και πρακτικών
εκπλήρωσης των στόχων και με την ενίσχυση του πολυεπίπεδου διαλόγου εντός των
κρατών μελών.

Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή (2016)
Σε εθνικό επίπεδο, έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) τον Απρίλιο του 2016. Η ΕΣΠΚΑ θέτει τους γενικούς
στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής
και αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής, σκοπεύοντας να κινητοποιήσει διαδικασίες
σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
Η Στρατηγική σκοπεύει στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας διαμόρφωσης κατάλληλου
θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την υποστήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών δράσεων
προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής εμπειρία και η διαθέσιμη
πληροφόρηση από τα κράτη - μέλη της ΕΕ παρέχουν ικανά δεδομένα για τον προβληματισμό
πάνω στους βασικούς πυλώνες της ΕΣΠΚΑ: την ανάλυση κλιματικής επικινδυνότητας και
τρωτότητας της ελληνικής επικράτειας, την κριτική ανασκόπηση των εναλλακτικών μέτρων
προσαρμογής σε 15 τομείς ενδιαφέροντος, την παρουσίαση των κυριότερων εργαλείων
αξιολόγησης προσαρμοστικών επενδύσεων και πολιτικών, τα εργαλεία ενσωμάτωσης της
προσαρμοστικής πολιτικής σε ευρύτερες πολιτικές, τη διεθνή διάσταση της προσαρμογής, την
ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας, τη διαβούλευση κοινωνικών εταίρων για την
προσαρμογή και τέλος την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προσαρμοστικών πολιτικών.
Η λειτουργικότητα της ΕΣΠΚΑ συνεπάγεται εξειδίκευση, η οποία με τη σειρά της απαιτεί
λεπτομερή

πληροφόρηση

συγκεκριμένους

σε

κοινωνικούς

χωρική
εταίρους.

κλίμακα
Ιδιαίτερα

και

στοχευμένη

σημαντική

διαβούλευση

κρίνεται

η

με

συνεχής

παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής με τη δημιουργία παρατηρητηρίου
παρακολούθησης

και

ειδικού

μηχανισμού

επιστημονικής

υποστήριξης

εθνικών

-

περιφερειακών - τοπικών προσπαθειών και δράσεων.
Η έγκριση της πρώτης ΕΣΠΚΑ πραγματοποιείται με τον Ν. 4414 (ΦΕΚ 149/Α/9.8.2016). Η
ΕΣΠΚΑ δεν αναλύει σε βάθος τις αναγκαίες τομεακές πολιτικές, ούτε αποφαίνεται για τη
σκοπιμότητα επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο
και δεν επιχειρεί την ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων. Η
ΕΣΠΚΑ ορίζει ότι τα θέματα αυτά αποτελούν την ουσία των Περιφερειακών Σχεδίων
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Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), τα οποία εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις της,
καθορίζοντας τις άμεσες προτεραιότητες προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο.
Γ.4.9. Πολιτική για το τοπίο
Ο Ν. 3827/2010 αποτελεί στην ουσία την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου, η
οποία εγκρίθηκε στη Φλωρεντία το 2000, με στόχο την προώθηση της προστασίας των
τοπίων, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τους και την οργάνωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
σε ζητήματα τοπίων. Στο προοίμιο της Σύμβασης αναγνωρίζεται η σημασία του τοπίου και
αναφέρονται τα ακόλουθα:


Το

τοπίο

διαδραματίζει

σημαντικό

ρόλο

δημοσίου

συμφέροντος

από

άποψη

πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και συνιστά πόρο ευνοϊκό για
την οικονομική δραστηριότητα του οποίου η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας και αποτελεί ένα βασικό
συστατικό

στοιχείο

της

Ευρωπαϊκής

φυσικής

και

πολιτιστικής

κληρονομιάς,

συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και παγίωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.


Το τοπίο αποτελεί σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε,
σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε
περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού
κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες.



Το τοπίο αποτελεί σημείο κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία, ενώ η
προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγονται δικαιώματα και ευθύνες
για τον καθένα.



Οι εξελίξεις στη γεωργία, δασοκομία, στις τεχνικές βιομηχανικής και εξορυκτικής
παραγωγής, καθώς και στον περιφερειακό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό πόλεων, στις
συγκοινωνίες, στις υποδομές, στον τουρισμό και στην αναψυχή και, σε ένα
γενικότερο επίπεδο, οι μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία, σε πολλές περιπτώσεις
επιταχύνουν το μετασχηματισμό των τοπίων.



Η ποιότητα και η ποικιλία των Ευρωπαϊκών τοπίων συνιστά κοινό πόρο και επομένως,
είναι σημαντική η συνεργασία των κρατών-μελών προς την κατεύθυνση της
προστασίας, της διαχείρισης και του σχεδιασμού τους.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των
συμβαλλόμενων Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές.
Συμπεριλαμβάνει γη, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές και αφορά τοπία που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά, όπως και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα καθώς και
υποβαθμισμένα τοπία (άρθρο 2). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την
εφαρμογή της παραπάνω Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το τοπίο ως έννοια περικλείει τόσο φυσικάοικολογικά όσο και πολιτιστικά οικονομικά στοιχεία, ενώ σημαντική παράμετρο αποτελεί και η
αισθητική του χώρου. Ο χωροταξικός σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του το τοπίο
εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των αλλαγών σε αυτό, έτσι ώστε οι ανθρώπινες
δραστηριότητες να εναρμονίζονται με τις περιβαλλοντικές διεργασίες.
Γ.4.10. Πολιτική για τα στερεά απόβλητα
Κεντρικός σκοπός της εθνικής πολιτικής είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση
των αποβλήτων που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με
γνώμονα την αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες
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ποσότητες αποβλήτων και όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με
τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και
παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη
σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η προώθηση της ιεράρχησης των
αποβλήτων, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι προτεραιότητα δίνεται στην
πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. κομποστοποίηση
βιοαποβλήτων) και την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Η πολιτική
διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς Άξονες που παρουσιάζονται παρακάτω.
1. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030
Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (σε διαβούλευση τον Μάρτιο του
2021) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που
προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά από ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, μεταξύ των
οποίων είναι:


Η προώθηση της κυκλικής κατανάλωσης, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η
παροχή εργαλείων στους πολίτες.



Αξιοποίηση του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που προτείνεται στο πλαίσιο του
σχεδίου επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και του προγράμματος
Invest EU που θα είναι σε θέση να στηρίξει έργα που εστιάζουν στην κυκλική
οικονομία.



Υιοθέτηση στόχων μείωσης των αποβλήτων για συγκεκριμένες ροές, και η Προαγωγή
της αντίληψης ότι τα απόβλητα αποτελούν πόρους προς αξιοποίηση στο ευρύτερο
πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομία κ.α.



Απόβλητα τροφίμων: η συμβολή στον στόχο του ΟΗΕ για μείωση κατά 50% των κατά
κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, καθώς
και η μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας μετά τη συγκομιδή, έως το 2030.



Πλαστικά Μιας Χρήσης: Μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης
κατά 30% μέχρι το 2024 και κατά 60% μέχρι το 2026, σε σχέση με το έτος 2022,
όπως προβλέπεται στον Ν. 4736/2020.



Χαρτί:

μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, μέσω της υιοθέτησης από το κοινό μιας

περισσότερο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναφορικά με τη χρήση και την
κατανάλωσή

του,

υιοθετώντας

έμπρακτα

καλές

πρακτικές

μείωσης

και

επαναχρησιμοποίησής του.


Υλικά/Απόβλητα συσκευασίας: πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και
η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών.

2. Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία
Η Στρατηγική εκπονήθηκε το 2018 και αναμένεται να εξειδικευτεί από το Σχέδιο Δράσης ως
το τέλος του 2021. Λεπτομέρειες της Στρατηγικής έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενο
κεφάλαιο.
3. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030
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Το νέο ΕΣΔΑ, το οποίο συντέθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν.4685/2020 και το οποίο αναθεωρεί
το ΕΣΔΑ του 2015, περιλαμβάνει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους θέτοντας εμπροσθοβαρή
στόχο την μείωση της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε
ποσοστό μικρότερο του 10% το 2030. Η επίτευξη του στόχου προωθείται με σειρά μέτρων
πρόληψης, εισαγωγή νέων και ενίσχυση υφιστάμενων διακριτών ρευμάτων αποβλήτων,
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, προώθηση της
αγοράς δευτερογενών υλικών άλλα και μέτρα ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Περιλαμβάνει

επίσης

την

επιτάχυνση

των

δικτύων

συλλογής

βιοαποβλήτων

και

ανακυκλώσιμων υλικών, τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ), την αναβάθμιση των ΚΔΑΥ και την ενεργειακή
αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και υπολειμμάτων επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα οι

ποσοτικοί στόχοι που θέτει το νέο ΕΣΔΑ ανά κατηγορία αποβλήτων και χρονικό ορόσημο
είναι:


Ελαχιστοποίηση υγειονομικής ταφής 10% ως το 2030



Χωριστή συλλογή Βιο-αποβλήτων ως το 2022



Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση 70% μέχρι το 2030



Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των ΑΣΑ
55% κ.β. ως το 2025 60% μέχρι το 2030



Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών 65% κ.β. το 2025 και 70% το 2030 και
στόχους ανά υλικό:





Πλαστικό 50% ως το 2025 και 55% μέχρι το 2030



Ξύλο 25% ως το 2025 και 30% μέχρι το 2030



Σιδηρούχα μέταλλα 70% ως το 2025 και 80% μέχρι το 2030



Αλουμίνιο 50% ως το 2025 και 60% μέχρι το 2030



Γυαλί 70% ως το 2025 και 75% μέχρι το 2030



Χαρτί και χαρτόνι 75% ως το 2025 και 85% μέχρι το 2030

ΑΕΚΚ 70% μέχρι το 2030

Το ΕΣΔΑ εξελίσσεται βάσει σειράς γενικών και ειδικών στόχων ανά ρεύμα αποβλήτων. Επίσης
προβλέπονται ειδικά σχέδια διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων με συγκεκριμένους
στόχους

και

μέσα

-

πρακτικές

υλοποίησης.

Στις

δράσεις

υλοποίησης

του

ΕΣΔΑ

περιλαμβάνονται προβλέψεις όπως: νομοθετικά μέτρα, οργανωτικά - διοικητικά μέτρα,
υποδομές και έργα, οικονομικά μέτρα, προδιαγραφές - πρότυπα - οδηγοί - μελέτες. Τέλος
προτείνονται

κάποια

γενικά

μέτρα

κατά

τη

διαδικασία

χωροθέτησης εγκαταστάσεων

διαχείρισης των αποβλήτων. Οι προβλέψεις του ΕΣΔΑ αποτελούν εισροές για τη θεσμοθέτηση
των ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακών Σχεδίων).
Γ.4.11. Πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Πέραν της αντιμετώπισης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, που
ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος, η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει επίσης ως βασικό
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, του οποίου η ρύπανση ευθύνεται,
μεταξύ άλλων, για βλάβες στην υγεία του ανθρώπου και δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον, όπως η οξίνιση και ο ευτροφισμός. Η ευρωπαϊκή πολιτική καλύπτει τα διάφορα
είδη ρύπων και τις πηγές τους.
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Παράλληλα, το 2005 η Επιτροπή πρότεινε θεματική στρατηγική με σκοπό τη μείωση, έως το
2020, των θανάτων που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, κατά 40% έναντι των
επιπέδων του 2000. Στην Ελλάδα ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους
διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο
του άνθρακα, βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο,
σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των
οικοσυστημάτων.
Με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, αναθεωρείται η
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με σκοπό να μειωθεί η
ρύπανση σε επίπεδα τα οποία να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και στο περιβάλλον και να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους
πιθανούς κινδύνους. Τα μέτρα που θεσπίζονται με την οδηγία έχουν ως στόχο: τον
προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την
εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τη συγκέντρωση και διάθεση σχετικών
πληροφοριών, τη διατήρηση και βελτίωση και την προαγωγή συνεργασιών.
Η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όσον
αφορά το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τα
σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, το μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς
και το όζον. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ζώνες (αστική, προαστιακή, αγροτική, μη εκτεθειμένη
αγροτική) εντός της επικρατείας τους, και πραγματοποιούν εκτιμήσεις της ποιότητας του
αέρα και της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα. Η οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την
οδηγία 96/62/ΕΚ, την οδηγία 1999/30/ΕΚ, την οδηγία 2000/69/ΕΚ, την οδηγία 2002/3/ΕΚ
σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα και την απόφαση 97/101/ΕΚ.
Για την βιομηχανικές εκπομπές ειδικότερα καθορίζονται οι υποχρεώσεις που πρέπει να
τηρούνται για τις δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης. Στόχος είναι η αποφυγή ή η
ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς
επίσης και των αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανικές και γεωργικές εγκαταστάσεις.
Βασική πράξη της πολιτικής είναι η Οδηγία 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης). Αυτή συγκεντρώνει την Οδηγία 2008/1/ΕΚ (καλούμενη και "οδηγία ΟΠΕΡ") και
έξι ακόμη οδηγίες σε μία ενιαία οδηγία σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές. Εστιάζει στις
βιομηχανικές δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης (ενεργειακές βιομηχανίες,
παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, χημική βιομηχανία,
διαχείριση αποβλήτων, κτηνοτροφία κλπ) και καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως
λήψη προληπτικών μέτρων, εφαρμογή των βέλτιστων δυνατών τεχνικών (ΒΔΤ), αποφυγή
πρόκλησης σημαντικής ρύπανσης, μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κλπ. Ειδικές
διατάξεις ορίζονται για τις μονάδες καύσης (π.χ. ΑΗΣ).
Σε μεγάλο βαθμό, η εθνική νομοθεσία που διέπει το ατμοσφαιρικό περιβάλλον εκπορεύεται
από την εναρμόνιση με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις. Επίσης,
η Ελλάδα είναι μέλος της σύμβασης CLRTPAP, την οποία έχει επικυρώσει από το 1983, και
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υποβάλει ετησίως απογραφικά δεδομένα για τις εκπομπές των ρύπων που καλύπτονται από
αυτήν και τα συνδεδεμένα πρωτόκολλα. Επίσης, έχει επικυρώσει το 1998 τα πρωτόκολλα της
Σόφιας και του Όσλο. Αναφορικά με το πρώτο (εκπομπές NOx), από το 2010 έχει επιτύχει
την προβλεπόμενη σταθεροποίηση των εκπομπών στα επίπεδα του 1987. Σχετικά με το
δεύτερο

(εκπομπές

ενώσεων

του

θείου),

επίσης

έχει

επιτύχει

την

τήρηση

των

προβλεπόμενων ορίων για τα έτη αναφοράς 2000, 2005, 2010.
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2020 – 2029
Το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης κατ’ εφαρμογή της
Οδηγίας 2016/2284 ΕΚ θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών SΟ2, NOx, VOC (εκτός του
μεθανίου), NH3 και PM2.5, σε σχέση με τα επίπεδα ρύπανσης το 2005 ως εξής:


Για την περίοδο 2020 – 2029: το SΟ2 74%, τα NOx 31%, τα VOC 54%, το NH3 7%
και τα PM2.5 35%.



Για την περίοδο 2030+: το SΟ2 88%, τα NOx 55%, τα VOC 62%, το NH3 10% και τα
PM2.5 50%.

Το Σχέδιο καθορίζει εθνικές προτεραιότητες πολιτικής που σχετίζονται με τους ενωσιακούς ή
εθνικούς στόχους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (συμπεριλαμβανομένων των
οριακών τιμών και των τιμών στόχων και των υποχρεώσεων έκθεσης σε συγκεντρώσεις). Η
επίτευξη των στόχων του προγράμματος συσχετίζεται με τα μέσα εφαρμογής του ΕΣΕΚ (ΑΠΕ,
απολιγνιτοποίηση, ναυτιλία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.α.) , περιλαμβάνουν ωστόσο και
ορισμένα στοχευμένα (προς τους ρύπους μέτρα) που αφορούν την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί βιομηχανικών εκπομπών 2015/2193/EΕ (MCP), 2010/75/EΕ
(LCP ELV), 2017/1442/EΕ (LCP BAT), των Οδηγιών 94/63/EΚ και 2009/126/EΚ για τον
έλεγχο των πτητικών οργανικών ενώσεων και τον περιορισμό των διαλυτών (Οδηγία
1999/13/EΚ και 2004/42/EK) καθώς και μέτρα για την κτηνοτροφία και την γεωργία
(στρατηγικές διατροφής ζωϊκού κεφαλαίου, συστήματα αποθήκευσης κοπριάς με χαμηλά
επίπεδα εκπομπών, απαγόρευση χρήσης λιπασμάτων ανθρακικού αμμωνίου κ.α.).
Γ.4.12. Πολιτική για το θορυβικό περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμόρφωσε
μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό
των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της οδηγίας
2002/49/ΕΚ (ΕΚ, 2002). Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ
13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28.03.2006) για τον "καθορισμό μέτρων, όρων και μεθόδων
για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου".
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2002/49/ΕΚ και στην ΚΥΑ 13586/724/2006,
εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/B/27.04.2012) για τον "καθορισμό
δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου
που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών
ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις”, που
αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και
αεροπορικού θορύβου.
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Στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και σε όλα γενικά τα πρόσφατα κείμενα της ΕΕ
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), ως υψηλά επίπεδα θορύβου
θεωρούνται τα Lden 55 dB και Lnight 50 dB. Όμως, δε διαφαίνεται τάση μείωσης της
έκθεσης πληθυσμού των μεγάλων αστικών κέντρων σε υψηλά επίπεδα θορύβου, και δεν
αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της σημαντικής μείωσης της ηχορύπανσης κάτω από
τα προαναφερόμενα όρια μέχρι το 2020.
Οι κατευθυντήριες γραμμές από τον ΠΟΥ είναι ακόμα αυστηρότερες, επιδιώκοντας το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, με βάση
μελέτες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα υψηλά επίπεδα εξωτερικού θορύβου μπορούν να
προκαλέσουν διαταραχές του ύπνου, όπως κινήσεις σώματος και αφυπνίσεις, ξεκινώντας από
τα επίπεδα Lnight κάτω από 40 dB και με επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα που
εμφανίζονται πάνω από 55 dB. Όλες αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να συμβάλουν στην
πρόωρη θνησιμότητα. Ο ΠΟΥ έχει δώσει την κατευθυντήρια οδηγία για οριακή τιμή Lnight 40
dB με στόχο την προστασία του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως
τα παιδιά, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και οι ηλικιωμένοι. Η οριακή τιμή Lnight 55 dB
συνιστάται ως ενδιάμεσος στόχος για τις χώρες όπου η κατευθυντήρια γραμμή θορύβου
νύχτας δεν μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα και όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής
υιοθετούν μια σταδιακή προσέγγιση.
Γ.4.13. Πολιτική για την προστασία των εδαφών - αντιμετώπιση της ερημοποίησης
Το 2001 η Ελλάδα προχώρησε με ΚΥΑ στην υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της
Ερημοποίησης. Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης,
όπως

συμπυκνώνονται

στον

Εθνικό

Σχέδιο

Δράσης

αφορούν

στην

αποτελεσματική

αντιμετώπιση των τάσεων για ερημοποίηση στο 35% της επικράτειας που απειλείται άμεσα
από τις συνέπειες της ερημοποίησης, και στην πρόληψη της διαδικασίας ερημοποίησης στο
60% της χώρας.
Βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την ερημοποίηση είναι: η προστασία των
δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις, η προστασία των υδατικών πόρων
από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση με έμφαση στο γεωργικό τομέα, η προστασία των
αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκμετάλλευση, η ενίσχυση της έρευνας,
ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης, και οργάνωση μηχανισμών παρακολούθησης με
την επιλογή κατάλληλων δεικτών.
Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου προβλέπεται η ένταξη των εξειδικευμένων μέτρων και
δράσεων σε ολοκληρωμένα προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης για κάθε απειλούμενη περιοχή
με τη δημιουργία τοπικών φορέων εφαρμογής του Σχεδίου, τη σύνταξη τοπικών μελετών και
την εφαρμογή των προβλεπόμενων από αυτές μέτρων. Σε συνάρτηση με το ζήτημα
αντιμετώπισης της ερημοποίησης βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Προστασία
των Εδαφών. Αυτή απορρέει από την Ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς μια Θεματική
στρατηγική για την προστασία του εδάφους" (COM-179,2006) όπου μεταξύ άλλων τονίζεται
η στενή σχέση της προστασίας των εδαφών με τη διαχείριση των αποβλήτων και την
χωροταξική πολιτική.
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Ιδιαίτερος και υψηλής αξίας εδαφικός πόρος είναι η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με το Ν. 2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε γαίες χαρακτηριζόμενες ως
υψηλής παραγωγικότητας, δεν επιτρέπεται καμία χρήση πλην της αγροτικής (όπως αυτή
προσδιορίζεται στο Ν. 3874/2010) και των ΑΠΕ ενώ η δημιουργία υποδομών και
εγκαταστάσεων

θα

πρέπει

να

αφορά

στην

εξυπηρέτηση

των

ανωτέρω.

Εξαιρέσεις

εντοπίζονται σε έργα και δραστηριότητες εθνικής άμυνας, μεταφοράς ενέργειας και φυσικού
αερίου καθώς και στρατηγικών επενδύσεων (Ν. 3894/2010) κυρίως αυτών που αφορούν στη
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και βιομηχανίας τροφίμων.
Γ.4.14. Πολιτική για την πολιτιστική κληρονομιά
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται διαχρονικά σε πληθώρα νομοθετικών
διατάξεων.

Κατ’

αρχήν,

επιχειρήθηκε

διαρκής

προσπάθεια

για

την

προστασία

των

πολιτιστικών αγαθών σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της υπογραφής Διεθνών
Συμβάσεων κλπ. Στην ελληνική έννομη τάξη, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
κατοχυρώνεται με πανηγυρικό τρόπο μέσω των διατάξεων του Συντάγματος και ιδιαίτερα του
αρ. 24 αλλά και μέσω διάφορων νόμων και άλλων διατάξεων. Η προστασία και η ανάδειξη
της

πολιτιστικής

κατεύθυνση.

Η

κληρονομιάς
προσπάθεια

αποτελεί

εξαιρετικά

ικανοποιητικής

σημαντική

σύζευξης

και

αυτών

πάγια

των

στρατηγική

προτεραιοτήτων

αποτυπώνεται στον αρχαιολογικό νόμο Ν.3028/2002. Η έννοια της προστασίας συνδέεται
μεταξύ άλλων με τη διατήρηση και την αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και
γενικά της κάθε έμμεσης και άμεσης βλάβης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προστασία
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους
στόχους του χωροταξικού σχεδιασμού οποιουδήποτε επιπέδου. Γύρω από τα μνημεία
καθορίζονται ζώνες προστασίας Α' και Β' με κλιμακούμενο (αυστηρότερο και λιγότερο
αυστηρό) βαθμό προστασίας ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις άλλων δραστηριοτήτων. Ο
καθορισμός των ζωνών προστασίας πραγματοποιείται ύστερα από σχετική ανάλυση και
αξιολόγηση του αντικειμένου υπό προστασία (αρχαιολογικός χώρος, μνημείο, ιστορικός
τόπος).
Γ.5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Εξετάζονται αναφορές με αναπτυξιακή διάσταση για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας μέσα από
τα τέσσερα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για τη
Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες).
Εξετάζονται επίσης τα δυο Περιφερειακά Πλαίσια. Αυτό που βρίσκεται σε ισχύ και του
αναθεωρημένου το οποίο βρίσκεται σε πορεία θεσμοθέτησης.
Γ.5.1. ΓΠΧΣΑΑ 2008
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/3.7.2008)
σκοπεύει στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου. Οι γενικές κατευθύνσεις του
Πλαισίου που αφορούν εμμέσως την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οι κατευθύνσεις
για τη χωρική διάρθρωση, την εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών
τομέων και τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού και αγροτικού χώρου. Σε
ορισμένες

ειδικότερες

κατευθύνσεις

που

αφορούν

τους

τομείς

της

ενέργειας,

της

βιομηχανίας-εξόρυξης, των μεταφορών, καθώς και τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και
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τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, υπάρχουν ρητές
αναφορές στη Δυτική Μακεδονία ή σε επιμέρους περιοχές της.
Γ.5.2. ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας 2009
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ
151ΑΑΠ/13.4.2009) σκοπεύει στον μετασχηματισμό της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής
σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ειδικό
Πλαίσιο προσδιορίζει στη Δυτική Μακεδονία περιοχές διαφοροποιημένης πολιτικής για τη
χωροθέτηση της βιομηχανίας (περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης/στήριξης στη ζώνη που
εστιάζεται στην Καστοριά και εκτείνεται στο Άργος Ορεστικό και στη Σιάτιστα, περιοχή
επέκτασης στη ζώνη Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, σε μικρότερης έντασης πόλους κατά μήκος του
αναδυόμενου βόρειου άξονα ανάπτυξης και στο ανατολικό τμήμα της ΠΕ Φλώρινας) καθώς
και κατευθύνσεις για το σύνολο της Περιφέρειας και ανά ΠΕ.
Γ.5.3. ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ 2008
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) σκοπεύει στη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων
Α.Π.Ε. και στην αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Όσον
αφορά τις αιολικές εγκαταστάσεις, το Ειδικό Πλαίσιο δεν ορίζει
Προτεραιότητας

στην

Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας.

Η

Περιοχές Αιολικής

Περιφέρεια

όμως

κρίνεται

κατάλληλη για μικρά υδροηλεκτρικά έργα, καθώς το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής
Μακεδονίας διαθέτει μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού.
Γ.5.4. ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού 2009 και 2013
Έχουν εγκριθεί δυο Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό, ένα το 2009 (ΦΕΚ 113Β/11.6.2009) και ένα το 2013 (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) τα
οποία έχουν εκπέσει στο ΣΤΕ με αποτέλεσμα η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων να
ρυθμίζεται σήμερα από τα

ισχύοντα

ΠΠΧΣΑΑ. Ακολουθεί

παράθεση των

κεντρικών

προβλέψεων των δυο ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού σε σχέση με τα δεδομένα της Περιφέρειας.
Αμφότερα σκοπεύουν στην παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική
διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο με ιδιαίτερη έμφαση
στην

προστασία,

ανάδειξη

και

αποκατάσταση

του

περιβάλλοντος,

της

πολιτιστικής

κληρονομιάς και του τοπίου και ειδικότερα την προστασία των υδατικών πόρων και του
εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Προσδιορίζουν στην Δυτική Μακεδονία
περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και παρέχουν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις για όρους δόμησης και άλλα ζητήματα ανά τύπο περιοχής
(ορεινές

περιοχές,

περιοχές

του

Εθνικού

Συστήματος

Προστατευόμενων

Περιοχών,

προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί κλπ.). Επιπλέον, δίνουν κατευθύνσεις για
διάφορες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν κατά
περίπτωση σε διαφορές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (π.χ. πολιτισμικός τουρισμός,
χιονοδρομικός τουρισμός - δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο, τουρισμός υπαίθρου
κλπ).
Γ.5.5. ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών 2011
Το

Ειδικό

Πλαίσιο

Χωροταξικού

Σχεδιασμού

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης

για

τις

Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505Β/4.11.2011) σκοπεύει στην παροχή κατευθύνσεων, κανόνων
και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου στον ελληνικό
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χώρο,

με

στόχο

τη

διασφάλιση

της

προστασίας

του

περιβάλλοντος

και

της

ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, λόγω της ύπαρξης ποταμών και λιμνών, προσφέρεται για υδατοκαλλιέργειες
γλυκέων υδάτων χωρίς όμως να προσδιορίζονται χωρικά συγκεκριμένες περιοχές.
Γ.5.6. Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ Δ. Μακεδονίας (2003)
Με την ΥΑ 26295/1-07-2003 (ΦΕΚ 1472Β’/9-12-2003), εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε
αυτό:


Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό
χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες καθώς
επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να
αναπτύξει.



Καταγράφονται

και

αξιολογούνται

οι

παράγοντες

εκείνοι

που

επηρεάζουν

τη

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας.


Αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών
πολιτικών και προγραμμάτων στο Επίπεδο της Περιφέρειας και



Προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο
επίπεδο της Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον
ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.

Οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου εντοπίζονται:


Στην εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ή υπό διαμόρφωση κείμενα του Γενικού και των
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης και την

εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο
επίπεδο της Περιφέρειας.


Στην προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας
σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της.



Στην ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων
γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας.



Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να αποτελέσουν τη βάση αναφοράς για το
συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και
επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, που έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου.



Στην εξασφάλιση κατευθύνσεων για τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα για τα οποία
απαιτούνται Ρυθμιστικά Σχέδια για την οικιστική τους οργάνωση και για την
προστασία του περιβάλλοντος.



Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια στα
κατώτερα

επίπεδα

χωρικού

σχεδιασμού

(ΓΠΣ,

ΣΧΟΟΑΠ,

ΠΕΡΠΟ,

και

ΖΟΕ)

εξασφαλίζοντας την συνεκτική διαχείριση του χώρου.


Στην εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων - επιλογών των
χωρικών κατευθύνσεων αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιούνται τα
εργαλεία και οι μηχανισμοί του Ν. 2742/1999, ειδικότερα δε οι Περιοχές Ειδικών
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Χωρικών Παρεμβάσεων και τέλος οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων.


Στον καθορισμό προγράμματος δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες
ενέργειες για την εφαρμογή των προτάσεων των ΠΠΧΣΑΑ, ρυθμίσεις, μέτρα και
προγράμματα,

το

κόστος

παρεμβάσεων,

καθώς

και

και

οι

πηγές

χρηματοδότησης

των

προτεινόμενων

οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων.
Γ.5.7. Το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Δ. Μακεδονίας (Σχέδιο ΥΑ)
Σύμφωνα με το Σχέδιο ΥΑ, μακροπρόθεσμος σκοπός του νέου ΠΧΠ Δυτικής Μακεδονίας είναι
αφενός η διαμόρφωση ενός πλαισίου ρύθμισης και εξισορρόπησης των αποφάσεων και των
πολιτικών που επηρεάζουν το χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου η ανακατεύθυνση
της δημόσιας παρέμβασης, με τη μορφή ενισχύσεων, επενδύσεων και ρυθμίσεων, στο γενικό
στόχο της ανθεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας και εν τέλει της βιώσιμης ανάπτυξης της
Περιφέρειας.
Οι στόχοι του προτεινόμενου προτύπου χωρικής οργάνωσης ΠΧΠ Δυτικής Μακεδονίας είναι οι
ακόλουθοι:


Αειφόρος και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας με διαφοροποίηση της
περιφερειακής οικονομίας και ανάπτυξη ενδογενών παραγωγικών κλάδων που
αξιοποιούν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, στο πλαίσιο της φέρουσας
ικανότητάς τους, και συμβάλλουν στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και
στον εξαγωγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη
σύνδεση με την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας.



Συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων και
υποστήριξη της ενδυνάμωσής τους στο εθνικό αστικό σύστημα.



Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και των συνεργασιών των αστικών κέντρων με
την υποστήριξη των πολυπολικών συμπλεγμάτων ανάπτυξης.



Ενίσχυση των Καλλικράτειων Δήμων ή ομάδων τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την
ικανότητά τους ως βασικών αναπτυξιακών ενοτήτων.



Υποστήριξη των κέντρων των Καλλικράτειων Δήμων ώστε να ενδυναμώσουν το ρόλο
τους ως κέντρα της ευρύτερης υπαίθρου στο πλαίσιο ενός βιώσιμου προτύπου
ανάπτυξης της υπαίθρου.



Υποστήριξη της διαμόρφωσης τοπικών συμπλεγμάτων καινοτομίας που χτίζουν σε
επιδεξιότητες και ειδικεύσεις από παλιότερους κλάδους και σε μεγάλες υποδομέςυπηρεσίες διαμορφώνοντας έτσι την παράδοση της περιοχής σε πλεονέκτημα
ανάπτυξης καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και εστιάζοντας σε συγκεκριμένους
τομείς αιχμής.



Ολοκλήρωση των συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας και ενίσχυση
του ρόλου της Περιφέρειας ως πύλη της Χώρας, καθώς και της διασύνδεσής της με
τον διασυνοριακό χώρο.



Διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας με βιώσιμους
τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά η υλοποίηση έργων αξιοποίησής τους
επέφερε

σημαντικές

τροποποιήσεις

των

αποθεμάτων,

συγκρούσεις

χρήσεων,

περιβαλλοντική υποβάθμιση και διατάραξη του τοπίου.


Διατήρηση

της

βιοποικιλότητας

με

την

προστασία

των

πλούσιων

φυσικών

οικοσυστημάτων της Περιφέρειας - Προστασία της υψηλής ποιότητας του Τοπίου και
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σύνδεσή του με την τοπική ανάπτυξη με βιώσιμους τρόπους, αναγνωρίζοντας το
ειδικότερο χαρακτηριστικό του ως η "άμεση ενδοχώρα" των τοπικών ανθρωπογενών
συστημάτων.


Προώθηση μορφών χωρικής οργάνωσης και επιλογών παραγωγικής εξειδίκευσης στο
χώρο που συμβάλλουν στην προσαρμογή στην- και

τον μετριασμό της κλιματικής

αλλαγής, καθώς και στην εν γένει προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος ως παράγοντα διασφάλισης τρεχουσών και μελλοντικών ευκαιριών.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο χωρικό πρότυπο ανάπτυξης, βασική αναπτυξιακή επιδίωξη είναι
η στροφή προς μια περιφερειακή οικονομία που βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, στην
αξιοποίηση

των

παραγωγικών

της

κλάδων,

στις

δυνατότητες

προσαρμογής

της

σε

διαφορετικές συνθήκες, στην προώθηση και εφαρμογή νέων ιδεών και στην ανάπτυξη νέων
κλάδων. Επιδίωξη είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και
του δυναμικού της Περιφέρειας να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της, καθώς και ευρύτερα στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας συνολικά. Το ΠΧΠ
υιοθετεί εκείνες τις πολιτικές και χωρικές στρατηγικές που μπορούν να μετατρέψουν τις
ιδιαιτερότητες

της

οικονομικής

ανάπτυξης

της

Περιφέρειας

και

τις

δυνατότητες

διαφοροποίησης της περιφερειακής οικονομίας σε πλεονέκτημα για την περιφερειακή αγορά
εργασίας, καθώς και σε νέες θέσεις εργασίας με σκοπό τη συγκράτηση και αύξηση του
πληθυσμού και την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας και της Χώρας.
Γ.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Γ.6.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014 - 2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020
αποτελεί υποσύνολο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο
2014-2020

(νέο

ΕΣΠΑ),

το

οποίο

περιλαμβάνει

τα

13

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας και τα 7 τομεακά προγράμματα. Το ΕΠ-ΠΔΜ
2014-2020 σχεδιάστηκε μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο προγραμματικό πλαίσιο που
εκτός από τους 11 καθορισμένους Θεματικούς Στόχους και τις συγκεκριμένες Επενδυτικές
Προτεραιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και ένα πλήθος νέων
προϋποθέσεων και απαιτήσεων (εστίαση στα αποτελέσματα, σαφή λογική παρέμβασης (logic
intervention), θεματική συγκέντρωση πόρων, εισαγωγή του πλαισίου επίδοσης και της
κατανομής του αποθεματικού επίδοσης, υποχρέωση της τήρησης μίας σειράς αιρεσιμοτήτων
(conditionalities) με πολλαπλούς όρους και προϋποθέσεις, υιοθέτηση της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και άλλες απαιτήσεις).
Αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε: Η συμβολή στη
δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις
εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού
οράματος της Περιφέρειας τέθηκαν οι άνθρωποι και η ευημερία όλων των πολιτών. Η
στρατηγική εστίασε στην απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την
ανάπτυξη καινοτόμου, ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη θέση είχε η
κοινωνική συνοχή με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ως γενικοί στόχοι του
προγράμματος τέθηκαν:


Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση
στην

κλαδική

και

χωροθετημένη

εξειδίκευση

μέσω

της

στρατηγικής
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εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην
καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό.


Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η
προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η
οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και
απασχόλησης.



Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη
σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.



H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή
ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και
ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας,
πρόνοιας.

Οι τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο που αποτυπώνονται στο σχέδιο RIS3 της Περιφέρειας
και με αναφορά στη χωρική τους διάσταση προσδιορίστηκαν ως εξής:


Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης (κυρίως στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας).



Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε όλες τις ΠΕ)



Οι παραδοσιακοί κλάδοι της Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταποίησης: α) μεταποίηση –
τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων (σε όλες τις ΠΕ), β) εκτροφή
γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς και Κοζάνης), γ)
τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές (σε όλες τις ΠΕ) και δ) O κλάδος του
Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ).

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δομήθηκε βάσει 13 Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) που
περιλαμβάνουν 21 Επενδυτικές Προτεραιότητες:


ΑΠ 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.



ΑΠ 2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών.



ΑΠ 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.



ΑΠ 4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς.



ΑΠ 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων.



ΑΠ 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων.



ΑΠ 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε
βασικές υποδομές Δικτύων.



ΑΠ 8. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



ΑΠ 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης



(ΕΤΠΑ).



ΑΠ 10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΚΤ)
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ΑΠ 11. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.



ΑΠ 12: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ).



ΑΠ 13: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ).

Η διάσταση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος
προβλέφθηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά – ημιαστικά κέντρα, που θα
αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους ρόλο και ολοκληρωμένες
χωρικές επενδύσεις στην ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα
διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην
περιοχή. Επιδίωξη υπήρξε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση του βιώσιμου
χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών. Προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ολοκληρωμένες
χωρικές επενδύσεις: α) Προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις αστικές
περιοχές και β) Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής
Μακεδονίας και του ποταμού Αλιάκμονα. Επιπλέον προβλέφθηκε και η δυνατότητα στήριξης
των σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις
αγροτικές περιοχές (πρωτοβουλία τύπου LEADER) με χρηματοδότηση κύρια από την
πρωτοβουλία LEADER του ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης.
Γ.6.2. Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας RIS3 (2014 – 2020)
Το Σχέδιο έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας υιοθετήθηκε το 2015 και αφορά στην
ενδυνάμωσης της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας υπό τις προτεραιότητες του
Ευρώπη 2020: έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μέσω αυτού
καλύπτονται οι 11 θεματικοί στόχοι και οι 3 προτεραιότητες εργασίας της κείμενης
Προγραμματικής Περιόδου.
Το όραμα πάνω στο οποίο δομήθηκε η έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

εκφράζεται

ως

εξής:

Ρεαλιστική

και

έξυπνη

εξειδίκευση

επενδυτικών

προτεραιοτήτων ως βασικό αναπτυξιακό στοιχείο για τη δημιουργία μιας διατηρήσιμης
ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή.
Οι τομείς – κλάδοι προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο RIS3 της ΠΔΜ ανήκουν
σε 4 ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν 34 δράσεις:


Αγροδιατροφή (Μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων τρόφιμα, ποτά)



Περιβάλλον

(Ενέργεια

–

ΑΠΕ

-

Τηλεθερμάνσεις

-

Μεταλλικές

κατασκευές

-

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων)


Εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα



Τουρισμός

Γ.6.3. Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων
Το Σχέδιο Δράσης (2017) στοχεύει στους «μεγάλους» καταναλωτές (σχολεία, υποδομές
υγείας και πρόνοιας) ώστε να συνταχθεί ο «περιφερειακός χάρτης Ενεργοβόρων Κτιρίων» και
να καταλήξει σε λύσεις τεχνικές, χρηματοοικονομικές και θεσμικές για τη βελτίωση της
ενεργειακής τους απόδοσης. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του
σχεδίου

αποτελεί

η

δημιουργία

ενός

συστήματος

διοικητικής

παρακολούθησης
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ενεργειακής κατανάλωσης, (θερμικής και ηλεκτρικής) και συνολικά του βαθμού απόδοσης
όλων των κτιρίων με απώτερο στόχο η σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση της ενεργειακής
κατάστασης του κάθε δημόσιου κτιρίου ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί συνολικά με σκοπό την
παρακολούθηση των Περιφερειακών και Εθνικών Στρατηγικών όπως αυτές συνάδουν με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και η προστασία της κάθε δημόσιας επένδυσης.
Επίσης ορίζονται οι βασικές αρχές της Περιφέρειας οι οποίες καθορίζουν την στρατηγική της
Περιφέρειας στην κατά βάση βελτίωση της ενεργειακής απαίτησης των κτιρίων (μέσω της
θερμομονωτικής θωράκισης τους) για τον εξορθολογισμό της συμπεριφοράς των κτιρίων
απέναντι στην παραγόμενη ενέργεια από οιοδήποτε μέθοδο αυτή παράγεται. Σημαντικό
μερίδιο του σχεδίου αποτελεί και ο ορισμός μέτρων που θα σχεδιαστούν αποσκοπώντας στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοσίων
κτιρίων. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, κλπ) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (Δημόσια Διοίκηση, επιχειρήσεις,
πολίτες).
Οι βασικοί στόχοι και παρεμβάσεις του Σχεδίου συνοψίζονται :


Στη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων. Βελτιωτικά μέτρα για το
κέλυφος των υφιστάμενων κτιρίων, μέτρα που αφορούν τον ενεργειακό εξοπλισμό
θέρμανσης.

Προώθηση

της

διαδικασίας

για

την

εγκατάσταση

συστημάτων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τέλος εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
στη θέρμανσης χώρων για την μείωση της σπατάλης που συντελείται στα δημόσια
κτίρια κυρίως από τους χρήστες).


Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης της κοινωνίας. Στόχος των μέτρων που θα
σχεδιαστούν

είναι

η

διαδραστικότητα

χρήστη

–

κτιρίου

αποσκοπώντας

στην

ευαισθητοποίηση των πρώτων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του
κτιρίου τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν διαδραστικά σεμινάρια έτσι ώστε οι
μόνιμοι χρήστες των δημοσίων κτιρίων να εκτιμήσουν το μέγεθος του κόστους που
«πληρώνει» η κοινωνία από τη σπατάλη ενέργειας που συντελείται τόσο σε
περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός
ή περισσότερων έξυπνων ενημερωτικών σποτ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τις καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τα
πολύπλευρα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που δύναται να
προκύψουν από αυτές.

Γ.6.4. Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας
Πρόκειται για Σχέδιο Δράσης – Πρωτοβουλία της ΠΔΜ με στόχο την ενίσχυση των εργαλείων
προστασίας της βιοποικιλότητας στο περιφερειακό επίπεδο, απόρροια κατευθύνσεων και
δεσμεύσεων στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπηρετώντας το σκοπό της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα ο οποίος αποβλέπει «στην ανάσχεση της απώλειας της
Βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας
μέχρι το 2026, την αποκατάστασή τους, όπου χρειάζεται και δύναται, την ανάδειξη της
Βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και την εντατικοποίηση της συμβολής της
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Ελλάδας στην αποτροπή απώλειας της Βιοποικιλότητας παγκοσμίως», η Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική για
τη Βιοποικιλότητα προσαρμόζοντας τους 13 Γενικούς Εθνικούς Στόχους σε περιφερειακό
επίπεδο με ταυτόσημη χρονική διάρκεια δεκαπενταετίας (2012-2026).
Οι εθνικοί στόχοι περιλαμβάνονται σε 4 Στρατηγικούς Στόχους της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε αντίστοιχους 4 Άξονες Προτεραιότητας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πρώτη πενταετία υλοποίησης των δράσεων θα
ολοκληρωθεί με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας για τη Βιοποικιλότητα
της προγραμματικής περιόδου (2014-2020). Οι τέσσερις Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της απώλειάς
της είναι:


Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα.



Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας
και των Προστατευόμενων περιοχών.



Στρατηγικός Στόχος 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με
την τοπική οικονομία και την απασχόληση.



Στρατηγικός Στόχος 4: Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι άνω Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται οριζόντια με 4 Άξονες Προτεραιότητας. Οι Άξονες
Προτεραιότητας που διαμορφώνουν τον κύριο κορμό ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την
εφαρμογή της Στρατηγικής και συνοπτικά περιλαμβάνουν:


Άξονας Προτεραιότητας 1. Βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα (προώθηση
έρευνας, οργάνωση και διαχείριση της γνώσης).



Άξονας

Προτεραιότητας

2.

Ενίσχυση

της

προστασίας

και

διαχείρισης

της

βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών (διαχείριση περιοχών Natura,
δράσεις

διαχείρισης

στοιχείων

φυσικού

περιβάλλοντος

και

τοπίου,

δράσεις

εναρμόνισης υποδομών με τη διατήρηση του οικολογικού αποθέματος, αντιμετώπιση
ξενικών ειδών, εκτίμηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής).


Άξονας Προτεραιότητας 3. Ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με
την τοπική οικονομία και την απασχόληση (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προβολή,
οικοτουρισμός, η βιοποικιλότητα ως γενετικός πόρος).



Άξονας Προτεραιότητας 4. Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (μηχανισμοί παρακολούθησης, στήριξη
φορέων, συνεργασίες).

Γ.6.5. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΔΜ
Βασικό στόχο του Σχεδίου (2018) αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την
τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Το Σχέδιο ολοκληρωμένης
ανάπτυξης συγκροτείται από:


Το «Όραμα» που συνθέτει τις βασικές αρχές, γύρω από το οποίο οργανώνεται όλη η
στρατηγική ανάπτυξης και το οποίο συνιστά τον τελικό κεντρικό στόχο όλου του
Σχεδίου.



Τους Στρατηγικούς Στόχους που εξειδικεύουν το Όραμα έτσι ώστε να επιτευχθεί
τελικά η αντιμετώπιση των βασικών, καίριων, ζητημάτων ανάπτυξης και τους Ειδικούς
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Στόχους

για

να

αντιμετωπιστούν

συγκεκριμένες

ανάγκες

και

να

προκύψουν

συγκεκριμένα ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα


Τις ενδεικτικές ομάδες Δράσεων, μέσα από την υλοποίηση των οποίων παράγονται
συγκεκριμένες επίσης ποσοτικοποιήσιμες, εκροές (φυσικό αποτέλεσμα) έτσι ώστε να
προκύψουν τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Ως κεντρικό όραμα για την τουριστική ανάπτυξη ορίζεται το ακόλουθο: Η Δυτική Μακεδονία
τουριστικός προορισμός τεσσάρων εποχών: υψηλή ποιότητα, βιώσιμη και έξυπνη αξιοποίηση
της φύσης και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του Οράματος, μορφές τουρισμού, πόροι εκδηλώσεις και περιοχές / οικισμοί διακρίνονται και οργανώνονται έτσι ώστε η Περιφέρεια να
διαμορφωθεί σε έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό, πελατοκεντρικό (δηλαδή με βάση τις
απαιτήσεις της ζήτησης), που να παρέχει ενιαίο αλλά πολυσύνθετο προϊόν με δυνατότητα
κατά περίπτωση εξειδίκευσης της τουριστικής εμπειρίας στους επισκέπτες.
Οι στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν:


Προσανατολισμός στο πλαίσιο της οικονομίας των επισκεπτών (visitors economy).



Οργάνωση του προϊόντος με βάση δίκτυα και περιφερειακού προϊόντος συμπλέγματα
– επικέντρωση σε μορφές συγκριτικών πλεονεκτημάτων.



Ισχυρή παρέμβαση στις οριζόντιες αδυναμίες.



Έμφαση στις ενδο-περιφερειακές διακλαδικές και δια του Τουρισμού, τομεακές
συνέργιες



Σχεδιασμός και εγκατάσταση αποδοτικής και ισχυρής σε αρμοδιότητες δομής
διαχείρισης (DMO).



Επιλογή αποτελεσματικού Branding.

Η επίτευξη της στρατηγικής υλοποιείται μέσω αξόνων οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) την
οργάνωση και προσανατολισμό του περιφερειακού προϊόντος, β) την ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης και γ) την προώθηση και διασύνδεση με τις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Το Σχέδιο, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενιαίου τουριστικού προορισμού, οργανώνεται
χωρικά λαμβάνοντας υπόψη τις Ευρύτερες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης του ΠΠΧΣΑΑ, τα
σημαντικότερα Σημεία εισόδου των τουριστών στην Περιφέρεια και την ποιότητα του δικτύου
μεταφορών, τις Πυκνώσεις αξιοποιήσιμων πόρων και την κατά περιοχές υφιστάμενη ανωδομή
/ υποδομή της προσφοράς. Η χωρική οργάνωση περιλαμβάνει:


Ένα σύνολο κόμβων με βάση τη σημερινή αναγνωρισιμότητα, την ύπαρξη θεματικών
πυκνώσεων ή την εγγύτητα σε αυτές, την προσβασιμότητά τους, τη δυνατότητα
σύνδεσης με τις δευτερεύουσες πυκνώσεις πόρων και το σημερινό επίπεδο της
προσφοράς και τη δυνατότητα βελτίωσης της: το δίπολο Πρέσπες – Φλώρινα, η
Καστοριά, το Νεστόριο, το δίπολο Αμύνταιο – Νυμφαίο, τα Γρεβενά και ο σχηματισμός
Σιάτιστα – Κοζάνη – Αιανή – Λίμνη Πολυφύτου.



Ένα ενιαίο κύκλωμα «περιήγησης» σε όλους τους αξιοποιήσιμους πόρους με άξονες
που ορίζονται με βάση την εύκολη διασύνδεση των «εκτός κόμβων» πόρων και
ανωδομής και ειδικών υποδομών με τους κόμβους και μεταξύ τους (ώστε κανείς
πόρος να μη βρεθεί εκτός κυκλώματος), τα κύρια σημεία «εισόδου» στην Περιφέρεια,
τη διασύνδεση των κόμβων και την ελάχιστη αναγκαία (για τον τουρίστα) και μέγιστη
αποδοτική (για τους παρόχους υπηρεσιών) διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια:
Άρνισσα - Αμύνταιο – Φλώρινα – Πρέσπες, Πρέσπες - Καστοριά – Νεστόριο - Σιάτιστα
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– Γρεβενά, Αμύνταιο – Πτολεμαϊδα – Κοζάνη – Πολύφυτο – Σέρβια, Πολύμυλος –
Κοζάνη – Σιάτιστα - Γρεβενά, κεντρικός Άξονας της Εγνατίας Οδού.


Οργάνωση επιχειρηματικών συστάδων περί κάθε Κόμβο, ανεξαρτήτως θεματικής
μορφής τουρισμού.



Οργάνωση Θεματικών υποδομών κατά μήκος όλου του κυκλώματος περιήγησης.

Γ.6.6. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη ΠΔΜ
Η υιοθέτηση Περιφερειακής Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της
Φτώχειας (2015) εντάχθηκε στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης και βελτίωσης
των ποιότητας ζωής των κατοίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής
ένταξης. Συνεπώς, το Όραμα της Στρατηγικής εστιάζει στη διαφύλαξη και η ενίσχυση του
κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας με την εφαρμογή βιώσιμων και αναπτυξιακών πολιτικών
και μέτρων ενεργητικού χαρακτήρα, μέσα από μία ισχυρή εταιρική σχέση φορέων και
πολιτών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων
που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης.
Για την επίτευξη του οράματος της ΠεΣΚΕ διαμορφώνονται πέντε Στρατηγικοί Στόχοι ενώ
από

επιχειρησιακή

άποψη,

οι

Στρατηγικοί

Στόχοι

εξειδικεύονται

σε

πέντε

Άξονες

Προτεραιότητας σε αντιστοιχία:


Άξονας Προτεραιότητας 1. Καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας και
υλοποιείται βάσει 12 Δράσεων.



Άξονας Προτεραιότητας 2. Πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
– προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων, ιδίως των παιδιών
και υλοποιείται βάσει 8 Δράσεων.



Άξονας Προτεραιότητας 3. Προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων
και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στην αγοράς εργασίας και στην
επιχειρηματικότητα και υλοποιείται βάσει 26 Δράσεων.



Άξονας Προτεραιότητας 4. Αναβάθμιση – επέκταση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
υποδομών και υποδομών υγείας που προάγουν και διευκολύνουν την κοινωνική
ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της
φτώχειας και υλοποιείται βάσει 2 Δράσεων.



Άξονας Προτεραιότητας 5. Συντονισμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση
της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και υλοποιείται βάσει 6 Δράσεων.

Γ.7. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Γ.7.1. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)
Τόσο στα αρχικά εγκριθέντα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ όσο και στην πρόσφατη (2017) 1η
Αναθεώρησή τους περιλαμβάνεται πλαίσιο δράσεων Προγράμματος Μέτρων με στόχο τη
βιώσιμη διαχείριση και προστασία των υδατικών αποθεμάτων (επιφανειακών και υπόγειων).
Καθώς τα Σχέδια Διαχείρισης διαπραγματεύονται την προστασία και αειφορική διαχείριση των
υδάτων

συνεκτιμώντας

τις

χωρολειτουργικές

προδιαγραφές

των

λεκανών

απορροής,

επιχειρούν την οριζόντια παρέμβαση στις συνθήκες που διαμορφώνουν την πίεση χρήσης
των υδάτων και κατ' επέκταση στις παραγωγικές εκφράσεις στον χώρο.
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Το μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας εμπίπτει εντός του ΥΔ9 Δυτικής Μακεδονίας ενώ
μικρότερα τμήματά της εμπίπτουν στα ΥΔ05 Ηπείρου και ΥΔ08 Θεσσαλίας. Τα Σχέδιο
Διαχείρισης των Υδάτων μαζί με τα αντίστοιχα Προγράμματα Μέτρων αποτελούν τα
βασικότερα στοιχεία υλοποίησης του Ν. 3199/2003 σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου για
τα Νερά με στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Τα Σχέδια
προχωρούν στην κάλυψη των σχετικών ζητημάτων, εξειδικεύοντας την ανάλυση και τις
προτάσεις βάσει διαχωρισμού των Υδατικών Διαμερισμάτων σε Λεκάνες Απορροής Ποταμού
(ΛΑΠ). Διαρθρώνεται γενικά ως εξής:


Παρουσιάζονται τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά των επιμέρους λεκανών
απορροής ποταμού του ΥΔ.



Παρατίθενται στοιχεία των αρμόδιων αρχών που σχετίζονται με τη διαχείριση των
υδατικών πόρων ανά ΛΑΠ.



Καθορίζονται τα υδατικά συστήματα σε επιφανειακά και υπόγεια και παρουσιάζεται η
κατάταξή τους βάσει των φυσικών τους χαρακτηριστικών και των ανθρωπογενών
πιέσεων. Καθορίζεται επίσης το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών.



Αναλύονται οι ανθρωπογενενείς πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά
συστήματα.



Πραγματοποιείται η ταξινόμηση των υδατικών συστημάτων βάσει της κατάστασής
τους.



Αξιολογούνται ζητήματα χρήσης και πιέσεων χρήσης και αναγκών και επίσης
αξιολογείται η τιμολογιακή πολιτική.



Καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι προστασίας.



Παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Μέτρων βάσει της κατάστασης, των πιέσεων και τους
περιβαλλοντικούς στόχους.



Αποσαφηνίζεται

το

πλαίσιο

εφαρμογής

σε

θεσμικό

-

διοικητικό

επίπεδο

και

αξιολογούνται ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας.
Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔ των ΥΔ (EL09, EL08 και EL05), το Πρόγραμμα
Μέτρων διαρθρώνεται βάσει πλαισίου Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων οι οποίες
εξειδικεύονται σε επιμέρους Δράσεις:


Τα βασικά μέτρα αφορούν σε οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα ΥΔ και είναι
υποχρεωτικά. Περιλαμβάνουν δυο ομάδες μέτρων. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει
μέτρα εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας προστασίας των υδάτων. Η δεύτερη
ομάδα αφορά σε μέτρα που προκύπτουν από την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και ειδικότερα σε μέτρα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 11.



Τα συμπληρωματικά μέτρα, απορρέουν από το μέρος Β του παραρτήματος VI της
Οδηγίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά: μέτρα νομοθετικής – διοικητικής – οικονομικής
φύσης,

μέτρα

διαχείρισης

αποθεμάτων

του

χώρου,

υποδομές

και

εφαρμογή

τεχνολογίας, έρευνα και ευαισθητοποίηση.
Γ.7.2. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)
Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
καταρτίστηκαν Σχέδια

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

που περιλαμβάνουν:

α)

Τους

βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (μείωση των δυνητικών
αρνητικών συνεπειών σε ανθρώπινη υγεία, περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, οικονομική
δραστηριότητα και θεσμικές/διοικητικές πρωτοβουλίες διαχείρισης/μείωσης κινδύνων), β) Τα
αναγκαία μέτρα και προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και γ) Χάρτες
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Επικινδυνότητας

Πλημμύρας και Χάρτες

Κινδύνων

Πλημμύρας.

Η

χωρική

-

ζωνική

αποτύπωση της πλημμυρικής επικινδυνότητας αφενός, και των κινδύνων πλημμύρας επί των
ζωνών

αυτών

αφετέρου,

συνιστά

εποπτικό

μέσο

κατά

τη

χωροθέτηση

έργων

και

δραστηριοτήτων με προφανή σκοπό την προστασία φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων
και την βιώσιμη προοπτική και εξέλιξή τους.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας προτείνει πρόγραμμα μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει Δράσεις για τη
Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Τα
προτεινόμενα μέτρα διακρίνονται σε 4 βασικούς άξονες δράσης, δηλαδή της Πρόληψης, της
Προστασίας, της Ετοιμότητας και της Αποκατάστασης. Καθορίζει επίσης την προτεραιότητα
υλοποίησης των παραπάνω μέτρων στη βάση 3 διακριτών χρονικών οριζόντων εφαρμογής:
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
Γ.7.3. Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 22
και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α' 24) προς εφαρμογή του άρθρου 28 της Οδηγίας
2008/98/EK, αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε μέσω
ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η
εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι. Το
ΕΣΔΑ καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων
σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των
αποβλήτων, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι και οι αρχές που θέτει o Νόμος 4042/2012.
Σε εξειδίκευση του ΕΣΔΑ θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων. Σε αυτά αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων
σε επίπεδο Περιφέρειας και καθορίζεται το πλαίσιο των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία/εφαρμογή έργων/δράσεων που αποσκοπούν
στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Οι στόχοι που τίθενται, καθώς και τα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους αποβλέπουν στη διαμόρφωση του πλαισίου για την
ολοκληρωμένη διαχείριση. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκονται υψηλότεροι στόχοι για
την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, τη διαλογή των βιοαποβλήτων, την αξιοποίηση των
αδρανών υλικών, την ορθολογική διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, ενώ συνολικά
περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης για όλα τα ρεύματα αποβλήτων.
Η

υφιστάμενη

κατάσταση

διαχείρισης υλοποιείται

σήμερα

βάσει

του

εγκεκριμένου

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, 2016). Το σχέδιο
εξειδικεύει για τη Δυτική Μακεδονία, τις γενικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στον
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Ο τρέχον ΠΕΣΔΑ υιοθετεί βάση
των κοινοτικών οδηγιών νέους υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση με διαλογή στην
πηγή, τη διαλογή των βιοαποβλήτων, την αξιοποίηση των αδρανών υλικών, την ορθολογική
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, ενώ συνολικά περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης για
17 διακριτά ρεύματα αποβλήτων.
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Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) πραγματοποιείται από τις υποδομές του
Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής
Μακεδονίας. Την ευθύνη του ΟΣΔΑ έχει η ΔΙΑΔΥΜΑ και αποτελείται από:


Δίκτυο

10

Τοπικών

Μονάδων

Διαχείρισης

Απορριμμάτων

(ΤΜΔΑ),

όπου

συγχωροθετούνται υποδομές μεταφόρτωσης και διαλογής ανακυκλώσιμων.


Κεντρικές

Εγκαταστάσεις

Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης

(ΚΕΟΔ),

όπου

συγχωροθετούνται υποδομές ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, ενεργειακής αξιοποίησης, ΠΚΑ, ΕΕΛ
και άλλες υποστηρικτικές υποδομές.
Γ.7.4. Θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης οικολογικών αποθεμάτων
Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πρεσπών (ΦΕΚ 302Δ/23.7.09). Σκοπός της κήρυξης του Εθνικού
Πάρκου είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής των Πρεσπών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών,
πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται με την
παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με
την προστασία της φύσης και του τοπίου, τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και
εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των κατοίκων. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται Ζώνες Προστασίας, Ζώνη
Οικοανάπυξης και περιοχές φυσικών σχηματισμών. Καθορίζονται επίσης επιτρεπόμενες
χρήσεις – δραστηριότητες – όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά
ζώνη.
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (ΦΕΚ 639Δ/14.6.05). Σκοπός της κήρυξης είναι η προστασία,
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κληρονομιά και πολύτιμου
εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία τμήματα της περιοχής "Ορεινοί Όγκοι Βόρειας Πίνδου",
που

διακρίνονται

για

τη

μεγάλη

βιολογική,

οικολογική,

αισθητική,

επιστημονική,

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου
καθορίζονται Ζώνες Προστασίας (Ια, Ιβ, Ιγ), Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΙΙα,
ΙΙβ, ΙΙγ, ΙΙδ) και Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας (Π1, Π2, Π3, Π4). Εντός αυτών των ζωνών
καθορίζονται

χρήσεις,

δραστηριότητες,

μέτρα,

όροι

και

Καστοριάς

και

περιορισμοί

προστασίας

και

διαχείρισης.
Περιοχή

προστασίας

της

φύσης

λίμνης

της

γύρω

περιοχής

(ΦΕΚ

226ΑΑΠ/19.6.12). Σκοπός της κήρυξης είναι η προστασία, η διατήρηση της φύσης και του
τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου
της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της. Εντός των ορίων της Περιοχής
Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς ορίζονται Ζώνες Α και Β. Η Ζώνη Β αποτελείται από
τις ζώνες ΒΙ, ΒΙΙ και ΒΙΙΙ. Καθορίζεται Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) προστασίας της
χαρακτηριζόμενης ως Περιοχής Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς η οποία αποτελείται
από τις ζώνες ΠΖΙα, ΠΖΙβ και ΠΖΙΙ. Η Ζώνη Α χαρακτηρίζεται ως Απόλυτης Προστασίας της
φύσης και περιλαμβάνει τις ζώνες των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της Προστατευόμενης
Περιοχής. Εντός του συνόλου των ζωνών της προστατευόμενης περιοχής ισχύουν τα
αναφερόμενα στο από 15.1.1986 π.δ/γμα (Δ΄ 125) (ΖΟΕ Καστοριάς), όπως αυτά
τροποποιούνται και επιπλέον καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες για
το σύνολο των Ζωνών.
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Γ.7.5. Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ)
Το ΠΕΣΠΚΑ Δ. Μακεδονίας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και έγκρισης. Σύμφωνα με το
προσχέδιο,

βασικός

στόχος

του

ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ

είναι

η

συμβολή

στην

ενίσχυση

της

ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή: α) αναλύοντας
σε βάθος τις αναγκαίες τομεακές πολιτικές, β) εξετάζοντας τη σκοπιμότητα επιμέρους Μέτρων
και Δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, γ) επιχειρώντας την ιεράρχηση
των ενδεικτικά προτεινόμενων Μέτρων και Δράσεων και δ) καθορίζοντας τις άμεσες
προτεραιότητες προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο.
Ειδικές επιδιώξεις του ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ αφορούν:


Στη συστηματοποίηση και τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και
μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή των διαφόρων τομέων της
Περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή.



Στη σύνδεση της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή με την προώθηση ενός
βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.



Στην προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της
ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.



Στη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης.



Στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ως περίοδος υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ και εφαρμογής των Μέτρων και Δράσεων που προτείνει
ορίζεται η επταετία 2019-2025. Το Σχέδιο περιλαμβάνει ουσιαστικά τον τρόπο ανταπόκρισης
στις δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρωπογενή και φυσικά αποθέματα
της Περιφέρειας. Ειδικότερα:


Επιχειρεί την ανάλυση της τρωτότητας των φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων
βάσει των κλιματικών μεταβολών.



Αναλύει με λεπτομέρεια τις δυνάμενες επιπτώσεις.



Προτείνει σειρά Μέτρων και Δράσεων προσαρμογής



Επιχειρεί την ενσωμάτωση Μέτρων και Δράσεων σε άλλες πολιτικές



Προβλέπει ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού



Προβλέπει ενέργειες παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου

Γ.8.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.8.1. Η στόχευση του Π-ΠΔΜ 2021-2027
Όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, το κεντρικό όραμα της Περιφέρειας
για τη νέα προγραμματική περίοδο εστιάζει στην αναμόρφωση των ενδογενών και
παραδοσιακών δυνάμεων και ικανοτήτων για την αναπτυξιακή μετάβαση προς έναν κόμβο
καθαρής ενέργειας, έρευνας και διαπεριφερειακής συνεργασίας με διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση - στρατηγική επιχειρείται να υλοποιηθεί σύμφωνα με
τις ακόλουθες Προτεραιότητες – τομείς παρέμβασης:


Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας με
ειδική εστίαση στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της
δικτύωσης των επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά
και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.
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Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης με ειδική
εστίαση στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος,
την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση, την προώθηση
μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης σχετικών κινδύνων, την
προώθηση μέτρων διασφάλισης νερού ύδρευσης, εφαρμογής προβλέψεων διαχείρισης
των υδάτων και υποστήριξη των υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.



Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας με ειδική εστίαση στην επέκταση και
αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και την καλύτερη διασύνδεσή του
με το οδικό πλέγμα της Εγνατίας Οδού.



Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας με ειδική στόχευση στην
αναβάθμιση των υποδομών (κτιριακών και άλλων) όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης και κατάρτισης,

των υποδομών (κτιριακών και άλλων) της υγείας και

μέριμνας, την επέκταση – αποκατάσταση – ανάδειξη των πολιτιστικών υποδομών και
μνημείων, την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης, προγραμμάτων βελτίωσης
των δεξιοτήτων του πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, ειδικών προγραμμάτων
στήριξης και ένταξης των Ρομά και πολιτών τρίτων χωρών και προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχιας και των συνεπειών της.


Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου με ειδική
εστίαση στην προώθηση/ολοκλήρωση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
δράσεων ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών
πόρων αλλά

και

παρόμοιες

δράσεις που

ακολουθούν ως

συνέχεια από την

προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Η περιβαλλοντική διάσταση είναι κυρίαρχη στο σύνολο των Προγραμμάτων της Πολιτικής
Συνοχής και των ΕΔΕΤ όπως αυτά καθορίζονται από το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ένωσης
(Πράσινη Συμφωνία, Εδαφική Ατζέντα) και τους Κανονισμούς (Κοινές Διατάξεις, ΕΤΠΑ και
ΤΣ, ΕΚΤ). Η υποστήριξη των περιφερειών για την εκπλήρωση του Acquis Communautaire
στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας αποτελεί κύριο στόχο των
Ταμείων.

Τα μέσα εφαρμογής του Π-ΠΔΜ περιλαμβάνουν δράσεις που μπορεί να

υποστηρίξουν την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής καινοτομίας, της ενεργειακής αναβάθμισης
και της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις και κοινωφελείς οργανισμούς, την προώθηση
των πράσινων και μπλε περιοχών στις πόλεις, την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, την Βιώσιμη
Αστική Κινητικότητα, το «πρασίνισμα» των μεταφορών, την εκπαίδευση και κατάρτιση σε
ζητήματα

πράσινης

ανάπτυξης,

την

άρση

του

αποκλεισμού

στην

πρόσβαση

των

περιβαλλοντικών αγαθών από τους πολίτες κ.α. Ειδικότερες αποσαφηνίσεις του τρόπου που
οι προβλέψεις του προγράμματος συνδέονται με πολιτικές εθνικού και περιφερειακού
επιπέδου, παρουσιάζονται ακολούθως.
Γ.8.2. Αναφορικά με την εθνική αναπτυξιακή πολιτική


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσω των στόχων πολιτικής
που επιχειρούν την ενσωμάτωση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στους
παραγωγικούς μοχλούς, την προώθηση πράσινων επενδύσεων και πρακτικών, τη
βελτίωση της χωρικής και ψηφιακής προσβασιμότητας και κινητικότητας, την
προστασία και ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου, την προστασία – ανάδειξη των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων αλλά και την αξιοποίησή τους για τη βελτίωση του
αναπτυξιακού αποτελέσματος αστικών περιοχών και υπαίθρου.
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Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021 – 2025 μέσω των
προτεραιοτήτων αυτού που

σχετίζονται

με την έξυπνη ανάπτυξη (έρευνα –

τεχνολογία – καινοτομία – επιχειρηματικότητα – ψηφιακός μετασχηματισμός), την
πράσινη ανάπτυξης και την κυκλική οικονομία, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής (υγεία, παιδεία, πολιτισμός,
συνοχή), τις υποδομές πρόσβασης και την εξωστρέφεια.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0 μέσω προτεραιοτήτων αυτού που σχετίζονται με την πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση, την υποστήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του
πληθυσμού και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών μέσω κυρίως
των πυλώνων αυτού που αφορούν στην προώθηση της περιφερειακής κινητικότητας
και

ανάπτυξης

και

στην

ενίσχυση

της

ασφάλειας,

της

βιωσιμότητας,

της

αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μεταφορών.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (οδικός
χάρτης 2030) μέσω της εφαρμογής πολιτικών που προκύπτουν από τα ΠΕΣΔΑ και
ΠΕΣΚΠΑ (διαχείριση αποβλήτων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), την
προώθηση των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική της απολιγνιτοποίησης η οποία καθώς
στοχεύει κατά κύριο λόγο στην ΠΔΜ, απαιτεί τον αναπροσανατολισμό πλευρών του
παραγωγικού συστήματος με αιχμή τη δημιουργία απασχόλησης, την εν γένει
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ζωνών της Περιφέρειας και την προώθηση της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης μέσω των
επιδιώξεων αυτής για την άμβλυνση κάθε μορφής ανισοτήτων, τη στήριξη ευάλωτων
ομάδων, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή του κράτους στα
παραπάνω.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική ψηφιακή στρατηγική μέσω των επιδιώξεων
αυτής

για

τη

βελτίωση

της ψηφιακής συνδεσιμότητας

του πληθυσμού,

των

επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την ενδυνάμωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των πολιτών.
Γ.8.3. Αναφορικά με προτεραιότητες περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
2030 μέσω επιδιώξεων που αφορούν στην κοινωνική συνοχή, τον παραγωγικό
εκσυγχρονισμό και τις υποδομές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας: βιώσιμη
διαχείριση πόρων, κυκλική επιχειρηματικότητα και κατανάλωση με παρεμβάσεις που
σχετίζονται με την παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης, τη συσχέτιση οικονομίας και
κοινωνίας και την ενίσχυση της δικτύωσης.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το 8ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, μέσω
επιδιώξεων που αφορούν στην ανταπόκριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του περιφερειακού χώρου, την προστασία των
αποδεκτών από τη ρύπανση και τη μείωση των πιέσεων που προκαλούν οι υποδομές,
οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και το κτιριακό απόθεμα ως καταναλωτές πόρων και
ενέργειας.
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Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για τη βιοποικιλότητα και την εθνική
στρατηγική 2014 - 2029 μέσω επιδιώξεων που αφορούν στη χωρική ανάπτυξη της
περιφέρειας με την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών της αποθεμάτων και των
προστατευόμενων

περιοχών

και

την

παραγωγή

σχετικής

γνώσης.

Αυτές

οι

κατευθύνσεις συνδέονται και με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης των περιοχών
Natura 2021 – 2027 καθώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας και των σχετικών δεξιοτήτων του πληθυσμού και των
δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την παραγωγή γνώσης αναφορικά με τη κατάσταση
διατήρησης των περιοχών του δικτύου. Σημειώνεται ότι χωρική δέσμευση αποτελούν
τα

εγκεκριμένα

σχέδια

διαχείρισης

κάποιων

προστατευόμενων

περιοχών

της

Περιφέρειας τα οποία όμως δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη στοχοθεσία του νέου
προγράμματος.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για τους υδατικούς πόρους μέσω επιδιώξεων
που σχετίζονται με την ασφάλεια πρόσβασης σε νερό και την ενδεδειγμένη
επεξεργασία και διάθεση λυμάτων σε εναρμόνιση με τις βασικές επιδιώξεις της
πολιτικής που αφορούν στην προστασία των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων).
Αυτές οι κατευθύνσεις συνδέονται και με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για
την ερημοποίηση καθώς παρεμβαίνουν στην προστασία των εδαφών μέσω ελέγχου
της ρύπανσης των υδάτων. Συνδεόμενα σχέδια περιφερειακής εμβέλειας είναι το
σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Πέρα από τη χωρική και κανονιστική τους διάσταση, αμφότερα επιχειρούν παρέμβαση
στο επίπεδο της διακυβέρνησης των πόρων και υπό αυτή την έννοια μπορούν να
συσχετιστούν με τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος που αφορούν ειδικότερα,
στον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική και την εθνική στρατηγική για την κλιματική
αλλαγή, μέσα από την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και τη λειτουργία της
τηλεθέρμανσης αλλά και την προώθηση κατάλληλων παρεμβάσεων αντιμετώπισης
των κινδύνων. Συνδεόμενο σχέδιο περιφερειακής εμβέλειας είναι το υπό εκπόνηση
περιφερειακό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με το οποίο προωθείται η
ενσωμάτωση μέτρων και δράσεων ανταπόκρισης και σε άλλες πολιτικές με εφαρμογή
στον περιφερειακό χώρο (χωρικές, αναπτυξιακές, τομεακές).



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την Πολιτική για το τοπίο, μέσω επιδιώξεων που αφορούν
στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη αστικών περιοχών και της υπαίθρου όπως είναι
η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων.
Αυτές οι κατευθύνσεις συνδέονται και με το νομικό πλαίσιο προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς παρεμβαίνει στην κεντρική του επιδίωξη που είναι η
προστασία, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας του πολιτιστικού αποθέματος.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με την πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το
θόρυβο, στις αστικές περιοχές ειδικότερα, μέσω επιδιώξεων ενίσχυσης της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας και τον κατά συνέπεια έλεγχο των οχλήσεων στον πληθυσμό
των πόλεων.

Ταυτόχρονα:


Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την πολιτική για τα δάση και την εθνική
στρατηγική δασοπονίας, καθώς δεν προβλέπονται μέτρα και δράσεις που να
στοχεύουν με άμεσο τρόπο στους άξονες της στρατηγικής που αφορούν γενικότερα
στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα.
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Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την πολιτική για τα στερεά απόβλητα, όπως
αυτή εκφράζεται μέσω του εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, καθώς δεν προβλέπονται μέτρα και
δράσεις που να στοχεύουν με άμεσο τρόπο στις κεντρικές επιδιώξεις της πολιτικής
που αφορά στη μείωση του όγκου των αποβλήτων, στην ενδεδειγμένη διαχείριση και
διάθεση και στην ανάκτησή τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Επισημαίνεται
ότι συνδεόμενο με την πολιτική σχέδιο περιφερειακής εμβέλειας είναι το ΠΕΣΠΑ ΔΜ.

Γ.8.4. Αναφορικά με τις κατευθύνσεις οργάνωσης και χωροθετικών επιλογών του
πλαισίου χωρικού σχεδιασμού


Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις στρατηγικές επιλογές του ΓΠΧΣΑΑ που αφορούν στην
ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας
σχεδιασμού

του

αστικού

χώρου

και

στη

βελτίωση

της

προσβασιμότητα

του

περιφερειακού χώρου. Αυτές οι κατευθύνσεις μπορούν να συνδεθούν με τις επιλογές
του νέου προγράμματος που εμπλέκουν την βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη
βελτίωση των οδικών προσβάσεων.


Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις ειδικές κατευθύνσεις για τη Δυτική Μακεδονία του
ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας καθώς προωθεί την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού
της Περιφέρειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης κάτι που μπορεί να συνδυαστεί
και με τις κεντρικές επιδιώξεις του νέου προγράμματος που σχετίζονται με την
ανάδειξη της επιχειρηματικότητας.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ καθώς προωθούνται εναλλακτικές
παραγωγής ενέργειας οι οποίες στην περίπτωση του νέου προγράμματος μπορούν να
υλοποιηθούν με τα συστήματα ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στη λειτουργία της
τηλεθέρμανσης.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με τις στρατηγικές επιδιώξεις του ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού που
στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζονται με την ανάδυση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού μέσω της ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
Έτσι, επιδιώξεις του νέου προγράμματος όπως η ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων εφαρμόζουν με άμεσο τρόπο τις
πρόνοιες του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό.



Αναγνωρίζεται συσχέτιση με το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας καθώς στις
επιλογές ανάπτυξης της Περιφέρειας περιλαμβάνονται κατευθύνσεις ενίσχυσης της
καινοτομίας,

αξιοποίησης

φυσικών

και

πολιτιστικών

πόρων,

βελτίωση

της

προσβασιμότητας και προστασία των αποδεκτών από την υποβάθμιση. Το νέο
πρόγραμμα στηρίζεται σε τέτοιες εξειδικεύσεις για τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό, τη
βελτίωση της διασυνδεσιμότητας και τη χωρική ολοκλήρωση της Περιφέρειας.
Ταυτόχρονα:


Δεν εντοπίζεται εμφανής συσχέτιση με την ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών, καθώς δεν
προβλέπονται μέτρα και δράσεις που να στοχεύουν με άμεσο τρόπο στους άξονες της
στρατηγικής που αφορούν γενικότερα στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και προστασία
του αλιευτικού κλάδου και των αποθεμάτων.

Γ.8.5. Αναφορικά με περιφερειακές στρατηγικές και σχέδια δράσης


Αναγνωρίζεται συνάφεια με την περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας RIS3 περιόδου
2014 – 2020 καθώς κάποιοι από τους στόχους της στρατηγικής διατηρούν την
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επικαιρότητά τους και στο νέο πρόγραμμα όπως τα ζητήματα ενέργειας – ΑΠΕ –
τηλεθέρμανσης, ο εκσυγχρονισμός και η εξωστρέφεια κρίσιμων παραγωγικών κλάδων
και ο τουρισμός.


Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των δημόσιων κτιρίων καθώς ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης όπως και
ο στόχος της κοινωνικής ευαισθητοποίησης διατηρούν την επικαιρότητά τους και στο
νέο πρόγραμμα.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα της περιφέρειας
καθώς οι στόχοι της διασύνδεσης της βιοποικιλότητας με την τοπική οικονομία και
απασχόληση αλλά και της οργανωτικής ενίσχυσης των εμπλεκόμενων δομών και
υπηρεσιών διατηρούν την επικαιρότητά τους και στο νέο πρόγραμμα.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με το σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της
Περιφέρειας, καθώς βασικοί στόχοι αυτού που αφορούν σε δομές διαχείρισης, στην
εξωτερίκευση και στην ανάδειξη του προϊόντος διατηρούν την επικαιρότητά τους και
στο νέο πρόγραμμα μέσα από τις επιδιώξεις της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
και στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.



Αναγνωρίζεται συνάφεια με τη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη καθώς το σύνολο
σχεδόν των στόχων της στρατηγικής διατηρεί την επικαιρότητά τους και στο νέο
πρόγραμμα:

καταπολέμηση

φτώχειας,

στήριξη

ευπαθών

ομάδων,

ρομά

και

αλλοδαπών, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην υγεία και στην εκπαίδευση.
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δ.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
Το Π-ΠΔΜ 2021-2027 έχει ως περιοχή εφαρμογής το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας που περιλαμβάνει τις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και η
περίοδος εφαρμογής του είναι από την 01.01.2021 ως την 31.12.2029.

Το Πρόγραμμα

υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σε συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέσα
εφαρμογής των ΕΔΕΤ και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα οποία η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι στο σύνολο ή κατά τόπους επιλέξιμη και τα οποία είναι
τα:


«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία».



«Ψηφιακός Μετασχηματισμός».



«Περιβάλλον Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή».



«Πολιτική Προστασία».



«Υποδομές Μεταφορών».



«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».



«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».



Προγράμματα

του

«Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

Συνεργασίας»

και

ιδιαίτερα

τα

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – Βόρεια
Μακεδονία».
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: «Ελλάδα 2.0»
Η Στρατηγική του Προγράμματος κατευθύνεται από τις επείγουσες και ανελαστικές ανάγκες
που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία στην τρέχουσα συγκυρία που περιλαμβάνει τις
ιδιαίτερες δυσκολίες της μετάβασης του κεντρικού πυλώνα της οικονομίας που διαρθρώνεται
γύρω από την εκμετάλλευση του λιγνίτη, την έξοδο από την πολυετή οικονομική κρίση και
τις επιπτώσεις της COVID-19. Χαρακτηριστικό της κρισιμότητας είναι η ραγδαία μείωση του
ΑΕΠ κατά 26% κατά την δεκαετία 2010-2019 που κατατάσσει την ΔΜ στις πλέον φτωχές με
βάση το κ.κ. ΑΕΠ περιφέρειες της ΕΕ (215 θέση μεταξύ 241 Περιφερειών) στο 45% του
Ευρωπαϊκού (EU27) μ.ο. Δυσμενείς εξελίξεις αντίστοιχα υπάρχουν στα δημογραφικά στοιχεία
(27η πιο γηρασμένη ευρωπαϊκή περιφέρεια), την αγορά εργασίας με το ποσοστό ανεργίας να
ανέρχεται το 2020 στο 24,9% (4ο υψηλότερο στην ΕΕ / 1ο σε μη υπεράκτια περιφέρεια),
ενώ εξαιρετικά χαμηλοί είναι οι περισσότεροι δείκτες που σχετίζονται με την οικονομία, την
ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Υιοθετώντας ως βασικές αρχές την καινοτομία και δημιουργία, τη βιωσιμότητα και
ανθεκτικότητα, την ενσωμάτωση και ισότητα, το Π-ΠΔΜ 2021-2027 θέτει ως όραμα την:


Η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου της Δυτικής Μακεδονίας
στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης μέσω:
o

του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,
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o

της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου
και

o

της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο σύνολο των πέντε (5) Στόχων Πολιτικής των
ΕΔΕΤ της περιόδου 2021-2027 και συνολικά συμβάλει χρηματοδοτικά σε Ειδικούς Στόχους
του Κανονισμού των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+. Σε πολλούς από αυτούς συμβάλει από κοινού με τα
παραπάνω αναφερόμενα μέσα.

Η επιλογή των ειδικών στόχων που εντάχθηκαν στο

πρόγραμμα, όπως και ο επιμερισμός διαφόρων ειδών δράσεων μεταξύ του Π-ΠΔΜ και των
Εθνικών προγραμμάτων έγινε βάση συγκεκριμένων κριτηρίων διαχωρισμού κατηγοριών
πράξεων που καθορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο και σε διαβούλευση με την Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα αρμοδιοτήτων και ευθύνης πολιτικής εθνικής, περιφερειακής
ή τοπικής διοίκησης, τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες των φορέων, καθώς και το
ιστορικό ωρίμανσης και υλοποίησης προηγούμενων σταδίων των δράσεων. Οι γενικές αρχές
διαχωρισμού

μεταξύ

Εθνικών

και

Περιφερειακών

Προγραμμάτων

περιγράφονται

αναλυτικότερα στην 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού.
Δ.2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ.2.1. Στόχος Πολιτικής 1 (ΣΠ1): Μία πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη
Μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
Η αντιμετώπιση της αναπτυξιακής πτώσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η
επιτυχής μετάβασή της στην μεταλιγνιτκή εποχή, απαιτεί τον μετασχηματισμό του τοπικού
παραγωγικού συστήματος, κεφαλαιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και
εξειδίκευση συνδυάζοντάς την αποτελεσματικά με τις νέες ευκαιρίες των ψηφιακών
τεχνολογιών, της κυκλικής οικονομίας και της καθαρής ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί
σημαντική ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ιδίως των
επιχειρήσεων,

με

πολλαπλασιαστικά

αποτελέσματα

μέσω

της

δημιουργίας

τοπικών

οικοσυστημάτων, με εξωστρεφή προσανατολισμό και διασυνδέσεις.
Παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
και την βελτίωση των επιδόσεων στο συνθετικό Περιφερειακό Δείκτη Καινοτομίας κατά
23,1% μεταξύ 2011-2019, οι περιφερειακές ακαθάριστες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
το 2017 ανήλθαν μόλις σε €14 εκμ, (0,4% του ΑΕΠ), ενώ των επιχειρήσεων σε μόλις €2 εκμ.
(ή 0,1% του ΑΕΠ) κατατάσσοντάς την στις τελευταίες θέσεις της χώρας και της ΕΕ. Χαμηλά
είναι και τα επίπεδα εξωστρέφειας της οικονομίας της Περιφέρειας, με τις εξαγωγές να
ανέρχονται στο 8% του ΑΕΠ (έναντι του 18,5% σε επίπεδο χώρας) και μειούμενες σε σχέση
με το 2013, ιδίως στον παραδοσιακό κλάδο της γουνοποιίας.
Τα παραπάνω αντανακλώνται στην παραγωγικότητα της απασχόλησης στην Περιφέρεια η
οποία μειώνεται μεταξύ των ετών 2015-2019 τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε σχέση με
τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διάρθρωση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος συνεχίζει να
έχει χαρακτηριστικά μονοδραστηριότητας καθώς σχεδόν το 39% της ΑΠΑ το 2018
προέρχεται από τους κλάδους μεταλλείων-ορυχείων-ενέργειας, και εξειδίκευση σε επιπλέον
μη
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διεθνώς

εμπορεύσιμους

κλάδους

(ένδυση-δέρμα,

γεωργία,

επισκευές

μηχανών,
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κατασκευές, διοίκηση και άμυνα λιγότερο) σύμφωνα με τον δείκτη Revealed Comparative
Advantage (OECD, Territorial Reviews).
Οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα έτη με σημαντικές
εκτιμώμενες απώλειες σε ΑΠΑ και απασχόληση κατά € 1 δισ. και περί των 10 χιλιάδων
θέσεων μέχρι το 2029 που αναμένεται να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας

και

μετακίνηση

πληθυσμού

(ΣΔΑΜ).

H

χαμηλή

διαφοροποίηση

της

παραγωγικής δομής σε συνδυασμό και το μικρό μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων (2,2
απασχολούμενοι κατά μέσο όρο ανά επιχείρηση το 2017, πλην πρωτογενούς τομέα/δημόσιας
διοίκησης/εκπαίδευσης) σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της δημοσιονομικής
κρίσης του 2011-2014 και τις τρέχουσας πανδημίας στις ιδιωτικές επενδύσεις δημιουργούν
σημαντικά εμπόδια στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας.
Παράλληλα, σε σχέση με τις ψηφιακές υποδομές και ικανότητες, η Περιφέρεια ακολουθεί
γενικά την πορεία της χώρας η οποία κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ στο
δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για το 2020. Ειδικότερα προβλήματα αποτελούν η
χαμηλή διαθεσιμότητα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, και τα χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης
των ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Οι υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας ακολουθούν γενικά τις επιδόσεις της
χώρας, η οποία κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ με ειδικότερο πρόβλημα την χαμηλή κάλυψη
από

δίκτυα

πολύ

υψηλής

χωρητικότητας.

Η

περιορισμένη

πρόσβαση

σε

υποδομές

υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, που απαιτείται για την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως
big data, AI, IoT, δημιουργεί εμπόδια για την βιομηχανική μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της οικονομίας της Περιφέρειας. Η υποστήριξη ενός νέου παραγωγικού
προφίλ της Περιφέρειας προς την βιομηχανία 4.0 θα απαιτήσει και τις αντίστοιχες υποδομές
δικτύων ευρυζωνικών υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας.
Δ.2.2. Στόχος Πολιτικής 2 (ΣΠ2): Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα
Μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων
και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων.
Το τέλος της λιγνιτικής εποχής στην ΠΔΜ, πέρα από περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, αφήνει
στην Δυτική Μακεδονία ένα απόθεμα γνώσης και υποδομών παραγωγής και διαχείρισης
ενέργειας. Το νέο μοντέλο ενεργειακού μετασχηματισμού οφείλει να αξιοποιήσει το απόθεμα
αυτό προς όφελος μιας πράσινης οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Η συνολική κατανάλωση
ενέργειας στην περιφέρεια εκτιμάται περίπου στα 975 GWh/έτος με κύριο καταναλωτή τον
οικιακό τομέα. Λόγω των κλιματικών συνθηκών και κυρίως του δριμύ χειμώνα τα νοικοκυριά,
οι επιχειρήσεις και οι εξυπηρετήσεις στην Δυτική Μακεδονία έχουν ιδιαίτερα υψηλές
ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Συνεπώς η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει υψηλότερη βαρύτητα. Την περίοδο 2014-2020
ενισχύθηκε η εξοικονόμηση ενέργειας σε περίπου 80 δημόσια κτίρια, όπου το μεγαλύτερο
μέρος αφορά τις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων. Συνολικά οι ετήσιες απαιτήσεις σε
ενέργεια για Σχολεία το 2016 εκτιμήθηκαν σε 28.976 MWh, το μέσο κόστος επένδυσης για
μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των σχολείων κατά 50% εκτιμάται σε 1,5 €/Kw. Από
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το «Εξοικονομώ κατ’ κατ’ οίκον» ενισχύθηκαν 3.874 νοικοκυριά (ΕΠ ΠΔΜ και ΕΠΑΝΕΚ), ενώ
προβλέπεται συνολικά η ενίσχυση περίπου 8.000 νοικοκυριών, εκ των οποίων περίπου τα
1.200 από το ΕΠ ΠΔΜ και τα υπόλοιπα από το ΕΠΑΝΕΚ.
Η απολιγνιτοποίηση αναμένεται να αφήσει ένα ενεργειακό και περιβαλλοντικό «κενό» που θα
δημιουργηθεί με τη σταδιακή παύση της λιγνιτικής παραγωγής στα επόμενα χρόνια,
μειώνοντας δραματικά, την (άμεση) επίδραση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή
οικονομία. Η λιγνιτική εποχή θα αφήσει ωστόσο στην Περιφέρεια το στίγμα της. Ένα από τα
σημαντικότερα επιτεύγματα είναι η δημιουργία των τριών δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία
έχουν εγκατασταθεί σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη και Φλώρινα. Τα δίκτυα τηλεθέρμανσης
προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των ρύπων.

Ενδεικτικά στην πόλη της

Πτολεμαϊδας, όπου λειτούργησε το πρώτο δίκτυο τηλεθέρμανσης, η ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας εκτιμάται σε 17.908 Ktoe που ισοδυναμεί με μείωση παραγωγής CO2 ίση με
56.268,31 tn. Ζητούμενο για τα συστήματα αυτά η «μετάβαση τους» στο νέο ενεργειακό
προφίλ της περιφέρειας.
Η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει υψηλή τρωτότητα (vulnerability) στην Κλιματική Αλλαγή.
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική ευάλωτοι τομείς είναι: οι Υδατικοί

Πόροι, οι

Υποδομές – Μεταφορές, το Δομημένο Περιβάλλον, η Γεωργία και η δασοπονίας. Υπάρχουν
σημαντικά ευάλωτα οικοσυστήματα (λίμνες, δάση) εθνικού ενδιαφέροντος. Οικονομικά η
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας απειλεί δραστηριότητες εξαρτώμενα άμεσα με το κλίμα,
όπως

ο

χιονοδρομικός

τουρισμός.

Παράλληλα,

η

αύξηση

της

σφροδρότητας

των

βροχοπτώσεων απειλεί με καταστροφές της υπάρχουσας υποδομής (κατολισθήσεις) με
επιπτώσεις σε απώλειες ανθρώπινης ζωής, καταστροφής περιουσίας και εισοδήματος.
Έμμεσα, φαινόμενα φυσικών καταστροφών ενδέχεται να επηρεάσουν ανάλογα του τόπου και
της έκτασης το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια. Επιπλέον,
καθιζήσεις και κατολισθήσεις προκαλούν επιπλέον κινδύνους όπως επίσης και το σεισμικό
προφίλ της περιοχής.
Η Περιφέρεια περιλαμβάνει έναν αριθμό υδάτινων σωμάτων που παρουσιάζουν σημαντικά
προβλήματα και αποκλίσεις από τους στόχους διαχείρισης ως προς την χημική κατάσταση (π.
Γρεβενιώτικος και ρ. Σουλού) ή/και με μέτρια ή ελλιπή οικολογική κατάσταση (κατά τμήματα
και άλλα ρέματα και ποτάμια της περιφέρειας). Η Λίμνη Χειμαδίτιδα χαρακτηρίζεται από κακή
οικολογική κατάσταση, ενώ από το σύνολο των υπόλοιπων λιμνών της περιφέρειας μόνο οι
λίμνες της Μεγάλης Πρέσπας και του Πολύφυτου εμφανίζουν καλή οικολογική κατάσταση. Ως
προς τα υπόγεια υδατικά συστήματα κακή ποσοτικά και ποιοτικά κατάσταση εμφανίζουν μόνο
οι περιοχές Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου – Βεγορίτιδας που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις
εξορυκτικές δραστηριότητες και την άντληση / χρήση υδάτων για την ηλεκτροπαραγωγή.
Σύμφωνα με την 10η Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Οδηγίας 271/91 για την
Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων (EC 2016), η Δυτική Μακεδονία εκπληρώνει στο 100%
τις απαιτήσεις για δίκτυα συλλογής και δευτεροβάθμια επεξεργασία αστικών λυμάτων. Στον
τομέα της Ύδρευση προβλέπεται ως το 2023 να καλυφθεί με δίκτυα και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας πόσιμου νερού περίπου το 86% του πληθυσμού της Περιφέρειας με ένα σύνολο
περίπου 40 έργων υποδομών ύδρευσης.
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Η παραγωγή Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων εκτιμάται σε 390,1 kg/κάτ. και παρουσιάζει
μικρή μείωση από το 2007 (-5,3 Kg). Συνολικά η συνολική ποσότητα ΑΣΑ το 2015 ήταν
111.171 tn/year. Η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι αυξάνεται στους 119.320 tn/year με
υπολογισμούς για ογκώδη απόβλητα και απόβλητα πρασίνου. Το διάστημα 2007-2015 υπήρξε
σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης η οποία για τα ρεύματα του Χαρτιού, Πλαστικού,
Γυαλιού, Μετάλλων και ξύλου αυξήθηκε από 2,3% σε 10,8%. Η σύσταση των ΑΣΑ περιέχει
42,2% βιοαπόβλητα, 21,8% χαρτί, 13,5% και μικρότερες ποσότητες άλλων υλικών.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ξεκίνησε την λειτουργία της το 2017 και
αποτελεί την σημαντικότερη εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά εκτιμάται ότι μόλις το 33% των
αποβλήτων που εισέρχονται στην ΜΕΑ οδηγείται προς Υγειονομική Ταφή. Ωστόσο το κλάσμα
των βιοπικοδομήσημων αποβλήτων που εξάγεται μέσα από μηχανική διαλογή θεωρείται
χαμηλής ποιότητας (Τύπου Α) και κατά συνέπεια σύμφωνα με την νέα Οδηγία για τα
Απόβλητα θα χαρακτηρίζεται ως υλικό προς απόθεση και όχι προς ανάκτηση.
Στην Δυτική Μακεδονία υπάρχουν περιοχές Natura 2000 και δυο Εθνικά Πάρκα: (ΕΠ
Πρεσπών, ΕΠ Βόρειας Πίνδου), επίσης βρίσκονται Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τόποι Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους και άλλα αξιόλογα φυσικά αποθέματα, το ανάντι τμήμα του ποταμού
Αλιάκμονα, του μεγαλύτερου μη διασυνοριακού ποταμού στην Ελλάδα κατά μήκος του
οποίου έχουν κατασκευαστεί φράγματα και αντίστοιχα μεγάλες τεχνητές λίμνες. Τα δασικά
οικοσυστήματα και οι υγρότοποι φιλοξενούν σημαντικά απειλούμενα είδη άγριας ζωής
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Οι περιοχές αυτές δέχονται ανθρωπογενείς και φυσικές οι

οποίες πολλές φορές συν επιδρούν πολλαπλασιάζοντας τις επιπτώσεις τους.
Η ΠΔΜ διαρθρώνεται σε ένα δίκτυο μικρού μεγέθους πόλεων που (με εξαίρεση την πόλη της
Κοζάνης) περιλαμβάνουν μια καλή αναλογικά έκταση μπλε και πράσινων επιφανειών.

Σε

πολλές περιπτώσεις ωστόσο οι εκτάσεις αυτές είναι υποβαθμισμένες και δεν έχουν τον
χαρακτήρα των πράσινων υποδομών που συμβάλουν στην προστασία και την βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης. Στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 5 από τους 12 Δήμους
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν σε σχετικό πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ οι δημόσιες
συγκοινωνίες

των

κύριων

αστικών

κέντρων

δυσκολεύονται

να

ακολουθήσουν

τις

τεχνολογικές εξελίξεις και χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.
Δ.2.3. Στόχος Πολιτικής 3 (ΣΠ3): Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη
Μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνδυασμό με την βελτίωση της
οδικής

προσπελασιμότητάς της τα τελευταία χρόνια, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό

ισχυρό σημείο προς την ανάληψη ενός νέου ρόλου ως κόμβου μεταφορών εμπορευμάτων και
ατόμων

στην

ολοκληρωμένης

μεταλιγνιτική

εποχή,

αλλά

συνιστούν

και

απειλή

σε

περίπτωση

μη

διαχείρισης των αναπτυξιακών της αναγκών, επιτρέποντας είτε την

παράκαμψή της ή και την διαρροή εργατικού δυναμικού και επενδύσεων.
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διέρχονται τμήματα των οδικών αξόνων του
Εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και συγκεκριμένα ο άξονας Ε65 και
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ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Α27 σύνδεσης της Κοζάνης με την συνοριακή διάβαση
της Νίκης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ. Με την κατασκευή της
Εγνατίας Οδού και τμημάτων των κάθετων οδικών αξόνων αντιμετωπίστηκαν σε σημαντικό
βαθμό τα προβλήματα προσβασιμότητας, αναιρώντας πλέον τη γεωγραφική απομόνωση της
Δυτικής Μακεδονίας και επηρεάζοντας θετικά τις χρονο-αποστάσεις των μετακινήσεων και τις
σχέσεις τόπου κατοικίας / τόπου εργασίας για τα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας και της
ΠΔΜ.
Παράλληλα,

βρίσκεται

σε

εξέλιξη

η

ολοκλήρωση

του

βόρειου

τμήματος

του

Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65, από Τρίκαλα μέχρι και την Εγνατία Οδό). Με την
ολοκλήρωση και του βόρειου κλάδου του Ε65, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά θα διεξάγεται σε
4 ώρες, ενώ οι διαδρομές Αθήνα - Καστοριά και Αθήνα - Κοζάνη σε περίπου 4 ώρες και 30
λεπτά. Οι ενδοπεριφερειακές συνδέσεις με το ΔΕΔ-Μ απαιτούν συντήρηση τεχνικών έργων
και επιδέχονται βελτίωσης, τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης όσο και ασφάλειας, και ιδιαίτερα
με τις περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής
καλύπτει ένα σημαντικό εύρος, και από την Περιφέρεια διέρχεται το τμήμα της χάραξης του
Κεντρικού Δικτύου των ΔΕΔ-Μ, Θεσσαλονίκης – Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής. Η Περιφέρεια
διαθέτει δύο αεροδρόμια, Κοζάνης και Καστοριάς, με το τελευταίο να ανήκει στο Εκτεταμένο
ΔΕΔ-Μ. Η κίνηση των αεροδρομίων είναι πολύ χαμηλή και σχεδόν αποκλειστικά μόνο
εσωτερική.
Δ.2.4. Στόχος Πολιτικής 4 (ΣΠ4): Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
Μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η τρίτη μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της
χώρας, αραιοκατοικημένη και με γερασμένο πληθυσμό (17% άνω των 70 ετών το 2019),
τόσο σε σχέση με την χώρα όσο και την ΕΕ, καταγράφοντας επιπλέον μείωση του συνολικού
πληθυσμού κατά την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά
απασχόλησης του πληθυσμού 15-64 ετών (50,6% το 2019) και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
της χώρας και της ΕΕ σε επίπεδα ανεργίας (24,5% το 2019), η οποία πλήττει κυρίως τους
νέους 15-24 ετών (53,5%).
H δυσμενής για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη δημογραφική κατάσταση αναμένεται να
δεχτεί και την ισχυρή αρνητική επίδραση της απολιγνιτοποίησης με την εκτιμώμενη απώλεια
περί των 10 χιλιάδων θέσεων εργασίας μέχρι το 2029, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις για
την κάλυψη των αναγκών απασχόλησης του πληθυσμού και την συγκράτηση της διαρροής
των πιο δυναμικών ηλικιακών ομάδων.

Περαιτέρω ενδεικτικό στοιχείο είναι το υψηλό

ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού (34,8% το 2019). Ως προς το
επίπεδο

εκπαίδευσης

του πληθυσμού

παρατηρείται

μεγαλύτερο

ποσοστό

ατόμων

με

δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μικρότερο του μέσου όρου της χώρας
ποσοστό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (27,1% το 2019). Θετική είναι η εικόνα στη
συμμετοχή του πληθυσμού 25-64 ετών σε κατάρτιση ή εκπαίδευση το 2019 σε ποσοστό
4,1%.
Σε σχέση με τις κοινωνικές υποδομές, η χωρική κάλυψη των υποδομών υγείας είναι
ικανοποιητική με 5 Γενικά Νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας, όμως η λειτουργία τους δεν
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό. Με
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διαθέσιμες 402 κλίνες ανά 100 χιλιάδες κατοίκους το 2019 υπολείπεται του μ.ο. της χώρας
και την ΕΕ. Παράλληλα στην Περιφέρεια λειτουργεί ικανοποιητικό δίκτυο δομών (10 Κέντρα
Κοινότητας Δήμων, 3 Συμβουλευτικά Κέντρα, 1Δομή Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, 2
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 7 Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). Οι υποδομές α’βάθμιας και β’βάθμιας εκτιμώνται ως
επαρκείς με ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού τους, ενώ στην γ΄θμια εκπαίδευση
υλοποιείται το έργο της ανέγερσης της νέας Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας.
Στον τουρισμό η Δυτική Μακεδονία, διαθέτει πόρους

για την ανάπτυξη κυρίως του

πολιτιστικού, φυσιολατρικού και του αθλητικού τουρισμού. Η υφιστάμενη ανάπτυξη, όπως
αποτυπώνεται σε επίπεδο διανυκτερεύσεων, είναι περιορισμένη. Η στρατηγική Τουριστικής
Ανάπτυξης, βασίζεται στην υποστήριξη ανάδειξης περιοχών – προορισμών (Πρέσπες, ΓεωΠάρκο, πόλη Καστοριάς κ.α. ) και την δικτύωση τους ενδοπεριφερειακά, άλλα και εκτός
περιφέρειας με γειτονικούς ισχυρούς τουριστικούς πόλους (π.χ. Μετέωρα, ακτές Πιερίας –
Όλυμπος) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη κινητικότητας, που θα επιφέρει τόσο
αύξηση της διάρκειας επίσκεψης στην περιφέρεια, όσο και αύξηση των δαπανών των
επισκεπτών. Η ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων έχει σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη της παραπάνω στρατηγικής.

Πολλοί πόροι – προορισμού διαθέτουν περιορισμένη

προσβασιμότητα από άτομα με κινητικά προβλήματα (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους). Η
αδυναμία αυτή περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του ασημένιου και χωρίς αποκλεισμούς
τουρισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία.
Δ.2.5. Στόχος Πολιτικής 5 (ΣΠ5): Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών
και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια με έντονο ορεινό χαρακτήρα στον οποίο υπάρχει ή
διέρχεται ένας σημαντικός αριθμός λιμνών και ποταμών. Διαθέτει μικρά αστικά κέντρα που
στο σύνολο τους εμφανίζουν υψηλή πληθυσμιακή γήρανση και συρρίκνωση.

Τα ίδια

προβλήματα υπάρχουν και στους μικρότερους οικισμούς. Οι πιέσεις πληθυσμιακής μείωσης
αναμένεται να συνεχιστούν και να ενδεχόμενος να ενταθούν στις περιοχές υψηλής
εξάρτησης από την οικονομία του λιγνίτη, αν δεν ληφθούν μέτρα για την βιώσιμη
αναπλήρωση της εργασίας και των εισοδημάτων των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Τα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν σχεδόν το σύνολο των κοινωνικών υποδομών της
περιφέρειας,

ενώ

με

εξαίρεση

την

παραγωγή

ενέργειας

αποτελούν

και

τα

κέντρα

εγκατάστασης του δευτερογενή τομέα, συλλογής και διακίνησης της αγροτικής παραγωγής
από τις γύρω περιοχές και φυσικά τα κέντρα διοίκησης. Ο ρόλος αυτός έχει δημιουργήσει
προβλήματα αστικής διάχυσης και την δημιουργία περιαστικών περιοχών μη οργανωμένης
υποδοχής - περιορισμένης λειτουργικότητας. Στη νέα προγραμματική περίοδο εξακολουθεί να
υπάρχει

η

ανάγκη

για

εφαρμογή

στοχευμένων

δράσεων

μέσα

από ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις στα αστικά – ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και
προωθητικό αναπτυξιακό τους ρόλο και για ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην
ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη
ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή.
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Οι προκλήσεις αφορούν στην προετοιμασία για την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της μετάβασης στην «μετά λιγνίτη εποχή», στην καταπολέμηση των ανισοτήτων,
της φτώχειας και του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των
αστικών

περιοχών, μέσα από τη στοχευόμενη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού, την

ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε οικονομία και
κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της
αρχής της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού χώρου /
αγροτικών περιοχών, συνδυάζονται οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις
αγροτικές και αστικές περιοχές με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων.
Στον αγροτικό χώρο και στη ύπαιθρο, ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική
ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η
ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε
συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και
πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.
Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά αποθέματα φυσικών πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού, τα οποία μπορούν να ενταχθούν δυναμικότερα στην παραγωγική της εξειδίκευση.
Τα πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στον αγρο-διατροφικό τομέα και σε
ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας δυναμικής
περιφερειακής

οικονομίας.

πλουτοπαραγωγικών

Παράλληλα,

αποθεμάτων

ώστε

απαιτείται
να

η

προστασία

ικανοποιούν

των

τρέχουσες

φυσικών

και

–

μελλοντικές

παραγωγικές ευκαιρίες με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.
Δ.3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σε επίπεδο Στρατηγικής το έγγραφο προγραμματισμού αναφέρει τις βασικές Προτεραιότητες
και κύριες αναπτυξιακές ανάγκες ανά Στόχο Πολιτικής της Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητα
διαχωρισμού.

Η

διατύπωση

αυτή

εξυπηρετεί

στην

κατανόηση

των

επιλογών

του

προγράμματος βάσει της Λογικής της Παρέμβασης και αποδίδει μια σφαιρική αντίληψη στην
στρατηγική. Σύμφωνα με το έγγραφο κυριότερες προτεραιότητες / ανάγκες περιγράφονται
ακολούθως.
Δ.3.1. Μία πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη
Μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και την
περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ (συνδέεται με το ΣΠ1):


Διασύνδεση

δημόσιων

υποδομών

και

αποτελεσμάτων

ΕΤΑΚ

με

την

επιχειρηματικότητα.


Ενίσχυση των δαπανών επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ.



Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης καινοτόμων/νεοφυών επιχειρήσεων.



Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.



Υποβοήθηση συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών / κοινών επιχειρηματικών
προσπαθειών.



Ψηφιακή αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών.



Διασφάλιση ευρυζωνικής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις.
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Υποστήριξη ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.



Υποστήριξη διαφοροποίησης επιχειρήσεων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση.



Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για την υποστήριξη
της καινοτομικότητας, εξωστρέφειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δ.3.2. Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη
Με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθηση της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές
ενέργειας,

των

πράσινων

και

γαλάζιων

επενδύσεων,

της

κυκλικής

οικονομίας,

του

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της
βιώσιμης κινητικότητας (συνδέεται με το ΣΠ2):


Αξιοποίηση του χώρου, της γνώσης, του δυναμικού και των υποδομών της λιγνιτικής
κληρονομίας για τον πράσινο μετασχηματισμό στην παραγωγή και διαχείριση της
ενέργειας



Εντατικοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς (νοικοκυριά,
δημόσιος χώρος – υποδομές, επιχειρήσεις – δραστηριότητες).



Εστιασμένες παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών με βάσει την τρωτότητα και την επικινδυνότητα που επικεντρώνονται
κυρίως

στην

αντιμετώπιση

των

πλημμυρών,

των

δασικών

πυρκαγιών,

των

κατολισθήσεων και της αντιμετώπισης των συνθηκών υψηλού παγετού/ψύχους.


Έμφαση

στην

ανάπτυξη

συστημάτων

πρόληψης

και

έγκαιρης

προειδοποίησης

φυσικών καταστροφών.


Ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ύδρευσης και
βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας τους μέσα από την ανακαίνιση

-

αναβάθμιση του εξοπλισμού και την ψηφιοποίηση - αυτοματοποίηση των διεργασιών
τους.


Εντατικοποίηση των μέτρων παρακολούθησης και αντιμετώπισης ρύπανσης, ποιοτικής
ή ποσοτικής υποβάθμισης υδατικών συστημάτων που διαθέτουν μη επαρκή/κατώτερη
της καλής οικολογική ή χημική κατάσταση.



Επέκταση και ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσα από
την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της Διαλογής στην Πηγή των
βιοαποβλήτων, την επέκταση του συστήματος σε ειδικά ρεύματα αποβλήτων και την
προώθηση της κυκλικότητας στην τοπική παραγωγή.



Υποστήριξη των μηχανισμών επιτήρησης, διαχείρισης και προστασίας της άγριας ζωής
και η ανάδειξη τους με στόχο την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.



Ανάδειξη και προώθηση των μπλε και πράσινων αστικών υποδομών με στόχο την και
προσβασιμότητα για όλους και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ασφάλειας
του αστικού πληθυσμού.



Ενίσχυση των επιλογών κινητικότητας στα κύρια αστικά κέντρα.



Προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Δ.3.3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη
Μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας (συνδέεται με το ΣΠ3):


Πρόσβαση σε δίκτυα Gigabit για επιχειρήσεις και φορείς δημόσιας διοίκησης.



Επέκταση υποδομών 5G.



Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΔΕΔ-Μ Νίκης Φλώρινας – Κοζάνη.



Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (ΔΕΔ-Μ).
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Ολοκλήρωση σιδηροδρομικής σύνδεσης με Αλβανία (ΔΕΔ-Μ).



Βελτίωση των οδικών συνδέσεων απομακρυσμένων και τουριστικών περιοχών της
Περιφέρειας.



Συντήρηση τεχνικών υποδομών ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και βελτίωση
επιπέδου οδικής ασφάλειας.



Διαφοροποίηση και εξειδίκευση ρόλου των δύο αεροδρομίων.



Υποστήριξη ανάπτυξης εμπορευματικών κέντρων.

Δ.3.4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Δικαιωμάτων (συνδέεται με το ΣΠ4):


Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδίως για νέους και γυναίκες.



Υποστήριξη της εργασιακής μετάβασης του εργατικού δυναμικού που πλήττεται από
την απολιγνιτοποίηση.



Κατάρτιση

και

επανακατάρτιση

εργατικού

δυναμικού

στις

νέες

ευκαιρίες

της

ενεργειακής μετάβασης και τους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.


Ενίσχυση των διχτυών κοινωνικής ασφάλειας ιδίως για όσους αντιμετωπίζουν κενά
πρόσβασης

στην

κοινωνική

προστασία,

και

τα

πλέον

ευπαθή

άτομα,

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικά μη ενεργών.


Εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες για τις πλέον άπορες και ευπαθείς
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο.



Ανάπτυξη υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.



Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού μονάδων υγείας.



Ενίσχυση λειτουργίας υποδομών κοινωνικής φροντίδας - πρόνοιας.



Ολοκλήρωση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.



Ενίσχυση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων.



Ανάδειξη, οργάνωση και προώθηση των τουριστικών πόρων και προορισμών



Ενίσχυση της προσβασιμότητας των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων από όλους.

Δ.3.5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών
τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών (συνδέεται με το ΣΠ5):


Αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις πόλεις με πρόσβαση
για όλους.



Βελτίωση της ανθεκτικότητας των αστικών κέντρων και δημιουργία υποδομών για την
πρόληψη την αντιμετώπιση και την ανακούφιση του πληθυσμού σε περιόδους
καταστροφών και κρίσεων.



Πολιτιστική και δημιουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, branding πόλεων και
οργάνωση του τουριστικούς τους προϊόντος σε σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή
τους.



Πράσινη μετάβαση των πόλεων με παρεμβάσεις για έξυπνη ενέργεια, βιώσιμη
κινητικότητα και προώθηση της κυκλικής οικονομίας.



Ολοκληρωμένα σχέδια για την αντιμετώπιση αλληλεξαρτώμενων προκλήσεων

σε

επίπεδο «λειτουργικών περιοχών», όπως είναι οι λίμνες, τα ποτάμια ή οι ορεινοί
όγκοι.
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Αποδοτικός και αποτελεσματικός συνδυασμός των μέσων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης,
Πόρος, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης)

σε χωρικό επίπεδο, με στόχο την αποφυγή

διάσπασης του σχεδιασμού, επικαλύψεων ή καθυστερήσεων.


Επαναπροσδιορισμός

του τουριστικού προϊόντος μέσω

ολοκληρωμένων χωρικά

προσεγγίσεων, δικτύωση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και δικτύωση με
άλλους γειτονικούς «δημοφιλείς» προορισμούς.
Ακολουθεί συστηματοποίηση των Προτεραιοτήτων του Προγράμματος με την παράθεση
Ειδικών Στόχων και ενδεικτικών – τυπικών δράσεων υλοποίησης.
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Δ.4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α1 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ.4.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 1 (ΣΠ1): Μία
πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές
προτεραιότητες και μέσα εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.1. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π1
Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων
1.1.1

(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των

Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της

ΕΤΑΚ

ικανοτήτων έρευνας και

1.1.2

καινοτομίας και αξιοποίηση των

Ενίσχυση έρευνας επιχειρήσεων - ερευνητικών

φορέων με έμφαση σε τομείς προτεραιότητας της

προηγμένων τεχνολογιών

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών της
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς

1.2.1

Ενίσχυση ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών

προς πολίτες και επιχειρήσεις

οργανισμούς και τις δημόσιες
αρχές
(iii) Eνίσχυση της αειφόρου

1.3.1

ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και
της δημιουργίας θέσεων εργασίας
σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων

Ενίσχυση των υφιστάμενων και της δημιουργίας

νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην ενσωμάτωση των
νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας
1.3.2

Ενίσχυση των θερμοκοιτίδων, των συνεργατικών

σχηματισμών και των δικτύων επιχειρήσεων

των παραγωγικών επενδύσεων

Δ.4.2. Κεντρικές επιδιώξεις και αναμενόμενα αποτελέσματα


Επιδιώκεται η συμβολή των δράσεων στην βελτίωση των καινοτομικών επιδόσεων της
περιφέρειας.
δημόσιων

Οι

υποστηριζόμενες

ερευνητικών

φορέων

δράσεις
και

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων,

θα

θα

αναβαθμίσουν

βοηθήσουν

στην

τις εγκαταστάσεις
διασύνδεση

μεταξύ

για την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμης

έρευνας καθώς και την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη
ενός οικοσυστήματος καινοτομίας.


Επιδιώκεται η συμβολή των δράσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων
δημόσιου χαρακτήρα της Περιφέρειας. Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα δημιουργήσουν
ψηφιακά δεδομένα και υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα βελτιώσουν το
επίπεδο εξυπηρέτησης των ληπτών των υπηρεσιών αλλά και θα δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για την περαιτέρω αύξηση των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.



Επιδιώκεται η συμβολή των δράσεων στην αναδιάρθρωση της περιφερειακής
οικονομίας προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και εμπορεύσιμα
προϊόντα

και

υπηρεσίες.

Οι

υποστηριζόμενες

δράσεις

θα

αναβαθμίσουν

τις

εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις ικανότητες των ΜΜΕ της Περιφέρειας, ώστε να
ανταποκριθούν
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στις

προκλήσεις

της

παγκοσμιοποίησης

και

της

ενεργειακής
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μετάβασης. Παράλληλα θα υποστηρίξουν τις κοινές επιχειρηματικές προσπάθειες, για
την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων
κυκλικής οικονομίας καθώς και την εκκόλαψη και ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.

Δ.4.3. Βασικές ομάδες - στόχοι


Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).



Ερευνητικά Κέντρα – ερευνητές.



Υφιστάμενες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ.



Συνεργατικοί σχηματισμοί και συστάδες επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά
ιδρύματα.



Φορείς δημόσιου χαρακτήρα που έχουν στόχο την προαγωγή και την υποστήριξη της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



ΟΤΑ α’ βαθμού.



Επιστημονικά - επαγγελματικά επιμελητήρια.



Δημόσιες μονάδες υγείας.



Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.



Οργανισμοί και φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων.



Συνεργατικοί σχηματισμοί και συστάδες επιχειρήσεων.



Προσωπικό και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.



Υπάλληλοι δημόσιων φορέων.

Δ.4.4. Ειδική τεκμηρίωση
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις λιγότερο δυναμικές περιφέρειες της
Ελλάδας όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
(ETAK). Οι περιφερειακές ακαθάριστες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (GERD) το 2017
ήταν 0,4% (€14,27 εκ.) του ΑΕγχΠ της Περιφέρειας και οι δαπάνες των επιχειρήσεων για
Ε&Α (BERD) αντίστοιχα 0,1% (€2,01 εκ.), χαρακτηριστικά των χαμηλών επιδόσεων Ε&Α της
Περιφέρειας (Eurostat, 2020). Οι συνολικές δαπάνες ΕΤΑΚ στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
αυξήθηκαν μόνο κατά 8% μεταξύ 2013-2018 σε σχέση με το 49% σε επίπεδο χώρας.
Ωστόσο οι αντίστοιχες δαπάνες των επιχειρήσεων πενταπλασιάστηκαν (λόγω και της
εξαιρετικά χαμηλής βάσης εκκίνησης) ενώ στην χώρα υπερδιπλασιάσθηκαν. Το ποσοστό
απασχόλησης σε υπηρεσίες έντασης γνώσης για το 2018 ανέρχεται σε 30,6% επίδοση που
φέρνει την Δ. Μακεδονία στην 6η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.
Σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, η
ΠΔΜ παρουσιάζει υστέρηση στις επιδόσεις στην καινοτομία τόσο σε σχέση με το εθνικό όσο
και με το ευρωπαϊκό επίπεδο και κατατάσσεται στις περιφέρειες μέτριας καινοτομίας
(Moderate Innovator). Παρ’ όλα αυτά οι επιδόσεις της έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2011
κατά 23,1%, όπως φαίνεται από τον συνθετικό Περιφερειακό Δείκτη Καινοτομίας (Regional
Innovation Index – RII). Τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το χαμηλό βαθμό
επάρκειας των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών.
Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών ΕΤΑΚ των ερευνητικών φορέων της
περιοχής επικεντρώνεται κυρίως σε ενεργειακά θέματα, π.χ. την παραγωγή ενέργειας, τις
τεχνολογίες καθαρής ενέργειας κ.λπ. στην προσπάθεια ενίσχυσης του ενεργειακού προφίλ
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της Περιφέρειας με παράλληλη στροφή προς πιο «πράσινες» λύσεις. Αν και οι καινοτομικές
επιδόσεις βελτιώθηκαν μεταξύ 2011 και 2019 η Περιφέρεια εμφανίζει ελλείψεις σε πόρους,
δίκτυα και μέτρα για την αναβάθμισή της.

Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις της κρίσης στις

ιδιωτικές επενδύσεις, επέφεραν αντίστοιχη μείωση στα ήδη χαμηλά επίπεδα ιδιωτικών
επενδύσεων Ε&Α στην περιοχή.
Σε σχέση με τις ψηφιακές υποδομές και ικανότητες, η Περιφέρεια ακολουθεί γενικά την
πορεία της χώρας η οποία κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ στο δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας για το 2020. Όσον αφορά τη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο
της ΕΕ, αλλά κατέγραψε αύξηση 5,1 μονάδων κατά το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας τη
μέση αύξηση 5 μονάδων της ΕΕ. Από την πλευρά της προσφοράς (όσον αφορά την παροχή
διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών), η Ελλάδα συνέχισε να σημειώνει πρόοδο το 2019, με
25/100 προσυμπληρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 23/100 το 2018, αλλά παραμένει πολύ
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Η παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε όρους Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Ανίας προέρχεται κατά 8,4% από την Γεωργία, 46% από τη Βιομηχανία –
Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των μεταλλείων – ορυχείων και της
Ενέργειας

με

σχεδόν

39%)

και

46%

από

τις

Υπηρεσίες,

και

έχει

χαρακτηριστικά

«μονοδραστηριότητας», ως η κυριότερη ηλεκτροπαραγωγός Περιφέρεια της Χώρας. Το
διάστημα 2013-2018 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τη μεγαλύτερη συνολική
μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε ποσοστό 20,4% μεταξύ των Περιφερειών
της χώρας και η διάρθρωση της οικονομίας της φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση
μετασχηματισμού.
Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η σημαντική αύξηση της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα
και η μεγάλη αύξηση του τριτογενούς με αντίστοιχη μείωση του δευτερογενούς τομέα. Όμως
σε απόλυτα μεγέθη οι αυξομειώσεις αυτές δεν ισοσταθμίζονται με συνέπεια την υποχώρηση
της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας. Παρ΄ όλα αυτά, η διάρθρωση της οικονομίας της ΠΔΜ
παραμένει ισχυρά εξαρτώμενη από τον δευτερογενή τομέα, λόγω της επίδρασης των
δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας, αλλά και του κλάδου της γούνας. Αντίστοιχα, ο
δείκτης Revealed Comparative Advantage (RCA) δείχνει ισχυρή εξειδίκευση σε τομείς και
κλάδους έντασης εργασίας και πολύ λίγο διαφοροποιημένη παραγωγική δομή: εξόρυξηενέργεια αλλά και ένδυση-δέρμα, γεωργία, επισκευές μηχανών, κατασκευές, διοίκηση και
άμυνα λιγότερο, και γενικά σε μη διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους, με χαμηλό περιφερειακό
πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα μια αύξηση της τοπικής ζήτησης να μην οδηγεί σε αύξηση
της τοπικής προσφοράς.
H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει πολύ χαμηλή βαθμολογία στο σύνθετο Δείκτη
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI) της Ε.Επ., ευρισκόμενη στο 24% του ευρωπαϊκού
μέσου. Στη συγκριτική ανάλυση με τις 15 Περιφέρειες της ΕΕ-27 με παραπλήσιο ΑΕΠκκ (σε
ΜΑΔ) εμφανίζει μόνο σχετικές αδυναμίες και κανένα σχετικό ισχυρό σημείο. Διαχρονικά, ο
δείκτης RCI για την ΠΔΜ δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές μεταξύ 2013-2019. Ο
αριθμός των επιχειρήσεων για την ΠΔΜ το έτος 2017 ανερχόταν σε 38.781 μονάδες, οι
οποίες απασχολούσαν 75.514 εργαζόμενους με συνολικό κύκλο εργασιών 2,56 δισ.€. Tην
τριετία 2016-2018 έκλεισε η ψαλίδα μεταξύ διαγραφών και εγγραφών και μάλιστα για το
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2018 οι εγγραφές ήταν περισσότερες από τις διαγραφές για πρώτη φορά εδώ και αρκετά
χρόνια. Υπήρξε δηλαδή μια σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου από την ιδιαίτερα αρνητική
εικόνα του 2016 και των προγενέστερων ετών.
Παρά την πρόσφατη μείωση των εξαγωγών της (σοβαρότατη το 2018-2019), η Περιφέρεια
παραμένει πλεονασματική στο εμπορικό της ισοζύγιο, με κάλυψη 191% των εισαγωγών της
από εξαγωγές και με κύριες αγορές της την Αλβανία, τη Ρωσία και κατόπιν τη Δανία και την
Ιταλία. Ως προς την εξωστρέφεια της οικονομίας της ΠΔΜ, ο λόγος των εξαγωγών προς το
ΑΕΠ (στοιχεία 2019) είναι 8% και παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη
της χώρας (18,5%). Κύριοι εξαγωγικοί κλάδοι παραμένουν τα τελευταία έτη η γούνα (με
πτωτική όμως πορεία), τα τρόφιμα και τα μέταλλα, με σημαντική άνοδο των εξαγωγών στους
κλάδους των μετάλλων και των χημικών και πλαστικών μεταξύ 2015-2019. Το σύνολο των
εξαγωγών της όμως είναι πολύ μικρό (κάτω από το 1% των εθνικών εξαγωγών),
αντανακλώντας και τη μειούμενη παραγωγικότητα στην Περιφέρεια.
Ως προς την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στο
δευτερογενή τομέα (22,4%) από όλες τις ελληνικές περιφέρειες και σημαντικά υψηλότερο
από την συμμετοχή του στη συνολική οικονομία της χώρας (13,3%). Αντίστοιχα, η
απασχόληση στον τριτογενή τομέα είναι η δεύτερη μικρότερη μεταξύ των περιφερειών
(60,4%) και αρκετά μικρότερη από αυτήν στην εθνική οικονομία (75,5%). Το ποσοστό του
πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 27,1% για το 2019 αυξημένο σε σχέση
με το 21,9% του 2015, υπολείπεται όμως του μέσου όρου της χώρας (31,9%). Το ποσοστό
ατόμων με δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 46,9% επίσης
αυξημένο σε σχέση με το 36,9% του 2015 (χώρα 44,5%).
Ειδικότερα δε, το 47,7% του πληθυσμού της Δ. Μακεδονίας ηλικίας 30-34 ετών είχε
τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2019 (Eurostat), καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των
13 ελληνικών περιφερειών, πάνω από τον εθνικό (43,1%) και ευρωπαϊκό (41,6%) μ.ο.
Όμως, την ίδια χρονιά μόνο το 2% (45,6 χιλιάδες) του ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη
και την τεχνολογία (HRST) στην Ελλάδα βρίσκονταν στην Περιφέρεια, καταλαμβάνοντας την
ενδέκατη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών (Eurostat). Παράλληλα, η απόσυρση των
λιγνιτικών μονάδων και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που
συνδέονται άμεσα με αυτή εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μείωση περίπου 6.600 θέσεων
εργασίας ενώ αναμένεται να επηρεάσει συνολικά ~140 επιχειρήσεις.
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Δ.5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α2 – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ.5.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 2 (ΣΠ2): Μια
πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων,
της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης των κινδύνων. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές προτεραιότητες και
μέσα εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.2. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π2
Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων

2i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και μείωση εκπομπών

2.1.1

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων

υποδομών

θερμοκηπίου
2iv. Προαγωγή της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της

2.2.1

πρόληψης των κινδύνων και της

της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων

Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και

ανθεκτικότητας στις καταστροφές,

2.2.2

λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις

της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και

βασισμένες στα οικοσυστήματα
2.3.1.

Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική

διαχείριση των υποδομών ύδρευσης
2v. Προαγωγή της πρόσβασης στο
νερό και της βιώσιμης διαχείρισης
του νερού

2vi. Προαγωγή της μετάβασης σε
μια κυκλική και σε αποδοτική ως
προς τους πόρους οικονομία

2.3.2.

Δράσεις των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης

Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Μακεδονίας
2.3.3. Δράσεις
υποδομών
διαχείρισης
υγρών
αποβλήτων κατά προτεραιότητα για την κάλυψη οικισμών
Γ’
Προτεραιότητας
και
περιοχών
με
ευαίσθητο
περιβαλλοντικά αποδέκτη
2.4.1

Προώθηση δράσεων πρόληψης,

ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης των
απορριμμάτων, διαχείρισης των βιοαποβλήτων και
δημιουργίας πράσινων σημείων

Δ.5.2. Κεντρικές επιδιώξεις και αναμενόμενα αποτελέσματα


Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα μειώσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις λειτουργίας των
δημοσίων

κτηρίων

κατανάλωσης

και

ηλεκτρικής

υποδομών

και

θα

ενέργειας

και

έμμεσα

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

βοηθήσουν
στην

στον

μείωση

περιορισμό
της

της

παραγωγής

Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί

ενεργειακά επιφάνεια περίπου 22.500 m2 για τα οποία η ετήσια κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας θα μειωθεί από

8.407 MWh/έτος το 2021 σε 3.801

MWh/έτος.


Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας έναντι
των κλιματικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και θα έχουν
θετική επίπτωση στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και των
επισκεπτών. Ως εκροές και αποτελέσματα των δράσεων προσδιορίζονται:
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o

η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών
μήκους 12 χιλιομέτρων που θα ενισχύσουν την προστασία τουλάχιστον 35.000
κατοίκων,

o

Η βελτίωση της κάλυψη του συνόλου των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας
(614.315 ha) από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

o

Επενδύσεις

3.000.000

παρακολούθησης,

ευρώ

ετοιμότητας,

σε

νέα

ή

αναβαθμισμένα

προειδοποίησης

και

συστήματα

ανταπόκρισης

σε

περίπτωση φυσικών καταστροφών


Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα της χρήσης των υδάτων,
θα συμβάλουν στην προστασία των πόρων (ποιοτικά και ποσοτικά) και θα αυξήσουν
την ασφάλεια χρήσης τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Λόγω της θέσης της Περιφέρειας (ανάντη), τα οφέλη θα επηρεάσουν και άλλες
περιφέρειες που συνδέονται με τα υδατικά συστήματα της ΠΔΜ. Οι αναμενόμενες
εκροές και αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
o

150 χιλιόμετρα νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής
των δημόσιων δικτύων ύδρευσης που θα εξυπηρετήσει την σύνδεση με
βελτιωμένα δίκτυα ύδρευσης σε 95.000

o

50 χιλιόμετρα νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο
συλλογής λυμάτων που θα εξυπηρετήσει την σύνδεση σε τουλάχιστον
δευτερεύον σύστημα επεξεργασίας λυμάτων σε 9.000 κατοίκους.

o

Πρόσθετη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων της τάξης των 2.300 ισοδύναμων
κατοίκων



Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα βελτιώσουν τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση
των στερεών αποβλήτων προκειμένου το ήδη ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης να
μπορεί να ανταποκριθεί στους απαιτητικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. Τα
έργα που θα ενταχθούν αποσκοπούν στην αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης
των αποβλήτων κατά 3.000 τόνους ανά έτος.

Δ.5.3. Βασικές ομάδες - στόχοι


ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και συνδεδεμένα με αυτούς Νομικά Πρόσωπα (ΔΕΥΑ, Μουσεία,
Αναπτυξιακές Εταιρίες κ.α.).



ΦοΔΣΑ

Δ.5.4. Ειδική τεκμηρίωση
Λόγω κλιματικών συνθηκών (ηπειρωτικό κλίμα – κρύοι χειμώνες). η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας είναι η ελληνική περιφέρεια με την υψηλότερη κατά νοικοκυριό κατανάλωση
ενέργειας (2,430 θερμοημέρες, 85% μεγαλύτερη της χώρας). Σύμφωνα με στοιχεία του
ΕΚΕΤΑ 2014, η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής
ανερχόταν στις 975.203 MWh/έτος. Η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα (κυρίως
κατοικίες) παραμένει υψηλή, καθώς αντιπροσωπεύει το 42,7%

της συνολικής τελικής

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η κατανάλωση Δημόσιων κτηρίων το 7,8%. Οι καταναλώσεις
αυτές είναι υψηλές και οφείλονται πέρα από τον κλιματικό παράγοντα και στη μεγάλη ηλικία
του κτιριακού αποθέματος, το οποίο παρουσιάζει μηδενικό ή χαμηλό επίπεδο θερμομόνωσης/
ενεργειακών προδιαγραφών. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση ενέργειας
θεωρείται η πρώτη προτεραιότητα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για
το κλίμα, σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης.

Τα οφέλη της εξοικονόμησης πέρα από

κλιματικά προσδιορίζονται και σε σχέση με το εισόδημα καθώς λόγω των υψηλών
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ενεργειακών

αναγκών

καταναλώνουν

ένα

σημαντικό

μέρος

του

εισοδήματος

των

νοικοκυριών της περιφέρειας.
Η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται στην περίοδο της απολιγνιτοποίησης με την σταδιακή παύση
λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων.

Για την Δυτική Μακεδονία η αλλαγή του

ενεργειακού μοντέλου δεν περιορίζεται μόνο στην αντικατάσταση των ενεργειακών πηγών,
αλλά δημιουργεί και ένα αναπτυξιακό κενό στα εισοδήματα και την απασχόληση, καθώς η
αλυσίδα αξίας γύρο από την εκμετάλλευση του λιγνίτη αποτελεί το κύριο τμήμα της τοπικής
οικονομίας. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος υλοποιείται βάσει του μηχανισμού
δίκαιης μετάβασης και του ΕΣΔΑΜ, στο οποίο εντάσσεται και η αξιοποίηση των ΑΠΕ στην
περιφέρεια.
Η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει μέση και υψηλή τρωτότητα σε μια σειρά από κλιματικούς
κινδύνους που περιλαμβάνουν πλημμύρες (Φλώρινα, Άργος Ορεστικό), κατολισθήσεις και
διαβρώσεις εδαφών, ενώ η αύξηση της διάρκειας της ξηρής περιόδου αυξάνει τον κίνδυνο
πυρκαγιών και απειλεί ορισμένα από τα πλέον σημαντικά από πλευράς βιοποικιλότητας και
αισθητικής αξίας δάση της χώρας. Στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΜ 2014-2020 έχουν ενταχθεί και
υλοποιηθεί σημαντικά έργα που προτεραιοποιήθηκαν σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης
του Πλημμυρικού Κινδύνου (Οδηγία 60/2007/ΕΚ) και το Περιφερειακό Σχέδιο για την
Κλιματική Αλλαγή. Η επιτυχής αντιμετώπιση του κινδύνου απαιτεί την συνέχιση και επέκταση
των έργων αυτών σε ευάλωτες περιοχές. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΔΜ 20212027.
Η Δυτική Μακεδονία έχει καλύψει τις υποχρεώσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ και την κάλυψη με δίκτυα συλλογής ακαθάρτων και συστήματα τουλάχιστον
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των οικισμών Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας.
στασιμότητα

Η πληθυσμιακή

των αστικών και ημιαστικών κέντρων και η απουσία προορισμών μαζικού

τουρισμού δεν προσδιορίζει ανάγκες επέκτασης των συστημάτων.
Στον αντίποδά, στον τομέα της ύδρευσης εντοπίζονται ανάγκες ολοκλήρωσης σύγχρονων
δικτύων που θα επιτρέψουν τον περιορισμό της σπατάλης και την εξοικονόμηση υδατικών
πόρων, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικούς και ασφαλείς πόρους
σε κατοίκους των οικιστικών κέντρων της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων σε ορισμένες
περιπτώσεις και περιοχών με υψηλό ποσοστό ευπαθών και ευαίσθητων πληθυσμιακών
ομάδων.
Το μικρό μέγεθος των αστικών κέντρων και η συνεπαγόμενη αδυναμία σχηματισμού
οικονομίας κλίμακας σε αυτά προσδιορίζουν ένα σχετικά μικρά χρηματοδοτικά κατάλογο
ενδεδειγμένων παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης και πολύτροπης αστικής
κινητικότητας. Κύρια έμφαση προσδιορίζεται στην βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στις
κεντρικές περιοχές όπου η οδική υποδομή είναι κορεσμένη και σε πολλές περιπτώσεις ο
δημόσιος χώρος για τους πεζούς και ή τους χρήστες άλλων εναλλακτικών μορφών
μετακίνησης υποβαθμισμένος.
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Δ.6. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α3

–

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ

Δ.6.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 3 (ΣΠ3): Μια
πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων ΤΠΕ. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές προτεραιότητες και μέσα
εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.3. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π3
Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων

3.ii Ανάπτυξη και ενίσχυση της
βιώσιμης, ανθεκτικής στην
κλιματική αλλαγή, έξυπνης,
ασφαλούς και διατροπικής εθνικής,
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας, με καλύτερη

3.1.1.

Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και

προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους
Κάθετους Άξονες

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και
διασυνοριακή κινητικότητα

Δ.6.2. Κεντρικές επιδιώξεις και αναμενόμενα αποτελέσματα


Περιλαμβάνει νέα έργα διασύνδεσης της Καστοριάς με την Πτολεμαΐδα μέσω
σήραγγας στην Κλεισούρα, βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης των Πρεσπών
και του συνοριακού σταθμού Λαιμού, καθώς και λοιπά έργα βελτίωσης διασύνδεσης
του τοπικού δικτύου με τον Ε65 και την όμορη ΠΕ Πιερίας.



Η

επιλογή

των

έργων

αναμένεται

ότι

θα

συμβάλει

στην

ενίσχυση

των

ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων του τοπικού και επαρχιακού δικτύου με το
ΔΕΔ-Μ.
Συνολικά εκτιμάται ότι το μήκος των νέων η αναβαθμισμένων οδών το 2029 που θα
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα α είναι 50 χιλιόμετρα.
Δ.6.3. Βασικές ομάδες - στόχοι


ΟΤΑ α' βαθμού.



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δ.6.4. Ειδική τεκμηρίωση
Η ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού και του Ε65, ο
εκσυγχρονισμός

του

σιδηροδρομικού

δικτύου

και

η

ανάπτυξη

νέων

συνδέσεων,

η

αναβάθμιση των αεροδρομίων της, και η κατασκευή εμπορευματικών σταθμών με εξωστρεφή
προσανατολισμό στα πλαίσια δημιουργίας ενός πλέγματος συνδυασμένων μεταφορών και
εστίασης σε δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι καθοριστικά στοιχεία για την
ανταπόκριση της Περιφέρειας στο νέο παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Αυτό συνίσταται σε επιμέρους εξειδικεύσεις παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με ισχυρή
δυναμική, όπως η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και το εμπόριο, η έξυπνη
αγροτική παραγωγή, ο βιώσιμος τουρισμός και η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Η διάχυση
των ωφελειών από τα παραπάνω στο σύνολο της Περιφέρειας απαιτεί τη συντήρηση και
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βελτίωση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου με
το ΔΕΔ-Μ.
Δ.7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΤΠΑ)

Α4

–

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ

Δ.7.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4): Μια
πιο κοινωνική

Ευρώπη

μέσω

της

υλοποίησης

του

ευρωπαϊκού

πυλώνα

κοινωνικών

δικαιωμάτων. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές προτεραιότητες και μέσα
εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.4. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π4
Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων

4.ii Βελτίωση της ίσης πρόσβασης
σε ποιοτικές υπηρεσίες
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά
βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς
μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της

4.1.1

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης
4.1.2.

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών σχολικής

εκπαίδευσης

ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως
και on line εκπαίδευσης και
κατάρτισης
4.iv Εξασφάλιση ισότιμης
πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη και προώθηση της

4.2.1.

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας

ανθεκτικότητας των συστημάτων

4.2.2.

Ενίσχυση του υγειονομικού εξοπλισμού και της

υγείας, συμπεριλαμβανομένης της

ανθεκτικότητας των υποδομών υγείας για την

πρωτοβάθμιας υγειονομικής

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

περίθαλψης, και προώθηση της

4.2.3 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής

μετάβασης από την ιδρυματική

μέριμνας

στην φροντίδα βασισμένη στην
κοινότητα και στην οικογένεια
4.v Ενίσχυση του ρόλου του
πολιτισμού και του βιώσιμου

4.3.1.

τουρισμού στην οικονομική

κληρονομιάς και του οικοτουρισμού
4.3.2. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και
κοινωνική καινοτομία

Προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής

Δ.7.2. Κεντρικές επιδιώξεις και αναμενόμενα αποτελέσματα


Βελτίωσης των υποδομών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμβάλλοντας στην
αναβάθμιση τόσο της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά για τον πληθυσμό της Περιφέρειας
όσο και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών: ανάπτυξη των εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα
ενισχύσει την δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό 40.665 θέσεων εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων όλων των βαθμίδων.
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Βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του
εξοπλισμού

εργαστηρίων

και

ψηφιακών

αιθουσών

διδασκαλίας,

βελτίωση

της

προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.


Βελτίωση των υποδομών υγείας και φροντίδας συμβάλλοντας στην αναβάθμιση τόσο
της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά για τον πληθυσμό της Περιφέρειας όσο και του
επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών: επέκταση του «Μαμάτσειου» Νοσοκομείου με
νέα πτέρυγα, επέκταση - αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπολοίπων
νοσοκομείων και

προμήθεια αναβαθμισμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με

επιδίωξη την ετοιμότητα ανταπόκρισης σε κρίσεις όπως της COVID-19, αναβάθμιση
των υποδομών ψυχικής υγείας.


Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των δομών στήριξης ατόμων με νοητική
υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στην ΖΕΠ Κοζάνης όπως επίσης η αναβάθμισης
υποδομών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας / υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ.



Στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού στόχου το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις δράσεις
για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και της φυσικής
κληρονομιάς συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της
Περιφέρειας.

Δ.7.3. Βασικές ομάδες - στόχοι


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.



ΟΑΕ



Φοιτητές, μαθητές.



Δημόσιες μονάδες υγείας.



Συνδεδεμένοι φορείς των Υπουργείων Τουρισμού, Πολιτισμού και Εθνικής Άμυνας.



Συνδεδεμένοι φορείς με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στον τομέα του τουρισμού και
πολιτισμού.

Δ.7.4. Ειδική τεκμηρίωση
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται 187 μονάδες προσχολικής αγωγής
(νηπιαγωγεία) με 308 τμήματα και 3.715 μαθητές (ΕΛΣΤΑΤ 2018). Το ποσοστό των παιδιών
ηλικίας 4 ετών έως την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένα σε
εκπαίδευση ανέρχεται σε 87%, το οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ των Περιφερειών της
χώρας (Eurostat, 2018).
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται 155 μονάδες δημοτικών σχολείων με 14.626
εγγεγραμμένους μαθητές εκ των οποίων 293 αλλοδαπής υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Στις
παραπάνω σχολικές μονάδες λειτουργούσαν 83 ειδικές τάξεις με 718 μαθητές. Αντίστοιχα
στην Περιφέρεια καταγράφονται 69 Γυμνάσια εκ των οποίων 74 διαθέτουν αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και 39 γυμναστήριο. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές γυμνασίων ανέρχονται
σε 7.786 εκ των οποίων 133 αλλοδαπής υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Ο αριθμός των
Γενικών Λυκείων ανέρχεται σε 36 με 6.319 εγγεγραμμένους μαθητές εκ των οποίων 31
αλλοδαπής υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην
Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας

καταγράφονται

15

Επαγγελματικά

Λύκεια

και

4

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ στα οποία είναι εγγεγραμμένοι 5.000 μαθητές,
εκ των οποίων οι 503 στις Σχολές του ΟΑΕΔ. Τέλος σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ το 2017
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καταγράφονται 1.756 σπουδαστές (ΕΛΣΤΑΤ). Στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται σε 2.538, οι οποίοι κατανέμονται σε 3 Σχολές
και 6 Τμήματα.
Σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
καταγράφονται 22 σχολικές μονάδες (3 νηπιαγωγεία, 7 Δημοτικά, 3 Επαγγελματικά Λύκεια
και 5 Ενιαία Ειδικής Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια) με συνολικά 217 μαθητές (ΕΛΣΤΑΤ,
2018). Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 3% για την Βόρεια
Ελλάδα (περιλαμβάνει τις Περιφέρειες ΑΜΘ, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου) το 2019, με σημαντική βελτίωση σε σχέση με 11,1% το 2013 (Eurostat). Το
επίπεδο των υποδομών εκπαίδευσης βελτιώθηκε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν
βασικές ανάγκες για την ολοκλήρωση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
και τη συμπλήρωση των υποδομών και εξοπλισμού σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα της
τεχνικής εκπαίδευσης.
Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν 5 Γενικά Νοσοκομεία στις έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων και την Πτολεμαΐδα, με 649 κλίνες έναντι 688 κλινών το 2013.
Επίσης διαθέτει

6 Κέντρα Υγείας με 26 κλίνες (βραχείας νοσηλείας) το 2019 έναντι 34

κλινών το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και 92 Περιφερειακά Ιατρεία. Οι διαθέσιμες κλίνες ανά 100
χιλιάδες κατοίκους είναι 402 κατατάσσοντας την Δυτική Μακεδονία στην 6η θέση μεταξύ των
ελληνικών περιφερειών το 2018 έναντι μ.ο. 537 κλινών για την ΕΕ27, παρουσιάζονται
μείωση σε σχέση με

το 2013 (417 κλίνες). Η χωρική κάλυψη των υποδομών υγείας είναι

ικανοποιητική, όμως η λειτουργία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγω των
ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό.
Το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών στην ΠΔΜ βελτιώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Ωστόσο, το χαμηλό σημείο εκκίνησης σε συνδυασμό με την επιδείνωση των δεικτών φτώχιας,
ανεργίας αλλά και τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού και την χαμηλή πληθυσμιακή
πυκνότητα, οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης προς τη συνολική βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την κάλυψη του πληθυσμού με υποδομές κοινωνικού
χαρακτήρα.
Η Περιφέρεια παρά το πολιτιστικό και οικολογικό απόθεμα έχει αξιοποιήσει ελάχιστα
οικονομικά και αναπτυξιακά τον τομέα του τουρισμού. Στην σημερινή συγκυρία η αξιοποίηση
αυτή είναι μια αναγκαιότητα προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό στην εργασία και τα
εισοδήματα από την απολιγνιτοποίηση. Συνολικά η ΠΔΜ, η μοναδική ελληνική Περιφέρεια
χωρίς θάλασσα, συμμετέχει με ποσοστό γύρο στο 1% του συνολικού εθνικού τουριστικού
προϊόντος. Το σημερινό προϊόν στηρίζεται κύρια στον χιονοδρομικό τουρισμό (ευάλωτο στην
Κλιματική Αλλαγή) και τον πολιτιστικό – φυσιολατρικό που αναπτύσσεται σε ορισμένους
θύλακες, οι οποίοι ωστόσο τόσο από πλευράς υποδομών, όσο και οργάνωσης δεν διαθέτουν
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του τουριστικού προορισμού. Η διάνοιξη της Εγνατίας Οδού
και η βελτίωση της προσβασιμότητας των χιονοδρομικών κέντρων, ενδέχεται να επηρέασε
αρνητικά την τουριστική ανάπτυξη στην περιφέρεια, η οποία από το 2008 και μετά
παρουσιάζει σταθερές τάσεις πτώσεις. Η ευκολότερη προσβασιμότητα ενδεχόμενα αύξησε το
ποσοστό ημερήσιων επισκεπτών έναντι αυτών που διανυκτερεύουν στην περιοχή.
Το τουριστικό προϊόν συντίθεται από τους πολιτιστικούς και οικολογικούς – φυσικούς
πόρους. Το πολιτιστικό απόθεμα της περιφέρειας περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους,
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μνημεία και μουσεία που αναφέρονται στην προϊστορική και αρχαία εποχή, άλλα και στην
βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο, όπου πόλεις της ΠΔΜ είχαν ιδιαίτερη εμπορική σημασία
και ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών η Αιανή, το Δισπηλιό, η παλαιά Καστοριά και τα αρχοντικά των
άλλων οικισμών, ναοί και μοναστήρια σε όλη την Περιφέρεια κ.α.). Το πολιτιστικό απόθεμα
περιλαμβάνει επίσης σημαντικά στοιχεία της άυλης κληρονομιάς.
Σε επίπεδο φυσικής κληρονομιάς πέρα από τις προστατευόμενες περιοχές και την
βιοποικιλότητα, τουριστικούς πόρους αποτελούν το τοπίο των λιμνών και οι γεωλογικοί πόροι
(γεωπάρκο, σπήλαια). Η περιορισμένη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων σύμφωνα με την
Στρατηγική Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης οφείλεται σε ελλείψεις σε υποδομές
προβολής και

ανάδειξης, συμπεριλαμβανομένων

υποδομών για ΑμΕΑ και

άτομα με

περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, η απουσία σύγχρονων ή καινοτόμων μέσων ερμηνείας,
η ελλιπής δικτύωση, η απουσία μιας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, προγραμματισμού,
διαχείρισης και προβολής.
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Δ.8. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΚΤ+)

Α5

–

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ

Δ.8.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4): Μια
πιο κοινωνική

Ευρώπη

μέσω

της

υλοποίησης

του

ευρωπαϊκού

πυλώνα

κοινωνικών

δικαιωμάτων. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές προτεραιότητες και μέσα
εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.5. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π5
Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι
δράσεων
5.1.1

Δράσεις προώθησης ανέργων στην

απασχόληση (ΝΘΕ) με έμφαση σε τομείς της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
5.1.2
4α. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων
των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων,
των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη
ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και
της κοινωνικής οικονομίας

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για

την πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ) με έμφαση σε
τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
5.1.3

Δράσεις κατάρτισης-αναβάθμισης

δεξιοτήτων ανέργων με έμφαση σε τομείς της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
5.1.4

Δράσεις ενίσχυσης της

αυταπασχόλησης / έναρξης επαγγελματικής
δραστηριότητας (ΝΕΕ)
5.1.5

Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή

νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑλΟ)
4δ. Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων,

5.2.1

Δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων

επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, της

εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις και

ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού

επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων των

και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που

αυταπασχολούμενων) με έμφαση σε τομείς

αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία

της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

4στ. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της
ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες,

5.3.1

από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη

για την ένταξή τους στην προσχολική

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών

γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και

καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση

ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά

και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων,

5.3.2

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ και

μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία
4η. Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της
απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας,
ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες

120

5.4.1

Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 2021-2022),
εμπροσθοβαρής
5.4.2

Δράσεις για τη συμμετοχή

μειονεκτουσών ομάδων στην ενεργή
κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς
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Ειδικός Στόχος

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι
δράσεων
5.5.1

Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης

υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
4θ. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των
υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των
μεταναστών

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης
του ψηφιακού αποκλεισμού
5.5.2

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε

υπηκόους τρίτων χωρών
5.5.3

Δράσεις ευαισθητοποίησης και

διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης
5.6.1

Ολοκληρωμένα προγράμματα για την

ενσωμάτωση των ρομά στην αγορά εργασίας
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης
του ψηφιακού αποκλεισμού
5.6.2

Δράσεις υποστήριξης του επιπέδου

4ι. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των

διαβίωσης των Ρομά (Ομάδες Διαχείρισης

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά

χώρων μετεγκατάστασης, Ομάδες βελτίωσης
συνθηκών διαβίωσης) και ενίσχυσης της
πρόσβασης στην εκπαίδευση
5.6.3

Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης

νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας / εφήβων
Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές
κατασκηνώσεις
5.7.1

Ενίσχυση Δομών Παροχής

Κοινωνικών Υπηρεσιών
4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες,
περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την
πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με
επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης
στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και
στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με
αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας
περίθαλψης

5.7.2

Δομές καταπολέμησης της βίας κατά

των γυναικών
5.7.3

Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών

φροντίδας σε τοπικό επίπεδο
5.7.4

Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας
5.7.5

Ενίσχυση υπηρεσιών δημόσιας υγείας

5.7.6

Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας

5.7.7

Ανάπτυξη υπηρεσιών για την

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
5.7.8

Υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδα

(LTC) για άτομα με χρόνιες παθήσεις
5.7.9

Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή

και προσωπικού βοηθού ατόμων με
αναπηρία, ηλικιωμένων, κ.α.
5.7.10 Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας

4ιβ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων

5.8.1

Δράσεις αντιμετώπισης του κινδύνου

που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού

αποκλεισμού παιδιών και εφήβων σε

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και

υποβαθμισμένες / απομακρυσμένες περιοχές

των παιδιών

5.8.2

Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών
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Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι

Ειδικός Στόχος

δράσεων
δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής
φτώχειας
5.8.3

Δράσεις στεγαστικής συνδρομής για

άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε
αστεγία ή κίνδυνο αστεγίας

Δ.8.2. Κεντρικές επιδιώξεις και αναμενόμενα αποτελέσματα


Δράσεις κατάρτισης ανέργων σε τομείς εξειδίκευσης της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης

και

την

προώθηση

της

κοινωνικής

και

αλληλέγγυας

οικονομίας

συμβάλλοντας στην βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση. Επιδίωξη των
παρεμβάσεων είναι η συγκράτηση των τάσεων φυγής του ενεργού και νέου ηλικιακά
πληθυσμού και η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του με τις ανάγκες του νέου
παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας.


Δράσεις

πρόσβασης

στην

απασχόληση

σε

ευπαθείς

ομάδες

του

πληθυσμού

συμβάλλοντας στην κοινωνική τους συμμετοχή και ενσωμάτωση: ρομά, πρόσφυγες,
μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.


Συνέχιση της λειτουργίας του Δικτύου Δομών Καταπολέμησης της Βίας κατά των
γυναικών, την επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τις
γυναίκες θύματα έμφυλης βίας αλλά και πολλαπλών διακρίσεων, καθώς και την
υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ-ΑμεΑ, Τοπικών
Μονάδων Υγείας και δομών ψυχικής υγείας.



Δράσεις στήριξης σε άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένους οικισμούς με δωρεάν
παροχές ισότιμης πρόσβασης στην πρόληψη και υγειονομική περίθαλψη, όπως επίσης
και για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και κρίσεων.



Υποστήριξη των παιδιών οικογενειών σε φτώχεια ή κίνδυνο φτώχειας τόσο σε
ψυχολογικό και μαθησιακό όσο και υλικοτεχνικό επίπεδο, καθώς επίσης και την
υποστήριξη

της

επέκτασης

των

υπηρεσιών

υφιστάμενων

κοινωνικών

δομών

προσαρμοσμένων στα άτομα σε φτώχεια ή κίνδυνο φτώχειας και την κινητοποίηση
προς αυτήν την κατεύθυνση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Δ.8.3. Βασικές ομάδες - στόχοι


Νέοι άνεργοι.



ΟΑΕΔ.



ΟΤΑ α’ βαθμού.



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



ΜΚΟ.



Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.



Ρομά.



Υπήκοοι τρίτων χωρών - μετανάστες – πρόσφυγες.



ΑμεΑ.



Γυναίκες θύματα βίας.



Ηλικιωμένοι.



Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.



Ευάλωτοι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.
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Δ.8.4. Ειδική τεκμηρίωση
Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας (24,5%, 2019), κατατάσσοντάς την
στις πρώτες θέσεις σε επίπεδο χώρας και ΕΕ, αν και παρουσιάζει τάση μείωσης σε σχέση με
τα επίπεδα του 2013 (31,6%), χωρίς όμως να ακολουθεί την πτώση του ποσοστού στη χώρα.
Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους (βρίσκεται στην 1η θέση σε εθνικό επίπεδο) όπου στην
ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό φτάνει στο 53,5%. Οι μακροχρόνια άνεργοι
μειώθηκαν κατά 14,41% αλλά εξακολουθούν να αποτελούν το 72% των ανέργων. Μείωση
της ανεργίας παρατηρείται τόσο στον δευτερογενή, όσο και στον τριτογενή τομέα. Αύξηση
ωστόσο παρατηρείται στα ποσοστά των ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια ενίσχυσης στοχευμένων δράσεων προώθησης στην
απασχόληση ιδίως συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων (νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια
άνεργοι), καθώς επίσης και των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητα για τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Η ανεργία των γυναικών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα με ποσοστό 32,9%, το
μεγαλύτερο στη χώρα και με σημαντική διαφορά από τον εθνικό μέσο του 21,5%. Εξαιρετικά
χαμηλή είναι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας, με ποσοστό
απασχολούμενων γυναικών 39,5%, έναντι 47,3% του εθνικού και 63% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. Απαιτούνται παρεμβάσεις για την άρση των εμποδιών πρόσβασης και παραμονής
των γυναικών στην αγορά εργασίας λόγω έμφυλων διακρίσεων.
Στον τομέα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, το ποσοστό του πληθυσμού με
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 27,1% για το 2019 αυξημένο σε σχέση με το 21,9%
του 2015, υπολείπεται όμως του μέσου όρου της χώρας (31,9%). Το ποσοστό ατόμων με
δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 46,9% επίσης αυξημένο σε
σχέση με το 36,9% του 2015 (χώρα 44,5%), ενώ το ποσοστό του πληθυσμού μέχρι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 26% (Eurostat). Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης ανέρχεται σε 3% για την Βόρεια Ελλάδα (περιλαμβάνει τις Περιφέρειες ΑΜΘ,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) το 2019, με σημαντική βελτίωση σε
σχέση με 11,1% το 2013 (Eurostat).
Σε σχέση με την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, το 4,1% του πληθυσμού 25-64 συμμετείχε
σε κατάρτιση ή εκπαίδευση το 2019, που αποτελεί 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των
ελληνικών Περιφερειών , αλλά και μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ υπολείπεται
σημαντικά σε σχέση με τον μ.ο. ΕΕ-27 (10,8%). Εντοπίζονται ανάγκες σε νέες δεξιότητες και
μια πιο στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση στη συνεχή μάθηση για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, όσον αφορά τις αλλαγές στο
παραγωγικό της μοντέλο αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στην Περιφέρεια λειτουργούν περίπου 150 δομές (βρεφικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ), εκ των οποίων 5 ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ παρέχοντας υπηρεσίες σε 60 άτομα με αναπηρίες, 10
Κέντρα Κοινότητας για τη στήριξη ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και την προώθησή τους
στην απασχόληση, εκ των οποίων στα 3 παρέχεται στήριξη των Ρομά στις περιοχές Εορδαίας,
Καστοριάς και Φλώρινας, 3 Συμβουλευτικά Κέντρα (Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) και
μία Δομής Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Κοζάνη. Ακόμα λειτουργούν 7 Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και 2 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας
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Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ). Τέλος υπάρχουν 4 Τοπικές Μονάδες Υγείας
(ΤοΜΥ) και δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υπηρεσιών σε άτομα με εξαρτήσεις.
Το επίπεδο των κοινωνικών δομών βελτιώθηκε σημαντικά στη διάρκεια της ΠΠ 2014-2020.
Ωστόσο παραμένουν οι ανάγκες παραπέρα ενίσχυσης και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, τα ποσοστά φτώχειας
και υλικής υστέρησης παραμένουν από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Το ποσοστό ατόμων σε
κίνδυνο

φτώχειας

ή

κοινωνικού

αποκλεισμού

στην

Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας

αποκλιμακώνεται αν και παραμένει υψηλό ανερχόμενο σε 34,8% το 2019, υψηλότερο από
τον μ.ο. της χώρας (30%) και της Ευρωζώνης (21,5% για το 2018) (Eurostat).
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Δ.9. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α6 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Δ.9.1. Προτεραιότητες και εφαρμογή
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή Προτεραιότητα συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5): Μια
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης
τοπικών πρωτοβουλιών. Δομείται μέσα από ειδικούς στόχους – ειδικές προτεραιότητες και
μέσα εφαρμογής – τύπους δράσεων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα.
Πίνακας Δ.6. Συστηματοποίηση Προτεραιότητας Π6
Ειδικός στόχος ή ειδική
προτεραιότητα

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στους 5
Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων με
ενδεικτικές δράσεις:
6.1.1

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων

υποδομών (δημόσια κτίρια, δημοτικός φωτισμός
κοινόχρηστων χώρων, κ.α.)
6.1.2

Δράσεις πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής

και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, διαχείρισης των
(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης

βιοαποβλήτων και δημιουργίας πράσινων σημείων

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής,

6.1.3

οικονομικής και περιβαλλοντικής

αποδοτικότητας των στόλων μεσαίων και βαρέων

ανάπτυξης, της πολιτιστικής και

οχημάτων του τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς με

φυσικής κληρονομιάς, του

αποδεδειγμένη σημαντική επιβάρυνση στο αστικό

βιώσιμου τουρισμού και της

περιβάλλον

ασφάλειας στις αστικές περιοχές

6.1.4

(ΕΤΠΑ)

προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους

Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και

Κάθετους Άξονες
6.1.5

Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής

της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
6.1.6

Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής

κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης
6.1.7

Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας

λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα
ΑμεΑ
(ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης

Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης με

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής,

ενδεικτικές δράσεις:

οικονομικής και περιβαλλοντικής

6.2.1

ανάπτυξης, της πολιτιστικής και

Υποδομών (δημόσια κτίρια, δημοτικός φωτισμός

φυσικής κληρονομιάς, του

κοινόχρηστων χώρων, κ.α.)

βιώσιμου τουρισμού και της

6.2.2

ασφάλειας εκτός αστικών περιοχών

διαχείριση των υποδομών ύδρευσης

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων

Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική
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Ειδικός στόχος ή ειδική

Μέσα Εφαρμογής / Ενδεικτικοί τύποι δράσεων

προτεραιότητα

6.2.3

Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων για την

προστασία των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών
6.2.4

Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης των

απορριμμάτων, διαχείρισης των βιοαποβλήτων και
δημιουργίας πράσινων σημείων
6.2.5

Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των

περιοχών Natura
6.2.6

Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της φύσης

και της βιοποικιλότητας
6.2.7

Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και

προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους
Κάθετους Άξονες
6.2.8

Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής

της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
6.2.9

Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής

κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης
6.2.10 Προστασία και ανάδειξη της φυσικής
κληρονομιάς και του οικοτουρισμού
6.2.11 Δράσεις αναπλάσεων και δημιουργίας
λειτουργικών κοινόχρηστων χώρων
συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης για τα
ΑμεΑ

Δ.9.2. Κεντρικές επιδιώξεις και ομάδες στόχοι


Σημειώνεται ότι οι δράσεις είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν με την
ολοκλήρωση και έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ.



Δράσεις και έργα για την υποστήριξη του αστικού πληθυσμού επιλεγμένων περιοχών
με έμφαση στις ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα ανεργίας,
δυσαρμονίας

προσόντων

επιχειρηματική

και

δραστηριότητα

επιπέδου
λόγω

εξειδίκευσης,

της

κρίσης,

αποχώρησης

δυσμενών

από

την

συνθηκών

και

περιβάλλοντος διαβίωσης, απόστασης από τον τόπο εργασίας.


Δράσεις και έργα για την υποστήριξη του πληθυσμού σε επιλεγμένες περιοχές, με
έμφαση στις ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα ανεργίας,
δυσαρμονίας προσόντων και επιπέδου εξειδίκευσης και αποχώρησης από την
επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω της κρίσης, με κατεύθυνση την αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών

και

πολιτιστικών

πόρων

προς

όφελος

της

ανάπτυξης

της

Περιφέρειας, του αναπροσανατολισμού της δραστηριότητας από την κυρίαρχη στους
τομείς της ενέργειας και της πρωτογενούς παραγωγής και της ενίσχυσης του ρόλου
του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική
ένταξη και κοινωνική καινοτομία.
Δ.9.3. Ειδική τεκμηρίωση
Στη νέα περίοδο εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής στοχευμένων δράσεων στα
αστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους
ρόλο, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και ενισχύοντας το βιώσιμο χαρακτήρα του
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ρόλου τους. Στις αστικές περιοχές οι προκλήσεις αφορούν στην προετοιμασία για την άμεση
αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της μετάβασης στην «μετά λιγνίτη εποχή», στην
καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της
πολύπλευρης υποβάθμισης των αστικών περιοχών, μέσα από τη στοχευόμενη αποκατάσταση
του οικονομικού ιστού, την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της
μετάβασης σε οικονομία και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον
ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού χώρου / αγροτικών περιοχών, συνδυάζονται οι
αστικές προκλήσεις με τη στήριξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων. Τέλος, θα προωθηθεί η μετάβαση προς την
κλιματική ουδετερότητα καθώς υπάρχει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δυναμικό για κυκλικές
και φιλικές προς το κλίμα λύσεις στις οποίες οι ΜΜΕ οφείλουν να επενδύσουν, προσδίδοντας
προστιθέμενη αξία στον όρο «πράσινες επενδύσεις». Οι κυκλικές λύσεις θα βελτιώσουν την
ενεργειακή και υλική αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών και των αλυσίδων αξίας
και την υιοθέτηση εναλλακτικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.
Στον αγροτικό χώρο και στη ύπαιθρο, ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική
ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η
ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε
συνδυασμό με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και
πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.
Προβάλλει η ανάγκη εφαρμογής στοχευμένων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε παραλίμνιες
και ορεινές περιοχές στην ύπαιθρο για αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και
λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αντιστροφή της κοινωνικής
και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της
κρίσης, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης των περιοχών μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών, βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά αποθέματα φυσικών πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού, τα οποία μπορούν να ενταχθούν δυναμικότερα στην παραγωγική της εξειδίκευση.
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Δ.10. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το ΕΠ ΔΜ 2021-2027 θα χρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις όπως τα έργα Κρατικών Ενισχύσεων αναμένεται να υπάρξει και
συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (ιδία συμμετοχή) η οποία ωστόσο δεν καταγράφεται στο
παρόν στάδιο σχεδιασμού. Το σύνολο της Κοινοτικής Συνδρομής ανέρχεται σε 317.085.814€
και η Εθνική συμμετοχή (15%) είναι 55.959.321€. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται
στα 373.042.135€ εκ των οποίων τα 96.437.902€ αφορούν προϋπολογισμό δαπανών για
δράσεις του ΕΚΤ+ και τα υπόλοιπα 276.604.233€ δράσεις του ΕΤΠΑ.
Πίνακας Δ.7. Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Προτεραιότητες
Ενίσχυση του παραγωγικού και
Π1 οικονομικού μετασχηματισμού της
Περιφέρειας

Κοινοτική
Συνδρομή

Εθνική
Συμμετοχή

Συνολικό
Ποσό

%
Συν

34.000.000

6.000.000

40.000.000

10,1

Π2

Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της
πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

67.627.421 11.934.251

79.561.672

20,2

Π3

Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της
Περιφέρειας

43.759.460

7.722.257

38.920.045

9,9

Π4

Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας (ΕΤΠΑ)

49.084.419

8.661.956

57.746.375

14,7

Π5

Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας (ΕΚΤ+)

84.989.089 14.998.075

99.987.164

25,4

59.992.068 10.586.835

70.578.903

17,9

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των
Π6 αστικών περιοχών και της υπαίθρου
(ΕΤΠΑ)
Π7 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

4.420.989

780.175

5.201.164

1,3

Π8 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+)

1.798.290

317.345

2.115.635

0,5

Σύνολο Προγράμματος
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Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Διερευνώνται οι εναλλακτικές δυνατότητες της μηδενικής λύσης, δηλαδή της μη ύπαρξης
Προγράμματος, η περίπτωση της υποκατάστασης της παρέμβασης στον περιφερειακό χώρο
από τον τομεακό προγραμματισμό και η περίπτωση προβολής του παλαιού ΠΕΠ στη νέα
προγραμματική περίοδο. Επίσης στο επίπεδο επιλογών δόμησης του νέου Προγράμματος
αναφέρονται δυνατότητες σύμφωνα με τις στοχεύσεις και των άλλων Προγραμμάτων, σε
συνέργεια πιθανώς, της αυτής προγραμματικής περιόδου.
Το ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί μια αυθύπαρκτη αναπτυξιακή
στρατηγική, άλλα είναι ένα μέσο εφαρμογής της Ενωσιακής Πολιτικής Συνοχής για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση οι εναλλακτικές δυνατότητες για να
θεωρηθούν ρεαλιστικές καθορίζονται υπό το πλαίσιο αυτό, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις
του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, των Κανονισμών των ΕΔΕΤ που συμβάλουν στο
Πρόγραμμα και εξειδικεύονται ως προς την σκοπιμότητα και την στόχευση από το Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027.
Ιδιαίτερα σε σχέση με το Περιβάλλον, το Κλίμα και την Βιώσιμη Ανάπτυξη το πλαίσιο που
ορίζουν οι Κανονισμοί είναι:


Η συνεισφορά κάθε Προγράμματος στους στόχους για το Κλίμα κατ’ ελάχιστον 30%
των πόρων του ΕΤΠΑ και 37% των πόρων του Ταμείου Συνοχής.



Διάθεση τουλάχιστον του 8% των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις
στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σε εθνικό επίπεδο για την Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη.



Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες διαθέτουν τουλάχιστον το 25% των οικείων
πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες του ΣΠ1 και τουλάχιστον 30% σε προτεραιότητες
του ΣΠ2 (Σύνολο πόρων που κατευθύνονται στην περιφέρεια από το Περιφερειακό και
τα Εθνικά προγράμματα).

Ε.1. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Η μηδενική λύση σχετίζεται με την μη κατάρτιση και εφαρμογή του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2021 – 2027. Αυτή η προοπτική έρχεται σε αντίθεση με τη σκοπιμότητα ύπαρξης
του περιφερειακού προγράμματος η οποία εδράζεται στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και
αποδοτικών μέσων (χρηματοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική βοήθεια) για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αναγνωρίζεται ότι καλύπτουν αναπτυξιακές ανάγκες ή
προοπτικές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια καλείται σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερη συγκυρία, να αντιμετωπίσει προκλήσεις
που πηγάζουν από την προοπτική της σοβαρής παραγωγικής της αναδιάρθρωσης λόγω
μετάβασης πλέον στη μεταλιγνιτική εποχή αλλά και από την υποχώρηση κρίσιμων
κοινωνικοοικονομικών δεικτών μετά τη δεκαετή κρίση. Η μη ύπαρξη ενός επιπρόσθετου
μηχανισμού εξειδίκευσης των επενδυτικών επιλογών στο περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι
το ΠΕΠ, αποστερεί από το τοπικό σύστημα ευκαιρίες αναδιάταξης και εκσυγχρονισμού.
Τέτοιες ευκαιρίες και δυνατότητες εκφράζονται πλέον με απτό τρόπο από εθνικές
αναπτυξιακές επιλογές που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητα, την
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κυκλική οικονομία, τη ψηφιακή μετάβαση σε συνδυασμό με προτεραιότητες κοινωνικής
προστασίας και περιβαλλοντικής διατήρησης.
Τα ανωτέρω πλαίσιο που διαμορφώνει πλευρές του εννοιολογικού προσδιορισμού της
βιώσιμης ανάπτυξης, βρίσκει την ευκαιρία έκφρασης στο περιφερειακό επίπεδο και μέσα από
την ύπαρξη περιφερειακών στρατηγικών που έχουν ως μέσο εφαρμογής το περιφερειακό
Πρόγραμμα. Η απεμπόληση αυτής της δυνατότητας δεν μπορεί να απαντήσει σε ουσιαστικά
ζητήματα ειδικού προσανατολισμού της παρέμβασης στο τοπικό επίπεδο της Δυτικής
Μακεδονίας. Η γνώση των τοπικών αναγκών και προοπτικών συνιστά ουσιαστική εισροή για
τη διαμόρφωση αποδοτικών μηχανισμών στήριξης του περιφερειακού συστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα απεμπόλησης των ευκαιριών που διαμορφώνονται, η
μηδενική λύση, δηλαδή η μη ύπαρξη περιφερειακού Προγράμματος δεν αποτελεί αποδεκτή
επιλογή. Πόσο μάλλον που σε διαφορετική περίπτωση:


Θα σταματούσε η εισροή χρηματοδοτικών πόρων υλοποίησης παρεμβάσεων κρίσιμης
τοπικής σημασίας.



Θα έπαυε ένας βασικός αναπτυξιακός παράγοντας για το περιφερειακό επίπεδο καθώς
πολλές παρεμβάσεις προς την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, δύσκολα θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν.



Θα διαμορφώνοντας αρνητικές συνθήκες ως προς την προοπτική υλοποίησης
παρεμβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και διαχείρισης φυσικών και οικολογικών
πόρων στο περιφερειακό επίπεδο.

Ε.2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Η εξέταση αυτού του σεναρίου στηρίζεται στην υπόθεση ότι η παρέμβαση στο επίπεδο της
Περιφέρειας και στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2021-2027 υλοποιείται μόνο μέσα από
Εθνικά Προγράμματα βάσει της παραδοχής ότι η εξειδίκευση μέσω του Περιφερειακού
Προγράμματος είναι περιττή. Τα τομεακά προγράμματα της νέας περιόδου είναι τα: α)
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομία, β) Ψηφιακού Μετασχηματισμού, γ)
Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δ) Πολιτικής Προστασίας, ε) Υποδομών
Μεταφορών, στ) Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ζ) Αλιείας και Θάλασσας, η) Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και θ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας.
Πράγματι

το

πλαίσιο

της

παρέμβασης

σύμφωνα

με

την

τομεακή

διάκριση

των

προτεραιοτήτων είναι εκτεταμένο και καλύπτει σημαντικές επιδιώξεις της αναπτυξιακής
πολιτικής της χώρας. Εκ των πραγμάτων όμως δεν μπορεί να εστιάσει σε τοπικές ανάγκες
των Περιφερειών, ούτε να καλύψει με «one size fits all» λύσεις τις ειδικές περιπτώσεις των
τοπικών συστημάτων. Από τη φύση τους τα περιφερειακά προγράμματα, δεν προβάλουν μια
ομοιογενή εικόνα στο σύνολο της επικράτειας αλλά συναρτώνται με τα συγκεκριμένα και
διαφοροποιούμενα χαρακτηριστικά του περιφερειακού χώρου. Ο ρόλος συνεπώς του ΠΕΠ
είναι συμπληρωματικός των τομεακών αλλά προς μια πολύ κρίσιμη διάσταση, αυτή της
ανάδειξης των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των τοπικών συστημάτων των Περιφερειών.
Τέτοιες εξειδικεύσεις δεν μπορούν να προβληθούν με οριζόντιο τρόπο σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας αλλά εξαρτώνται από τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, τις
διαθεσιμότητες φυσικών πόρων και τη χωροταξική τους οργάνωση.
130

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

Η διάκριση γίνεται ακριβέστερα κατανοητή από την κατανόηση της στοχοθεσίας ενός
τομεακού και ενός περιφερειακού προγράμματος:


Από τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν κυρίως παρεμβάσεις
επεξεργασίας
διαχείρισης

λυμάτων,
νερού,

αποχέτευσης,

μικρής

κλίμακας

αποβλήτων, αντιπλημμυρικά έργα,

πρόσβασης
τοπικές

σε

πόσιμο

υποδομές

νερό,

βιώσιμης

διαχείρισης

στερεών

και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια

κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας.


Τα τομεακά Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν δράσεις εθνικής ή στρατηγικής
σημασίας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου και της βιοποικιλότητας,
έργα

εξοικονόμησης

προστασίας,

ενέργειας

στοχευμένα

σε

κατοικίες,

αντιπλημμυρικά

έργα

προμήθεια

εξοπλισμού

στρατηγικής

σημασίας,

πολιτικής
δράσεις

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και έργα οριζόντιου
χαρακτήρα. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσουν τις βασικές υποδομές διαχείρισης
απορριμμάτων. Για τις παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη πολυτροπική αστική
κινητικότητα, το τομεακό Πρόγραμμα για τις μεταφορές θα επικεντρωθεί στη
χρηματοδότηση δράσεων σε μέσα σταθερής τροχιάς και ανανέωσης του στόλου των
αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη την πιθανότητα αδυναμίας ανάδειξης των ειδικών αναγκών και
τοπικών ζητημάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας, η υλοποίηση της παρέμβασης μόνο μέσα
από τον τομεακό εθνικό προγραμματισμό δεν συνιστά αποδοτική και βιώσιμη προοπτική.
Πόσο μάλλον που σε διαφορετική περίπτωση:


Δεν θα υπήρχε χωρική εξειδίκευση σε τοπικά συστήματα της Περιφέρειας με ανάγκες
στήριξης.



Δεν θα υπήρχε εξειδίκευση στόχων σε τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα
με τις εντοπιζόμενες κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές αδυναμίες.



Δεν θα διαμορφώνοντας ικανοποιητικοί μηχανισμοί ανταπόκρισης σε τοπικές αλλά
ουσιαστικές απαιτήσεις αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.



Το περιφερειακό σύστημα θα εμφάνιζε μεγάλη εξάρτηση από τη λήψη αποφάσεων
κεντρικού επιπέδου με αποτέλεσμα να υπήρχε δυσκολία υλοποίησης επιλογών
τοπικού επιπέδου.

Ε.3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΠ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Το ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 σχεδιάστηκε μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο προγραμματικό
πλαίσιο 11 καθορισμένων Θεματικών Στόχων οι οποίοι ανταποκρίνονταν στις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη2020 για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη. Οι Θεματικοί Στόχοι αναλύονταν περαιτέρω σε

συγκεκριμένες Επενδυτικές

Προτεραιότητες που τέθηκαν καταρχήν σε ενωσιακό επίπεδο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα
δομήθηκε

βάσει

13

Αξόνων

Προτεραιότητας

(ΑΠ)

με

διάκριση

σε

21

Επενδυτικές

Προτεραιότητες και αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους. Αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας
αποτέλεσε: Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής
οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. Στο
επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας τέθηκαν οι άνθρωποι και η ευημερία
όλων των πολιτών.
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Η στρατηγική εστίασε στην απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την
ανάπτυξη καινοτόμου, ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη θέση είχε η
κοινωνική συνοχή με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ως γενικοί στόχοι του
προγράμματος τέθηκαν:


Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση
στην

κλαδική

και

χωροθετημένη

εξειδίκευση

μέσω

της

στρατηγικής

έξυπνης

εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην
καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό.


Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η
προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η
οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και
απασχόλησης.



Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη
σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.



H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή
ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και
ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας,
πρόνοιας.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΠΠ 2021-2027 διαμορφώνεται στρατηγικά από το Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης (ΕΣΠΑ 2021-2027). Το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021 - 2027 καλείται να
δραστηριοποιηθεί
συμπληρωματικά

υπό

το

συγκεκριμένο

Προγράμματα

πλαίσιο

που

(συμπεριλαμβανομένου

δημιουργούν
του

Σχεδίου

το
για

ΕΣΠΑ
την

και

Δίκαιη

Μετάβαση – ΣΔΑΜ), το RRF (Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0) καθώς και άλλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα αναπτυξιακής στόχευσης. Το όραμα του σχεδιασμού για τη νέα περίοδο
συνίσταται στην: αναμόρφωση των ενδογενών και παραδοσιακών δυνάμεων και ικανοτήτων
για την αναπτυξιακή

μετάβαση προς

έναν κόμβο καθαρής ενέργειας, έρευνας και

διαπεριφερειακής συνεργασίας με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Βασικές αρχές για την
υποστήριξη του οράματος προσδιορίζονται στην καινοτομία και δημιουργία, στη βιωσιμότητα
και ανθεκτικότητα, στην ενσωμάτωση και ισότητα.
Κάνει χρήση και των 5 Στόχων Πολιτικής που ορίζονται από τον Κανονισμό Κοινών
Διατάξεων της περιόδου 2021-2027 και επιχειρείται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις
ακόλουθες Προτεραιότητες – τομείς παρέμβασης:


Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας με
ειδική εστίαση στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της
δικτύωσης των επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά
και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.



Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης με ειδική
εστίαση στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος,
την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση, την προώθηση
μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης σχετικών κινδύνων, την
προώθηση μέτρων διασφάλισης νερού ύδρευσης, εφαρμογής προβλέψεων διαχείρισης
των υδάτων και υποστήριξη των υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.
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Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας με ειδική εστίαση στην επέκταση και
αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και την καλύτερη διασύνδεσή του
με το οδικό πλέγμα της Εγνατίας Οδού.



Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας με ειδική στόχευση στην
αναβάθμιση των υποδομών (κτιριακών και άλλων) όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης και κατάρτισης,

των υποδομών (κτιριακών και άλλων) της υγείας και

μέριμνας, την επέκταση – αποκατάσταση – ανάδειξη των πολιτιστικών υποδομών και
μνημείων, την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης, προγραμμάτων βελτίωσης
των δεξιοτήτων του πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, ειδικών προγραμμάτων
στήριξης και ένταξης των Ρομά και πολιτών τρίτων χωρών και προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχιας και των συνεπειών της.


Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου με ειδική
εστίαση στην προώθηση/ολοκλήρωση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
δράσεων ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών
πόρων αλλά

και

παρόμοιες

δράσεις που

ακολουθούν ως

συνέχεια από την

προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Η σύγκριση των δυο Προγραμμάτων καταδεικνύει γενικά τη συνέχιση της στοχοθεσίας ως
προς την προγραμματική παρέμβαση στον περιφερειακό χώρο, γεγονός λογικό από τη στιγμή
που οι αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις δεν έχουν μεταβληθεί επί της ουσίας μεταξύ
των δυο περιόδων
Έτσι τόσο στο επίπεδο του αναπτυξιακού οράματος όσο και στο επίπεδο βασικών επιλογών,
τα δυο Προγράμματα εκφράζουν βασικές και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας με ταυτόσημα
χαρακτηριστικά. Αυτές εντοπίζονται στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος σε
ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης, στην ενδυνάμωση του
κοινωνικού κεφαλαίου και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από πολιτικές
αύξησης της ενσωμάτωσης, την στήριξη του εισοδήματος, των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας
– εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη βελτίωσης της προσβασιμότητας του περιφερειακού
χώρου και στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τόσο αυτοδίκαια όσο και ως
αναπτυξιακές ευκαιρίες.
Η διαφορά τους ωστόσο εντοπίζεται στην εξειδίκευση των μέσων εφαρμογής καθώς το νέο
πρόγραμμα καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που
δημιουργούν στρατηγικές επιλογές σε ευρύτερο εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όπως:


Η απολιγνιτοποίηση ως ενωσιακή στρατηγική καθορίζει ένα νεό πλαίσιο για την
ενεργειακή πολιτική της χώρας, διαμορφώνει ήδη ένα περιβάλλον για την Περιφέρεια
αυξημένων αναγκών στήριξης της οικονομίας και του πληθυσμού λόγω απότομης
αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήματος.



Το ζήτημα της προσαρμογής σε ένα καθεστώς χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και
προσαρμογής στην κλιματικής αλλαγή συνδέεται ισχυρότερα πλέον με λύσεις
ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων και κτιρίων στη βάση προώθησης των ΑΠΕ,
της εισαγωγής της ηλεκτροκίνησης και της ενίσχυσης αποτελεσματικών δικτύων
μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας.



Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και δημοσίου και ενδυνάμωσης των
σχετικών δεξιοτήτων του πληθυσμού συνιστούν πλέον ένα νέο πεδίο αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων (ψηφιακή μετάβαση).
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Δημογραφικές μεταβολές και λόγω μεταναστευτικών ροών των τελευταίων ετών
προσδιορίζουν ισχυρότερα πολιτικές κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών και των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού γενικότερα, ενώ παράλληλα η δημογραφική γήρανση
αναδεικνύεται ως η πλέον κρίσιμη κοινωνική και οικονομική απειλή.



Η νέα στρατηγική για τις μεταφορές επαναπροσδιορίζει προτεραιότητες έργων
προβασιμότητας του περιφερειακού χώρου δίνοντας έμφαση για παράδειγμα στην
συνδεσιμότητα με τα ΔΕΔ οδικών μεταφορών, τα οποία θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό
ολοκληρωμένα.

Παρότι τα δυο ΠΕΠ εκφράζουν ένα παρόμοιο αναπτυξιακό όραμα για την Περιφέρεια, η
συνέχιση

του

παλαιού

ΠΕΠ

στη

νέα

προγραμματική

περίοδο,

μέσω

κυρίως

των

προτεραιοτήτων εξειδίκευσης, δεν μπορεί να προβάλει το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί ως
προς τις ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές της χώρας και για το λόγω αυτό δεν συνιστά
επίκαιρη προοπτική.
Ε.4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι παρεμβάσεις στο σύνολο των πέντε (5) Στόχων Πολιτικής εξειδικεύονται μέσα από έξι (6)
Προτεραιότητες (μη συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας) και συνολικά συμβάλει
χρηματοδοτικά σε 25 Ειδικούς Στόχους του Κανονισμού των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Η επιλογή των
ειδικών στόχων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, όπως και ο επιμερισμός διαφόρων ειδών
δράσεων μεταξύ του ΕΠ ΠΔΜ και των Εθνικών Προγραμμάτων γίνονται βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων διαχωρισμού κατηγοριών πράξεων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και σε
διαβούλευση με την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα αρμοδιοτήτων και ευθύνης
πολιτικής εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής διοίκησης, τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες
των φορέων, καθώς και το ιστορικό ωρίμανσης και υλοποίησης προηγούμενων σταδίων των
δράσεων.
Αυτή η προσέγγιση διαβούλευσης με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές διαμορφώνει σε
σημαντικό βαθμό τη στρατηγική του προγράμματος, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που
υιοθετούνται και την υλοποίησή τους σύμφωνα με το πλαίσιο μέτρων εφαρμογής και
δράσεων που επιλέγονται. Η όλη διαδικασία συνιστά ένα πλαίσιο επιλογών δόμησης και
εξέτασης εναλλακτικών προς την τελική οριστικοποίηση του Προγράμματος. Ειδικές επιλογές
κατά τη δόμηση του Προγράμματος ανά Στόχο Πολιτικής καταγράφονται ακολούθως.
Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 1. Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω
της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και των
περιφερειακών διασυνδέσεων


Από το ΕΠΑΝΕΚ αναμένεται να καλυφθούν και οι ανάγκες εθνικής εμβέλειας αλλά και
περιφερειακής

εμβέλειας

υψηλού

σχετικά

προϋπολογισμού,

όπως

και

τα

χρηματοδοτικά εργαλεία βελτίωσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ.


Από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν τοπικού χαρακτήρα
ερευνητικές υποδομές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο,
καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις ΜΜΕ, που θα εξυπηρετούν την περιφερειακή
διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση και των οποίων η
ανάγκη ενίσχυσης προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής
ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο.
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Οι ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων αναμένεται να καλυφθούν
από το ΠΑΝΕΚ.



Οι ανάγκες διασφάλισης ευρυζωνικής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις,
δημόσιους φορείς και νοικοκυριά καθώς και η αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών,
όσο αφορά οριζόντιες και κεντρικές υπηρεσίες θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα
Ψηφιακού Μετασχηματισμού.



Από το Ταμείο Δίκαιης μετάβασης θα καλυφθούν οι ανάγκες διαφοροποίησης των
επιχειρήσεων, αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης των εργαζομένων και
επενδύσεις για περιβαλλοντική αποκατάστασης, καθαρή ενέργεια και μετατροπής
υφιστάμενων εγκαταστάσεων υψηλής έντασης άνθρακα.

Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 2. Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών
εκπομπών μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων


Στο πλαίσιο της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με τα κριτήρια
διαχωρισμού του ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας θα αναλάβει την
ενεργειακή αποδοτικότητα στη δημόσια διοίκηση (πλην κρατικών κτηρίων, ευθύνης
κεντρικής κυβέρνησης), ενώ οι ανάγκες για τον οικιακό τομέα και τις επιχειρήσεις θα
αναληφθούν από Εθνικής Εμβέλειας Προγράμματα.



Η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και η ανάπτυξη των ΑΠΕ θα αποτελέσουν κύριο
πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης, καθώς επίσης και του
Εθνικού Προγράμματος (Δίκτυα) και του RRF.



Το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας θα καλύψει θέματα των εξοπλισμού και
υποδομών σωμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των
δασών από πυρκαγιές, καθώς και των αναγκών έκτακτων υγειονομικών κρίσεων. Το
Π-ΠΔΜ θα αναλάβει την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ.



Τα έργα αντιμετώπισης πλημμυρών θα διαμοιραστούν στα σχετιζόμενα μέσα (Εθνικά,
Περιφερειακό) κατά φορέα αρμοδιότητας.



Επενδύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura
2000 θα χρηματοδοτηθούν από τα εθνικά μέσα. Στον αντίποδα, το Περιφερειακό
πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση των πράσινων και μπλέ υποδομών
στον αστικό χώρο



Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων η Δυτική Μακεδονία διαθέτει σχετική
επάρκεια σε υποδομές διαχείρισης και έναν αποτελεσματικό περιφερειακό σχεδιασμό ο
οποίος είναι ικανός να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΔΑ για το 2025 και το
2050. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι περιορισμένες (ειδικά σε σχέση με τις
υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες).



Δράσεις ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης ειδικών αποβλήτων
αστικών ή παραγωγικών διεργασιών, (όπως π.χ. ανακύκλωση φωτοβολταϊκών) θα
καλυφτούν από το ΠΔΑΜ με επαρκείς πόρους.

Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης
της κινητικότητας


Η ανάγκη ολοκλήρωσης του τμήματος του Αναλυτικού ΔΕΔ-Μ του κάθετου άξονα της
Εγνατίας Οδού Α27 θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών, όπως και
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η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ανάγκες
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας θα καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα, άλλα και
από το RRF.
Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων


Οι ανάγκες σχετικά με την απασχόληση, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στο πλαίσιο
του ΕΚΤ+ θα καλυφθούν από το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού -Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, όπως και οι ανάγκες για επισιτιστική και
υλική βοήθεια.



Ανάγκες σχετικές με την επανακατάρτιση (reskilling), καθώς και με την επιστροφή
στην αγορά εργασίας προβλέπονται και από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.



Από το Π-ΠΔΜ θα καλυφθούν στο σκέλος του ΕΤΠΑ οι σχετικές ανάγκες υποδομών
και εξοπλισμού στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης
ευπαθών ομάδων και υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και
μεταναστών καθώς και η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα από το ΕΚΤ+ θα
χρηματοδοτήσει όλες τις δράσεις για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που
σχετίζονται με Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και την περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Αναφορικά με το Στόχο Πολιτικής 5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της
προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων περιοχών και
τοπικών πρωτοβουλιών


Θα υλοποιηθεί στο σύνολο του από το Περιφερειακό Πρόγραμμα μέσω του
μηχανισμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και αφορά α) την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και β) τις Ο.Χ.Ε σε άλλους τύπους εδαφών όπως ενδεικτικά
αναφέρονται την αξιοποίηση των λιμνών, την ανάπτυξη του Γεωπάρκου Γρεβενών –
Κοζάνης κ.α.



Στο σύνολο τους οι ΟΧΕ θα υλοποιηθούν με την κατάρτιση και την έγκριση
Επιχειρησιακών Σχεδίων που θα κατατεθούν σε επόμενο στάδιο.
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ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η καταγραφή των υφιστάμενων συνιστωσών του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις
φυσικογεωγραφικές της παραμέτρους, τη διαπίστωση των φυσικών πόρων και των
οικοσυστημάτων υπό συνθήκες ρύθμισης, την καταγραφή των πιέσεων, τη διοικητικής
διάρθρωσης, την εξέλιξη του πληθυσμού, τη δημογραφική κατάσταση, του επιπέδου
ανάπτυξης, του παραγωγικού συστήματος κα άλλων στοιχείων ανθρωπογενών αποθεμάτων.
ΣΤ.1. ΦΥΣΙΚΟ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρουσιάζονται η φυσική και γεωγραφική μορφολογία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, αναλύονται τα κλιματολογικά δεδομένα
σε συνάρτηση με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι φυσικοί πόροι της
περιοχής και συγκεκριμένα ο ορυκτός πλούτος, οι υδάτινοι πόροι και ο δασικός πλούτος της.
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην έκθεση σε φυσικούς κινδύνους.
ΣΤ.1.1. Γεωγραφική και μορφολογική αναγνώριση
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, έχει
έκταση 9.451 km2 και καταλαμβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Αποτελείται
από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, με έδρα την
Κοζάνη.

Η

περιοχή

συνορεύει

βόρεια

με

τη

Βόρεια

Μακεδονία,

ανατολικά

με

τις

Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Λάρισας, νότια με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
και δυτικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και την Αλβανία. Γεωγραφικά, αν και
βρίσκεται σε περιφερειακή θέση σε σχέση με τη λοιπή χώρα και την πρωτεύουσά της, η
Περιφέρεια κατέχει κεντρική θέση στο χώρο των δυτικών Βαλκανίων καθώς αποτελεί φυσική
πύλη προς τις συνορεύουσες από τα βορειοδυτικά με την Ελλάδα χώρες.
Η Δυτική Μακεδονία είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Η πεδινή ζώνη καταλαμβάνει
περίπου το 17% της συνολικής έκτασης, το ημιορεινό τμήμα είναι περίπου το 31% και το
ορεινό τμήμα το 52%. Η πλέον ορεινή Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή των Γρεβενών με το
πεδινό της τμήμα να καταλαμβάνει μόλις το 7% της συνολικής έκτασης. Στον αντίποδα, οι
Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης είναι οι πλέον πεδινές με ποσοστά 26% και
23% αντίστοιχα. Σε σχέση με τις υψομετρικές ζώνες, το 2,92% της έκτασης βρίσκεται σε
υψόμετρο κάτω από τα 400 μ., το 44,73% της έκτασης βρίσκεται μεταξύ 400 και 800 μ. ενώ
το υπόλοιπο 52,35% της έκτασης βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από τα 800 μ. Σημειώνεται
ότι δεν υπάρχει περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που να βρίσκεται κάτω από την ισοϋψή των
200 μ.
Η Περιφέρεια προσδιορίζεται γεωμορφολογικά κυρίως από τους μεγάλους ορεινούς όγκους
που τη διατρέχουν: την οροσειρά της Πίνδου που κατέχει δεσπόζουσα θέση στο δυτικό τμήμα
της Περιφέρειας με επιβλητικές ψηλές κορυφές, όπως του Σμόλικα (με 2.637 μ. είναι το
δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας), του Γράμμου (2.520 μ.), του Βοΐου (1.805 μ.), της
Βασιλίτσας (2.249 μ.) και του Αυγού (2.177 μ.), κορυφή της οροσειράς Λύγκος.
Βορειοδυτικά βρίσκονται το Τρικλάριο με υψηλότερη κορυφή το Μπούτσι (1.776 μ.) και ο
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Βαρναούντας με υψηλότερη κορυφή την Όριζα (2.334 μ.). Στα σύνορα με τα Σκόπια,
εντοπίζεται ο όγκος του Βόρρα ή Καϊμακτσαλάν, το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με
υψόμετρο 2.524 μ. Το Βέρμιο με υψηλότερη κορυφή το Χαμίτη (2.065 μ.) βρίσκεται στο
βορειανατολικό τμήμα της Περιφέρειας και χωρίζει τη Δυτική από την Κεντρική Μακεδονία.
Τα Πιέρια βρίσκονται στα ανατολικά με υψηλότερη κορυφή το Φλάμπουρο (2.190 μ.). Η
οροσειρά των Καμβουνίων με υψηλότερη κορυφή την Βουνάσα (1.615 μ.) και τα δύσβατα
Χάσια με υψηλότερη κορυφή το Κράτσοβο (1.564 μ.) κλείνουν το νότιο τμήμα της Δυτικής
Μακεδονίας και τη χωρίζουν από τη Θεσσαλία.
Σχήμα ΣΤ.1. Γεωγραφική και μορφολογική αναγνώριση Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιμήκης οροσειρά που τέμνει στο μέσον τη Δυτική Μακεδονία με
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, αρχίζει από το Βαρνούντα με το μεγάλο ορεινό συγκρότημα του Βέρνου
ή Βίτσι (2.128 μ.) και συνεχίζει με το Μουρίκι, το οποίο ενώνεται με τον τραχύ όγκο του
Ασκίου ή Σινιάτσικου (2.111 μ.). Ένα από τα σπουδαιότερα βουνά, το οποίο αποτελεί το
τελευταίο τμήμα αυτής της οροσειράς, είναι ο Βούρινος ή Μπούρινος με υψηλότερη κορυφή
τον Ντρισινίκο (1.866 μ.) και χωρίζεται από τα Καμβούνια με τη βαθιά χαράδρα που
σχηματίζει ο ποταμός Αλιάκμονας.
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Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας. Από εδώ (όρος
Γράμμος) πηγάζει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, ο Αλιάκμονας, με μήκος 297 χλμ., ο
οποίος εκβάλει στο Θερμαϊκό Κόλπο διασχίζοντας το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας. Ο
Αλιάκμονας

και

το

πλήθος

των

φυσικών

και

τεχνητών

λιμνών

της

Περιφέρειας

διαμορφώνουν σημαντικά τη μορφολογική της εικόνα. Στην περιοχή της Κοζάνης, στη
λεκάνη των Σερβίων, από τα νερά του Αλιάκμονα σχηματίζεται η τεχνητή λίμνη του
υδροηλεκτρικού φράγματος Πολυφύτου. Επίσης, στα όρια Κοζάνης - Γρεβενών επί του
Αλιάκμονα εντοπίζεται η τεχνητή λίμνη του υδροηλεκτρικού φράγματος του Ιλαρίωνα.
Το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα αποδοτικότερα
εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία. Στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων το ανάγλυφο
μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της κίνησης του μετώπου εξόρυξης και των αποθέσεων των
στείρων, ενώ οι φυσικοί πόροι όπως το έδαφος και τα νερά βρίσκονται σε διαρκή πίεση
υποβάθμισης. Το δυτικό τμήμα εμφανίζεται φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με εντονότερο
ανάγλυφο και μαζί με την κεντρική οροσειρά αποτελεί κατά μία έννοια την «αγροτική
ενότητα» της Περιφέρειας, η οποία όμως είναι γνωστή για τα πλούσια και σπάνια
οικοσυστήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τους δέκα συνολικά χαρακτηρισμένους
Εθνικούς Δρυμούς της Χώρας βρίσκονται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και ειδικότερα στο δυτικό της τμήμα (Βάλια Κάλντα και Πρέσπες).
ΣΤ.1.2. Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία
καλύπτει το μισό περίπου τμήμα της, και στη Ζώνη της Πίνδου. Η Πελαγονική Ζώνη ανήκει
σε μια ευρύτερη ομάδα ζωνών που ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και η Ζώνη της
Πίνδου στην ομάδα ζωνών γνωστές ως "Εξωτερικές Ελληνίδες". Στην περιοχή αναπτύσσονται
εκτεταμένες εκτάσεις με σχηματισμούς του νεογενούς – τεταρτογενούς της μεσοελληνικής
Αύλακας.
Πελαγονική Ζώνη
Η Πελαγονική Ζώνη αποτελείται από Παλαιοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του
ηπειρωτικού φλοιού της παλιάς Κιμμερικής Ηπείρου, μέσα στα οποία διείσδυσαν γρανιτικά
σώματα του Άνω Λιθανθρακοφόρου. Περμοτριαδικά μετακλαστικά ιζήματα και ανθρακικά
πετρώματα Τριαδικο-Ιουρασικού αποτέθηκαν στα ηπειρωτικά περιθώρια της ζώνης και πάνω
σ’ αυτά επωθήθηκαν οι οφιολιθικές μάζες προερχόμενες από τις εκατέρωθεν ωκεάνιες
λεκάνες της Τηθύος. Δύο μεταμορφώσεις έχουν επηρεάσει τα πετρώματα της Πελαγονικής: η
πρώτη Ερκύνιας ηλικίας και αμφιβολιτικής φάσης στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο και η
δεύτερη πρασινοσχιστολιθικής φάσης, ηλικίας Ιουρασικού - Κρητιδικού στα πετρώματα Άνω
Παλαιοζωικού - Ιουρασικού. Η οριστική ανάδυση της ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Άνω
Κρητιδικό - Ηώκαινο.
Ζώνη Πίνδου
Τα στρώματα της ζώνης Πίνδου αναδύθηκαν μεταξύ Ηωκαίνου – Κάτω Ολιγοκαίνου με μια
φάση πτυχώσεων που είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη λεπίωση και την επώθηση των
στρωμάτων της ζώνης επί των δυτικότερων ζωνών ως τεκτονικά καλύμματα. Καθόλη τη
διάρκεια

του

Ιουρασικού

αποτέθηκαν

στη

ζώνη

Πίνδου

ιζήματα

βαθιάς

θάλασσας:

κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες
που αποτελούν την "Σχιστοκερατολιθική διάπλαση". Από τα τέλη Κρητιδικού μέχρι το
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Ηώκαινο – Κ. Ολιγόκαινο αποτέθηκαν στο χώρο της Πίνδου ρυθμικές εναλλαγές ψαμμιτών,
μαργών μαζί με κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους που δομούν τον κύριο "δεύτερο φλύσχη της
Πίνδου", τυπικό του Ελληνικού χώρου.
Μεσοελληνική Αύλακα
Οι σχηματισμοί της ζώνης αυτής αποτέθηκαν μετά την τελική πτύχωση των αλπικών
σχηματισμών που είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό των Ελληνίδων οροσειρών και γι αυτό
χαρακτηρίζονται ως μεταλπικοί σχηματισμοί. Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται κυρίως από
κλαστικά ιζήματα, θαλάσσιας, λιμναίας ή χερσαίας φάσης και βρίσκονται πάντα ασύμφωνα
πάνω στους υποκείμενους σχηματισμούς. Η απόθεση των σχηματισμών έγινε κυρίως σε
τεκτονικές τάφρους που δημιουργήθηκαν από τον ρηξιγενή τεκτονισμό των Αλπικών
οροσειρών και το συνολικό πάχος τους υπερβαίνει κατά θέσεις τα 5.000 μ. Η Μεσοελληνική
αύλακα εκτείνεται σε μια ζώνη πλάτους έως 40 χλμ. από την Καστοριά έως την περιοχή των
Τρικάλων – Καρδίτσας, με μήκος που ξεπερνά τα 130 χλμ. και γενική διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ,
ενώ βόρεια συνεχίζει στην Αλβανία μέχρι την Αδριατική θάλασσα.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν τη Δυτική Μακεδονία μπορούν να διακριθούν σε δύο
ενότητες:


Ενότητα μεταλπικών ιζημάτων που χωρίζονται: στα Τεταρτογενή, στα Νεογενή και
στα ιζήματα της μεσοελληνικής Αύλακας.



Ενότητα αλπικών σχηματισμών.

Οι χαλαρές πρόσφατες αποθέσεις (Τεταρτογενή) απαντώνται στις κοιλάδες των ποταμών και
των χειμάρρων καθώς και στα πεδινά ή παραλίμνια τμήματα των κλειστών λεκανών
(Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας). Οι

αποθέσεις του Τεταρτογενούς

καλύπτουν σε μεγάλη έκταση τους υποκείμενους νεογενείς σχηματισμούς και αποτελούνται
από αργίλους, πηλούς, αργιλοάμμους, άμμους, χαλίκια, λατυποπαγή, τραβερτίνες. Στις
λιμναίες ή ποταμοχειμάριες αυτές αποθέσεις εντάσσονται επίσης κορήματα. Ποτάμιες
αναβαθμίδες παρουσιάζουν σημαντικό πάχος στις λεκάνες Φλώρινας και Πτολεμαΐδας.
Τα Νεογενή αποτελούνται από κροκαλοπαγή, μάργες, αργίλους, ψαμμίτες και λιγνιτικά
κοιτάσματα που πληρούν κύρια τα τεκτονικά βυθίσματα της Δ. Μακεδονίας στις λεκάνες
Φλώρινας - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης και Καστοριάς και είναι λιμναίας ή ποταμοχειμάριας
προέλευσης. Το πάχος των σχηματισμών φτάνει ακόμη και τα 1.000 μ. στην περιοχή της
Φλώρινας όπου στα βαθύτερα στρώματα αναπτύσσονται μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και πλήθος
στρωματιδίων και στρωμάτων λιγνίτη και ξυλίτη. Στις δυτικές περιοχές εμφανίζεται η
μεσοελληνική Αύλακα η οποία αποτελείται από μεγάλου πάχους μεταλπικά ιζήματα μολασικού
τύπου θαλάσσιας, λιμναίας ή ποταμοχειμάριας φάσης, όπως κροκαλοπαγή, μάργες, ψαμμίτες,
λιγνίτες και ψαμμιτομαργαϊκους ασβεστόλιθους.
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Σχήμα ΣΤ.2. Γεωτεκτονικές Ζώνες Ελλάδας

ΣΤ.1.3. Υδρολιθολογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να
διακριθούν σε υδροπερατούς, ημιπερατούς και αδιαπέρατους. Πιο συγκεκριμένα:


Υδροπερατοί

σχηματισμοί.

Ανήκει

γενικά

το

σύνολο

των

σχηματισμών

που

παρουσιάζουν υψηλό ενεργό πορώδες (δευτερογενές, πρωτογενές) και είναι οι πλέον
ενδιαφέροντες από υδρογεωλογικής άποψης, εφόσον εντός αυτών σε ευνοϊκές
συνθήκες διαμορφώνονται οι πλέον αξιόλογοι υδροφόροι ορίζοντες. Υδροπερατοί
σχηματισμοί,

γενικά

είναι

το

σύνολο

των

καρστικοποιημένων

ανθρακικών

πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή), από τα Νεογενή
τα κροκαλοπαγή και οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι από τα Τεταρτογενή.


Ημιπερατοί σχηματισμοί. Εντάσσονται από τα νεογενή οι ψαμμίτες ενώ από τα
τεταργογενή,

οι

σχηματισμοί

που

παρουσιάζουν

σχετικά

αυξημένο

ποσοστό

συμμετοχής λεπτόκοκκου υλικού.


Αδιαπέρατοι σχηματισμοί. Στους πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς ανήκουν ο
φλύσχης στο σύνολο του ανεξάρτητα γεωτεκτονικής ζώνης, οι οφιόλιθοι, τα
κρυσταλλοσχιστώδη

πετρώματα

(γνεύσιοι,

γρανίτες

κλπ

όπως

επίσης

και

η

σχιστοκερατολιθική διάπλαση). Επιλεκτικά στις ζώνες κερματισμού των σχηματισμών
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αυτών είναι εφικτή η ανάπτυξη ασθενούς υπόγειας υδροφορίας χωρίς ιδιαίτερη
πρακτική σημασία.
Τo έντονο ανάγλυφο που εμφανίζεται κατά μήκος μιας σχεδόν κεντρικής ζώνης με
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ διαιρεί την Περιφέρεια σε δύο τμήματα: Το ανατολικό τμήμα, που
χαρακτηρίζεται ως πεδινό από πλευράς ανάγλυφου, και το σχετικά ορεινό δυτικό τμήμα. Το
δυτικό τμήμα δεν έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, είναι όμως φτωχό σε
υπόγεια ύδατα. Το ανατολικό τμήμα περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα αποδοτικότερα
εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία.
ΣΤ.1.4. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά
Οι κυριότεροι τύποι εδάφους που απαντώνται στην περιοχή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον
Εδαφολογικό Χάρτη Ελλάδος της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, είναι οι εξής:


Βράχοι.



Leptosolos LP (τυπολογικές μονάδες 7, 2, 5, 4, 8).



Cambisols CM (τυπολογικές μονάδες 27, 29, 28, 32).



Fluvisols FL (τυπολογικές μονάδες 21, 23, 18, 19).



Luvisols LV (τυπολογικές μονάδες 41, 42, 44, 37, 40).



Regosols RG (τυπολογικές μονάδες 14, 17, 10).

Τα

εδάφη

της

Περιφέρειας

και

κυρίως

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Κοζάνης

και

δευτερευόντως της Φλώρινας, υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις εξαιτίας της υφισταμένης
δέσμευσης

μεγάλης

έκτασης

γης

για

τις

δραστηριότητες εξόρυξης

λιγνίτη

και

της

συναπόθεσης στείρων και ιπτάμενης τέφρας. Επιπλέον, σημαντική υποβάθμιση των εδαφών
εκτιμάται εξαιτίας της πιθανής ταπείνωσης των υδροφορέων, της απόθεσης στείρων και
τέφρας και της επιβάρυνσης από την "ιπτάμενη τέφρα". Όσον αφορά στην τελευταία, τα
εδάφη που προσβάλλονται βρίσκονται Β, ΒΔ και Ν της ζώνης ηλεκτροπαραγωγής, λόγω των
επικρατούντων μετεωρολογικών συνθηκών. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι καθώς οι
δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους υλοποίησης, γεγονός
που επιφέρει την απόδοση εκτάσεων μετά την αποκατάσταση σε διάφορες αστικές και
παραγωγικές χρήσεις.
Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές και στα εδάφη της
υπαίθρου και δημιουργείται από την εφαρμογή συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών,
απόρροια της εντατικοποίησης της αγροτικής παραγωγής. Τα οικιακά απόβλητα και άλλα
υλικά τα οποία αποδομούνται πολύ αργά ή καθόλου, καθώς και τα βιομηχανικά απόβλητα
που τυχόν απορρίπτονται σε αστικές ή υπαίθριες περιοχές προκαλούν επίσης ρύπανση των
εδαφών, υποβαθμίζοντας την αισθητική του περιβάλλοντος γενικότερα. Ωστόσο πρέπει
σημειωθεί η σημαντική πρόοδος της Περιφέρειας την τελευταία δεκαετία στη διαχείριση των
στερεών αστικών αποβλήτων βάσει της εφαρμογής του Περιφερειακού σχεδιασμού καθώς και
στη λειτουργία ΕΕΛ στις μεγάλες πόλεις. Αυτές οι παρεμβάσεις συνιστούν μηχανισμούς
προστασίας της ποιότητας εδαφών και νερών.
ΣΤ.1.5. Σεισμικότητα
Ο Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας τέθηκε σε εφαρμογή το 2004 και
κατανέμει τον ελλαδικό χώρο σε τρεις ζώνες, με ενιαία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης g σε κάθε
Δήμο. Η πρώτη ζώνη, στην οποία ανήκει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει τιμή
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ενεργού εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού 0,16 g (όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας). Η
Περιφέρεια στο σύνολό της μέχρι το 1995 εθεωρείτο από τις πιο ασφαλείς από πλευράς
σεισμικής επικινδυνότητας, αφού δεν είχε καταγραφεί καμία σοβαρή δόνηση. Το 1995 όμως,
σημειώθηκε στην περιοχή της Κοζάνης ένας ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,5 Ρίχτερ και
έκτοτε το ζήτημα της σεισμικότητας της περιοχής τέθηκε σε νέα βάση έρευνας.
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία των
τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκε από τους σεισμολόγους ως ασεισμική ή πολύ χαμηλής
σεισμικότητας και κατατάχθηκε στο νέο αντισεισμικό κανονισμό στη ζώνη χαμηλότερης
σεισμικότητας. Οι σεισμοϊστορικές και οι διαθέσιμες γεωλογικές πληροφορίες είναι ιδιαίτερα
περιορισμένες και ατελείς, γιατί καλύπτουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα της γεωλογικής
ιστορίας της γης. Έτσι οι εκπλήξεις είναι συχνές, όταν ένας σεισμός χτυπάει σε περιοχές που
έχουν χαρακτηρισθεί σεισμικά ασφαλείς ή όταν ένα νέο γεωλογικό - σεισμικό ρήγμα, η
ύπαρξη του οποίου ήταν άγνωστη, ανακαλύπτεται. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο σεισμός της
Κοζάνης το 1995.
Σχήμα ΣΤ.3. Σεισμική επικινδυνότητα Ελλάδας

Στη Δυτική Μακεδονία η γεωλογική έρευνα και η νεοτεκτονική χαρτογράφηση, έδειξε την
ύπαρξη πολλών και σημαντικών γεωλογικών ρηγμάτων με πρόσφατη γεωλογική δράση, που
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πιθανά ενεργά ή ενεργά, δηλαδή ικανά να δώσουν σεισμούς
μεγέθους της τάξης των 6 έως 7 Ρίχτερ, με σημαντικότερο το ρήγμα Σερβίων. Δεν είναι όμως
δυνατόν να προσδιοριστεί η περίοδος επανάληψής τους, το πότε δηλαδή θα μπορούσε να
επαναληφθεί ένας τέτοιος σεισμός. Παρόλα αυτά, η σεισμολογική αναφορά της ΔΕΗ για το
φράγμα του Ιλαρίωνα, προσδιόρισε αναμενόμενο μέγεθος σεισμού για την περιοχή τα 6,6
Ρίχτερ, που μπορεί πιθανά να συμβεί σε χρονικό διάστημα 80 ετών.
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ΣΤ.2.

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ

Ο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤ.2.1. Κλιματολογικά δεδομένα
Το κλίμα της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται γενικά ως ηπειρωτικό με βαρύς χειμώνες και ήπια
καλοκαίρια. Στις ορεινές περιοχές, αυτό οφείλεται τόσο στο μεγάλο υψόμετρο, όσο και στην
πυκνή δενδρώδη βλάστηση που καλύπτει μεγάλο τμήμα των εκτάσεων αυτών. Οι μέσες
μηνιαίες θερμοκρασίες είναι γενικά χαμηλές, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και
θερμότερο τον Ιούλιο. Η ξηρά περίοδος εμφανίζεται τους θερινούς μήνες, από τα μέσα Μαΐου
έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης εμφανίζει μεγάλη χωρική διακύμανση
με πολύ υψηλές τιμές στον ορεινό χώρο και σημαντικά μικρότερες στις πεδινές ζώνες. Γενικά
το μέσο ύψος βροχής δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά οι τιμές αυτής εμφανίζουν
σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στη διάρκεια του χειμώνα πνέουν κυρίως
βόρειοι ψυχροί άνεμοι μικρής έντασης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τις χαμηλές
θερμοκρασίες,

όσο

και

για

το

μεγάλο

αριθμό

ημερών

παγετού.

Το

καλοκαίρι,

οι

επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι νοτιοδυτικοί, μικρής συνήθως έντασης.
Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση διαμορφώνει περιβάλλοντα με ποικίλη κλιματολογία. Στον
ορεινό χώρο της Πίνδου και του Γράμμου για παράδειγμα το κλίμα χαρακτηρίζεται
μεταβατικό, από μεσογειακό σε ηπειρωτικό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού
τύπου στις χαμηλές κυρίως περιοχές ενώ στις υψηλότερες ζώνες προσομοιάζει του
μεσευρωπαϊκού τύπου. Στον αντίποδα, σε περιοχές με χαμηλό σχετικά υψόμετρο και
περίκλειστες, όπως για παράδειγμα η ζώνη της λίμνης της Καστοριάς, το κλίμα αναγνωρίζεται
ως ύφυγρο μεσογειακό με δριμύς χειμώνες. Στον άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου
το κλίμα είναι γενικά ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες, ζεστά καλοκαίρια και συχνές
χιονοπτώσεις. Γενικά, η ύπαρξη πολλών επιφανειακών υδάτων (φυσικές και τεχνητές λίμνες)
επηρεάζουν το μικροκλίμα των εγγύς περιοχών λειτουργώντας, για παράδειγμα, ρυθμιστικά
σε

ακραίες

τιμές

θερμοκρασίας.

Πιο

συγκεκριμένα,

η

κλιματική

αναγνώριση

ανά

Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής:


Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό με μεγάλες θερμομετρικές διαφορές μεταξύ χειμώνα και
καλοκαιριού. Θεωρείται από τις ψυχρότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι βροχοπτώσεις,
υψηλότατες στη βόρεια Πίνδο, είναι λιγότερες στην υπόλοιπη ορεινή και χαμηλή
ζώνη.



Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό - μεσογειακό με την εναλλαγή μιας θερμής – ξηρής
περιόδου με μια ψυχρή – υγρή. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλές βροχοπτώσεις,
χιονοπτώσεις, ξηρές περιόδους, παγετούς, χαλαζοπτώσεις και τοπικούς ανέμους.



Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι
καθαρά ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ετήσιο θερμομετρικό εύρος, τις
χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τις σχετικά υψηλές κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού, τους συχνούς παγετούς, την ομοιόμορφη κατανομή της
βροχής στη διάρκεια του έτους και το συχνό χιόνι.



Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό, ενώ κλίνει συγχρόνως προς το μεσευρωπαϊκό. Ο
χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το φαινόμενο του ολικού παγετού. Το σχετικά
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μεγάλο βροχομετρικό ύψος και η ισοκατανομή του στη διάρκεια του έτους αποτελεί
χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος μεσευρωπαϊκού τύπου.
Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του κλίματος είναι η βροχόπτωση και η θερμοκρασία.
Στους σχετικούς πίνακες παρουσιάζονται οι βασικές κλιματολογικές παράμετροι των σταθμών
της ΕΜΥ Κοζάνης και Φλώρινας για την περίοδο 1955 – 2010.
Πίνακας ΣΤ.1. Σταθμός ΕΜΥ Κοζάνης (1955 – 2010)
Μήνας
Παράμετρος

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

-1,2

-0,4

2,1

5,6

10,0

13,7

16,3

16,3

12,7

8,4

3,9

0,3

2,3

3,8

7,2

11,8

17,1

21,8

24,5

24,0

19,3

13,7

8,1

3,8

6,2

8,2

11,8

16,5

21,9

26,8

29,6

29,6

24,9

18,8

12,5

7,5

34,7

31,1

36,4

42,3

54,7

36,6

33,4

27,8

34,1

49,7

56,1

53,4

10,2

9,4

10,6

10,4

11,4

7,8

5,6

5,1

6,7

8,2

10,2

11,8

Ελάχιστη
Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέση Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέγιστη
Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέσο Μηνιαίο
Ύψος Υετού
Μέσος
Μηνιαίος
Αριθμός
Ημερών Υετού

Πίνακας ΣΤ.2. Σταθμός ΕΜΥ Φλώρινας (1955 – 2010)
Μήνας
Παράμετρος

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

-3.1

-1.7

1.5

5.4

9.5

12.8

14.8

14.7

11.4

7.1

2.6

-1.8

0.6

2.8

7.0

11.7

16.9

21.1

23.4

22.8

18.2

12.9

7.2

2.0

4.7

7.4

12.0

16.8

22.0

26.4

29.0

29.0

24.7

19.0

12.2

5.9

56.8

51.1

57.8

60.4

59.4

37.3

33.9

30.6

50.1

69.2

71.3

85.6

11.0

10.6

11.1

10.6

10.7

7.2

5.5

5.3

6.5

7.6

9.7

11.8

Ελάχιστη
Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέση Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέγιστη
Μηνιαία
Θερμοκρασία
Μέσο Μηνιαίο
Ύψος Υετού
Μέσος
Μηνιαίος
Αριθμός
Ημερών Υετού

ΣΤ.2.2. Κλιματική αλλαγή και τρωτότητα Περιφέρειας
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Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΕΣΠΚΑ Δ. Μακεδονίας (δεν έχει εγκριθεί ακόμη), η
τρωτότητα τομέων και περιοχών της Περιφέρειας λόγω εξέλιξης του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής, συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:


Υδατικοί πόροι. Ως προς τις παραπάνω κλιματικές μεταβολές, υψηλής τρωτότητας ως
προς την ποιοτική τους κατάσταση κρίνονται τα επιφανειακά και υπόγεια ΥΣ, που
χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ύδρευση και άρδευση.



Υποδομές - Μεταφορές. Υψηλής τρωτότητας ως προς την εκδήλωση πλημμύρας και
κατολισθήσεων κρίνονται οι υποδομές που βρίσκονται εντός των ΖΔΥΚΠ και των
ζωνών κατάκλισης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια. Σημαντικότερες υποδομές
είναι το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα αεροδρόμια, καθώς και οι εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Υψηλή τρωτότητα επίσης
λόγω ξηρασίας και πυρκαγιάς σε όλες τις υποδομές.



Δομημένο περιβάλλον. Κρίνεται ιδιαίτερα τρωτό στα πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις πιθανών ελλείψεων στις υποδομές απορροής των ομβρίων υδάτων,
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονται εντός των
ΖΔΥΚΠ και των ζωνών κατάκλισης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια. Επίσης
τρωτά στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας κρίνονται όλα τα αστικά κέντρα
και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.



Γεωργία - Κτηνοτροφία. Στον τομέα της γεωργίας υψηλής τρωτότητας κρίνονται οι
υποδομές αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού, αλλά και οι
ίδιες οι καλλιέργειες, με δυσμενέστερες αυτές του Σιταριού και του Αραβοσίτου. Στον
τομέα της κτηνοτροφίας υψηλής τρωτότητας κρίνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι
χώροι εκτροφής, οι γενικότερες υποδομές ζωικής παραγωγής, αλλά και η ίδια η
εκτροφή, με δυσμενέστερη αυτή των αιγοπροβάτων, βοοειδών και αναπαραγωγικών
ζώων για την παραγωγή γουνοδερμάτων.



Εδάφη - Παρόχθιες ζώνες. Η τρωτότητα των εδαφών και των παρόχθιων ζωνών στις
πλημμύρες έγκειται στην επιδείνωση των φαινομένων διάβρωσης και αποσάθρωσής
τους, στην εξαφάνιση εδαφικών στρώσεων, στην επίχωση γεωργικών εκτάσεων και
στην πρόκληση καταστροφών στις υποδομές λόγω της υποβαθμισμένης ποιότητας του
εδάφους. Η τρωτότητα των εδαφών και των παρόχθιων ζωνών στη μείωση των
κατακρημνισμάτων έγκειται στη μείωση της εδαφικής υγρασίας, η οποία προκαλεί
επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης και στην ταπείνωση της στάθμης των
λιμνών, η οποία προκαλεί επιδείνωση του φαινομένου της διάβρωσης στο τμήμα των
εδαφών που δε διαθέτουν φυτοκάλυψη.



Βιοποικιλότητα - Οικοσυστήματα. Υψηλής τρωτότητας κρίνονται οι προστατευόμενες
περιοχές της Συνθήκης Ramsar και του Δικτύου Natura 2000, τα Τοπία Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τα Εκτροφεία θηραμάτων, τα δάση
και

τα

δασικά

οικοσυστήματα,

τα

αγροτικά

οικοσυστήματα,

τα

υδατικά

οικοσυστήματα, οι οικολογικοί διάδρομοι ως ζώνες σύνδεσης των Ορεινών Περιοχών,
καθώς και άλλες περιοχές με οικολογικό ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


Δασοπονία. Τρωτά είναι τα δασικά και λιβαδικά οικοσυστήματα. Η τρωτότητα των
δασικών οικοσυστημάτων σχετίζεται με την εδαφική υγρασία, την ύπαρξη επιβλαβών
οργανισμών, την εμφάνιση επιδημιών, την εμφάνιση εισβλητικών ξενικών ειδών και
την εκδήλωση πυρκαγιών.



Ενέργεια. Υψηλής τρωτότητας υποδομές κρίνονται οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, οι
Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής Ενέργειας, τα κέντρα
υψηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
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Εξορυκτική βιομηχανία. Η τρωτότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας έγκειται κυρίως
στις επιπτώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν η άνοδος της θερμοκρασίας, η
μείωση των κατακρημνισμάτων και η αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας
εκδήλωσης των πλημμυρικών φαινομένων στην υγεία/ασφάλεια των εργαζομένων
της, στις υποδομές της και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.



Πολιτιστική κληρονομιά. Η τρωτότητα των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
έγκειται στην πρόκληση καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές
καταστροφές, στη φθορά των δομικών στοιχείων των νεόκτιστων υποδομών (μουσεία
και

πολιτιστικοί

χώροι)

και

στις

οικονομικές

επιπτώσεις

που

αναμένεται

να

προκληθούν, τόσο από τη μείωση της επισκεψιμότητας σε αυτούς, όσο και από την
αύξηση του κόστους εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.


Υγεία. Η τρωτότητα του πληθυσμού έγκειται τόσο στην εκδήλωση ασθενειών όσο και
στην αύξηση της θνησιμότητας. Κοινωνικές ομάδες υψηλής τρωτότητας κρίνονται οι
ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι εγκυμονούσες, τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, και
τα άτομα που ζουν σε συνθήκες χωρίς τα ελάχιστα επίπεδα υγειούς διαβίωσης.



Τουρισμός. Τρωτά κρίνονται τα σημαντικά οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες
περιοχές ως προς τον οικοτουρισμό, τα χιονοδρομικά κέντρα ως προς τον χειμερινό
τουρισμό και τα μνημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ως τον
πολιτιστικό τουρισμό.

Με βάση τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, την εκτίμηση του
κινδύνου των επιπτώσεων αυτών, την ικανότητα προσαρμογής και τις απόψεις των
εμπλεκομένων φορέων, το ΠΕΣΠΚΑ (σχέδιο) προτείνει Μέτρα προσαρμογής, για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και συγκεκριμένες Δράσεις
υλοποίησης των μέτρων αυτών για την επταετία 2019-2025. Τα προτεινόμενα Μέτρα και
Δράσεις στοχεύουν πρωτίστως, τόσο στην μείωση της τρωτότητας και στην αύξηση της
ανθεκτικότητας των τομέων, όσο και στην αποφυγή/μείωση/αποκατάσταση των αρνητικών
επιπτώσεων, αλλά και στην αξιοποίηση τυχόν θετικών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
Για κάθε τομέα συγκεκριμενοποιούνται οι Δράσεις που προτείνονται για τυχόν περιοχές
προτεραιότητας και επισημαίνονται οι περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης παρεμφερών Δράσεων.
ΣΤ.3. ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΣΤ.3.1. Αναγνώριση σπουδαιότητας Περιφέρειας
Η Περιφέρεια διακρίνεται για τον πλούτο των ορυκτών της πόρων. Εδώ εντοπίζονται τα
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της Χώρας ενώ επίσης ιδιαίτερης αξίας αποτελούν ποικίλα
αποθέματα μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών. Σύμφωνα με τη διάκριση των ορυκτών
πόρων σε α) ενεργειακά αποθέματα, β) μεταλλεύματα - βιομηχανικά ορυκτά και γ) λατομικά
αποθέματα, η κατάσταση της Περιφέρειας παρουσιάζεται ακολούθως:


Ως ενεργειακά ορυκτά χαρακτηρίζονται τα στερεά καύσιμα, τα ραδιενεργά ορυκτά και
το γεωθερμικό δυναμικό. Στη τεκτονική τάφρο της Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζονται
τα μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της Χώρας, η αξιοποίηση των οποίων συμβάλει
καθοριστικά στην εθνική παραγωγή ηλεκτρισμού. Η λιγνιτοφόρα λεκάνη Φλώρινας Αμυνταίου - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης - Σερβίων - Ελασσόνας αποτελεί τμήμα της
μεγάλης τεκτονικής τάφρου μήκους > 120 χλμ., που εκτείνεται από το Μοναστήρι
(Βόρεια Μακεδονία) μέχρι την Ελασσόνα, νότια του Αλιάκμονα. Τα λιγνιτικά
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αποθέματα

είναι

αυτά

της

κατώτερης

σειράς,

της

μεσαίας

σειράς

και

των

τεταρτογενών οργανικών ιζημάτων. Π


Τα μεταλλεύματα αφορούν σε μέταλλα σε αυτοφυή κατάσταση καθώς και σε ενώσεις
αυτών, στις σπάνιες γαίες, στους πολύτιμους λίθους κ.ά. Τα βιομηχανικά ορυκτά
αφορούν στα λατομικά ορυκτά πλην μαρμάρων και αδρανών. Ενδεικτικά αναφέρονται
ο καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή,
γη,

ο

χαλαζίας

μεταλλευμάτων

κ.α.

και

Στην

Περιφέρεια

βιομηχανικών

εντοπίζονται

ορυκτών

καθώς

σημαντικά

και

αποθέματα

βιομηχανικές

μονάδες

επεξεργασίας τους.


Αφορούν

στις

αποθέσεις

μαρμάρων,

σχιστόλιθου

και

αδρανών

υλικών.

Στην

Περιφέρεια χωροθετείται περίπου το 10% των ενεργών λατομείων της Χώρας ενώ
μόνο η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ευθύνεται για το 3% (2007) της εθνικής
παραγωγής σε αδρανή. Εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μαρμάρων ενώ διάσπαρτα
σχεδόν

εντοπίζονται

αρκετά

λατομεία

αδρανών.

Χαρακτηριστική

είναι

η

Μαρμαροφόρος Ζώνη Κοζάνης - Βέροιας όπου από τον Τρανόβαλτο (νότια της
Κοζάνης).
ΣΤ.3.2. Η ειδική περίπτωση των ενεργειακών ορυκτών
Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η
συμβολή του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο. Η ΠΔΜ κατέχει τα κύρια αποθέματα
εγχώριων στερεών καυσίμων και διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ μονάδων, σε
σύγκριση

με

τις

άλλες

υδροηλεκτρικών μονάδων.

Περιφέρειες,

όσον

αφορά

στο

στόλο

των

θερμικών

και

Στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας το 51,5% και 39,7% της ΑΠΑ

αντίστοιχα (συνολικά άνω των 1,3 δις €) παράγεται στον Τομέα της Ενέργειας. Με στοιχεία
ΕΛΣΤΑΤ 2011, στην Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας το ποσοστό της απασχόλησης στον
κλάδο είναι το υψηλότερο στη χώρα (1,74%), προφανώς λόγω της εξόρυξης λιγνίτη στη
λεκάνη της Εορδαίας (Κοζάνη - Πτολεμαΐδα - Αμύνταιο). Αλλά και τα «λοιπά ορυχεία και
λατομεία», με 512 εργαζομένους και ποσοστό 0,51% της συνολικής απασχόλησης της
περιφέρειας αναδεικνύουν την σημασία του τομέα στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.
Το μεγάλο ποσοστό παραγωγής ενέργειας εντός της ΠΔΜ από τη χρήση στερεών καυσίμων
αντικατοπτρίζεται και στα αυξημένα ποσοστά εκπομπών CO2. Ταυτόχρονα η αναγκαιότητα
της κλιμακούμενης μείωσης της χρήσης του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), δημιουργεί την
άμεση ανάγκη αντίδρασης και ασφαλούς μετάβασης στη μεταλιγνιτκή περίοδο με δράσεις
μεταξύ των άλλων ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών (όπως του Η2, κ.α.) για τη σταδιακή αντικατάσταση και αντιστάθμιση του
ενεργειακού «κενού».
Η απολιγνιτοποίηση αναμένεται να αφήσει ένα ενεργειακό και περιβαλλοντικό «κενό» που θα
δημιουργηθεί με τη σταδιακή παύση της λιγνιτικής παραγωγής στα επόμενα χρόνια,
μειώνοντας δραματικά, την (άμεση) επίδραση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή
οικονομία. Η λιγνιτική εποχή θα αφήσει ωστόσο στην Περιφέρεια το στίγμα της στην
περιφέρεια. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα είναι η δημιουργία των τριών δικτύων
τηλεθέρμανσης, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη και Φλώρινα. Τα δίκτυα
τηλεθέρμανσης προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των ρύπων.

Ενδεικτικά

στην πόλη της Πτολεμαϊδας που λειτούργησε το πρώτο δίκτυο τηλεθέρμανσης η ετήσια
148

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται σε 17.908 Ktoe που ισοδυναμεί με μείωση παραγωγής CO2
ίση με 56.268,31. Ζητούμενο για τα συστήματα αυτά η «μετάβαση τους» στο νέο ενεργειακό
προφίλ της περιφέρειας.
ΣΤ.3.3. Προοπτικές αξιοποίησης
Στην ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας (Κοζάνη, Φλώρινα, Αμύνταιο, Εορδαία) στο πλαίσιο της
πολιτικής απολιγνιτοποίησης προβλέπεται η εφαρμογή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για τη Δυτική Μακεδονία για την ενεργειακή μετάβαση των λιγνιτοφόρων
περιοχών το οποίο περιλαμβάνει προκαταρκτική χωροθέτηση χρήσεων γης η οποία θα
ολοκληρωθεί με την εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Βάσει των δεσμεύσεων για
την απολιγνιτοποίηση, η προοπτική πλέον της Περιφέρειας αναφορικά με την αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του υπό εξέλιξη ΕΧΠ ΟΠΥ (2021)
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα.


Στην ΠΕ Καστοριάς, προτείνεται η ισχυρή στήριξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
του κλάδου του σιδηρονικέλιου καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων χωρικών
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους.



Στην ΠΕ Κοζάνης, στα Σέρβια - Βελβενδό, προτείνεται η ισχυρή στήριξη των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων του κλάδου του μαρμάρου καθώς και η διασφάλιση
των απαραίτητων χωρικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους. Επίσης δίνεται
προτεραιότητα παρεμβάσεων σε περιοχές με αποθέσεις απορριμμάτων λατομικής
δραστηριότητας ιδιαίτερα όταν αποτελούν ενεργές πηγές ρύπανσης, ή υποβάθμισης
του τοπίου ή/και οικισμών. Προτείνεται η εφαρμογή άμεσων ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων είτε για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων, είτε για την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος.



Στην ΠΕ Κοζάνης, στην Κοζάνη για τα βιομηχανικά ορυκτά και στην ΠΕ Γρεβενών,
στα Γρεβενά για το χρώμιο, προτείνεται η ισχυρή στήριξη του τομέα με έμφαση στην
ενίσχυση των προοπτικών χωρικής διεύρυνσης και καθετοποίησης.

ΣΤ.4. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδάτινο δυναμικό της Περιφέρειας καθώς εδώ εντοπίζεται
το 65% των επιφανειακών υδάτων της Χώρας, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός λιμνών,
σημαντικό

υδρογραφικό

δίκτυο

ποταμών

και

εκτεταμένα

υπόγεια

αποθέματα.

Στις

παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται η γενική αναγνώριση των υδατικών πόρων της
Περιφέρειας και των συνθηκών πίεσής τους, εξετάζοντας την υδρολογία της περιοχής, τα
επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα.
ΣΤ.4.1. Υδρολογική αναγνώριση
Σχεδόν στο σύνολό της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτει στο ένατο Υδατικό
Διαμέρισμα (ΥΔ9) της Χώρας. Η έκταση του ΥΔ ανέρχεται στα 13.620,4 km2 εκ των οποίων,
τα 8.874,0 km2 ή ποσοστό 65,1% συμπίπτει με την έκταση της Περιφέρειας. Από τις
Περιφερειακές Ενότητες, η Φλώρινα εμπίπτει εξολοκλήρου (100%) ενώ η Κοζάνη εμπίπτει σε
ποσοστό 97,6%, η Καστοριά εμπίπτει σε ποσοστό 86,9% και τα Γρεβενά σε ποσοστό 87,7%.
Τα υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Γρεβενών εμπίπτουν στο ΥΔ
Ηπείρου (ΥΔ5) ενώ το υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εμπίπτει στο ΥΔ
Θεσσαλίας (ΥΔ8).
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Πίνακας ΣΤ.3. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως τμήμα του ΥΔ9
Έκταση ΠΕ εντός ΥΔ9

Περιφερειακή Ενότητα

(km2)

Ποσοστό επί της
συνολικής έκτασης
της ΠΕ (%)

Γρεβενών

2.013,2

87,7

Καστοριάς

1.498,7

86,9

Κοζάνης

3.435,3

97,6

Φλώρινας

1.926,8

100,0

Σύνολο

8.874,0

93,7

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του ΥΔ εντός της Περιφέρειας είναι αυτές του Αλιάκμονα
(5.800,3 km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (1.862,3 km2), της λεκάνης του Αξιού στη
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (857,2 km2) και της κλειστής λεκάνης των Πρεσπών (346,9
km2). Ένα μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (7,3 km2) ανήκει στη λεκάνη
Μαυρονερίου που εκβάλει στο Θερμαϊκό μέσω της Πιερίας. Τέλος, τμήμα 395,4 km2 στα
δυτικά της Περιφέρειας εμπίπτει στις λεκάνες Σαραντάπορου και Αώου (ΥΔ5) ενώ τμήμα
193,3 km2 στα νότια της Περιφέρειας εμπίπτει στη λεκάνη του Πηνειού (ΥΔ8). Η λεκάνη του
Αλιάκμονα εντός Περιφέρειας συνίσταται από τις υπολεκάνες Αλιάκμονα, Βενέτικου,
Γρεβενώτικου, Πραμόριτσα και λίμνης Καστοριάς. Η κλειστή λεκάνη της Πτολεμαΐδας
αποτελείται από τις υπολεκάνες Σαριγκιόλ, Πτολεμαΐδας, Βεγορίτιδας, Χειμαδίτιδας και
Πετρών.
Σε επίπεδο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού μεταξύ των υπολεκανών απορροής,
εντοπίζονται σήμερα τεχνικά έργα - παρεμβάσεις μεταφοράς υδάτων από υπολεκάνη σε
υπολεκάνη, κυρίως για την υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας και την πολιτική
προστασία. Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν σε αγωγούς εκτροπής και μεταφοράς των υδάτων
και μπορούν να διακριθούν σε δυο γενικές κατηγορίες:


Τροποποίηση επιφανειακών υδατορευμάτων που αφορούν στη σημαντική διευθέτηση
της

κοίτης

φυσικών

ρεμάτων

ώστε

να

δεχτούν

επιπρόσθετες

απορροές

ανθρωπογενούς προέλευσης (Ρέμα Σουλού) ή να διευθετήσουν τη φυσική απορροή
με στόχο την πολιτική προστασία (Ρέμα Δουπιάκος στη Λίμνη Καστοριάς).


Τεχνητοί αγωγοί εκτροπής και μεταφοράς νερού (από Λίμνη Πολυφύτου προς τους
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδίας, αγωγός σύνδεσης Λιμνών Πετρών και Βεγορίτιδας
και Βεγορίτιδας - ΥΗΣ Άγρα).

Η χωρική αξιολόγηση των βασικών παρεμβάσεων εκτροπής των υδάτων προβάλει, σε
επίπεδο Περιφέρειας, μια ανατολική ζώνη έντονης σχετικά διαχείρισης των πόρων η οποία
περιλαμβάνει σημαντικές μεταφορές υδάτων μεταξύ των υπολεκανών απορροής, έντονες
απολήψεις του υπόγειου δυναμικού, διευθετήσεις φυσικών ρεμάτων και αυξομειώσεις της
στάθμης των λιμνών. Επιπρόσθετα, τα φράγματα - τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα
αποτελούν

παρεμβάσεις

οι

οποίες,

μεταξύ

άλλων,

αποσκοπούν

στην

ενίσχυση

των

απαραίτητων υδατικών εισροών στον ανωτέρω γεωγραφικό άξονα, αλλά επίσης προορίζονται
και στη διασφάλιση της υδροδότησης και διαπεριφερειακά. Από την άλλη πλευρά, το δυτικό
τμήμα της Περιφέρειας εμφανίζεται σχεδόν ανέπαφο από μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις
εκτροπής του υδατικού δυναμικού, ενώ μικρής κλίμακας τεχνικά έργα αποθεματοποίησης
(φράγματα,
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υδατοδεξαμενές)

αφορούν

ουσιαστικά

στην

κάλυψη

τοπικών

αναγκών
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(άρδευση) και πάντως, δεν σχετίζονται με τη μεταφορά υδάτων από υπολεκάνη σε
υπολεκάνη.
Σχήμα ΣΤ.4. Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας στο ΥΔ EL09

ΣΤ.4.2. Συστήματα επιφανειακών υδάτων
Ο σημαντικότερος όγκος υδάτινου δυναμικού είναι συγκεντρωμένος στην Περιφερειακή
Ενότητα Φλώρινας και ιδιαίτερα στον υδροβιότοπο της περιοχής των Πρεσπών και της λίμνης
Βεγορίτιδας. Η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Βεγορίτιδα, η οποία διαμοιράζεται μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας (Κ. Μακεδονία) και είναι η 3η σε επιφάνεια
στην Ελλάδα με έκταση 54,3 km2. Υπάρχουν επίσης η λίμνη Μικρή Πρέσπα που διαμοιράζεται
με την Αλβανία με το ελληνικό κομμάτι της να έχει έκταση 42,5 km2, η λίμνη Μεγάλη
Πρέσπα που διαμοιράζεται με την Αλβανία και τα Σκόπια, με το ελληνικό κομμάτι να έχει
έκταση 39,0 km2 και η Λίμνη της Καστοριάς με έκταση 28,7 km2.
Από τη Δυτική Μακεδονία πηγάζει και ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Χώρας, ο
ποταμός Αλιάκμονας. Με μήκος 297 km, διασχίζει το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας και
εκβάλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Εντός των ορίων της Περιφέρειας σχηματίζει την τεχνητή λίμνη
Πολυφύτου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρόσφατα, τη τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα
μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών. Επίσης εντοπίζονται άλλες δυο
μικρές τεχνητές λίμνες, αυτές του Πραμόριτσα (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) και του
Παπαδιά (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας).
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Αναφορικά με τη σημαντικότητα των επιφανειακών σωμάτων, οι φυσικές λίμνες Πρεσπών
μπορούν να θεωρηθούν εθνικής σημασίας για την οικολογική τους σημασία και για το
διασυνοριακό τους χαρακτήρα. Εθνικής σημασίας επίσης μπορούν να χαρακτηριστούν οι
τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα διότι ενισχύουν σημαντικά το ενεργειακό σύστημα
της Χώρας, υδροδοτούν τη Θεσσαλονίκη και τα νερά τους έχουν μια ευρεία πολλαπλή χρήση.
Εθνικής σημασίας επίσης χαρακτηρίζεται ο Αλιάκμονας ακριβώς διότι κατέχει κεντρικό ρόλο
στο ενεργειακό σύστημα της Χώρας και στο παραγωγικό αποτέλεσμα των Περιφερειών
Δυτικής

και

Κεντρικής

Μακεδονίας.

Όλα

τα

υπόλοιπα

επιφανειακά

σώματα

έχουν

περιφερειακή και ίσως τοπική σημασία.
Οι τεχνητές λίμνες της Περιφέρειας, ταυτόχρονα με το ρόλο τους ως αποδέκτες των
απορροών, αποτελούν παρεμβάσεις διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, συμβάλλοντας
μεταξύ άλλων στην παραγωγή ενέργειας, στην άρδευση των καλλιεργειών και στην
υδροδότηση του πληθυσμού. Πέραν όμως από αυτά τα μεγάλα έργα, έχουν λάβει χώρα
διαχρονικά πολλές μικρότερες παρεμβάσεις υδρονομίας, οι οποίες αποθεματοποιούν τις
υδατικές απορροές συμβάλλοντας στην υποστήριξη τοπικών παραγωγικών επιδιώξεων. Έτσι
έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, φράγματα και υδατοδεξαμενές
με στόχο την άρδευση των καλλιεργειών, την ύδρευση των οικισμών, την αντιπλημμυρική
προστασία, την παραγωγή ενέργειας κ.α.
Το σύνολο αυτών των εξελίξεων διαμορφώνει πλέον ένα νέο τοπίο ως προς τη διαχείριση
των υδατικών πόρων της Περιφέρειας με σημαντικές χωρικές διαστάσεις. Αυτές εστιάζουν
κυρίως

στη

χωροθέτηση

υποδομών

αποθεματοποίησης

του

νερού

(φράγματα,

υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις, δίκτυα), στην υλοποίηση χωρικών ρυθμίσεων διαμοίρασης των
υδάτων και βελτίωσης των συνθηκών της αγροτικής παραγωγής (π.χ. αναδασμοί, δίκτυα
άρδευσης) και στην ενίσχυση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας. Το αποτέλεσμα
είναι τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό. Ποσοτικό διότι έχει αυξηθεί το διαθέσιμο νερό ειδικότερα σε ορεινές και περιφερειακές ζώνες. Ποιοτικό, διότι έχουν βελτιωθεί οι
παραγωγικές συνθήκες του πρωτογενούς τομέα με την αύξηση καταρχήν των αρδευόμενων
εκτάσεων. Τα φράγματα αποτελούν παρεμβάσεις εκτροπής των ποταμών και των ρεμάτων
ενώ ταυτόχρονα συνιστούν ταμιευτήρες αποθήκευσης του επιφανειακού νερού αλλά και
παράγοντες

διαφοροποίησης

των

οικολογικών

παραμέτρων

των

περιοχών

όπου

κατασκευάζονται. Σε κάθε περίπτωση δημιουργούν μια νέα εικόνα του υδρογραφικού υδρολογικού συστήματος, συμπληρωματική της φυσικής μορφολογίας.
ΣΤ.4.3. Υπόγεια υδροφόρα συστήματα
Στο υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς στις
αμμοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς, στους καρστικοποιημένους ανθρακικούς
σχηματισμούς, στους ψαμμίτες και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς. Οι τραβερτινοειδείς
σχηματισμοί,

παρά

την

μεγάλη

περατότητα,

σχηματίζουν

υδροφορείς

περιορισμένης

δυναμικότητας που εκδηλώνονται με τη μορφή πηγών. Τα τεταρτογενή που καλύπτουν τις
κοίτες των ποταμών, χειμάρρων και τις παραλίμνιες περιοχές, δημιουργούν υδροφορείς
σημαντικής δυναμικότητας με μεγάλη εξάπλωση στις λεκάνες Πτολεμαΐδας και Φλώρινας.
Εκτός των ελευθέρων υδροφορέων, λόγω της παρεμβολής λεπτόκοκκων αργιλικών υλικών,
σχηματίζονται και υδροφορείς υπό πίεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεκάνη της
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Φλώρινας, όπου τον υπό πίεση υδροφορέα εκμεταλλεύονται υδρογεωτρήσεις με αξιόλογες
παροχές που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών.
Μεγάλος αριθμός υδρογεωτρήσεων και φρεάτων εκμεταλλεύονται τους προσχωματικούς
υδροφορείς όλων των ποταμών και των λιμνών. Εκτεταμένοι υδροφορείς με τεράστια
ανανεώσιμα αποθέματα, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη καρστικοποίηση, δημιουργούνται στα
ανθρακικά πετρώματα της Δυτικής Μακεδονίας. Οι καρστικές πηγές που δημιουργούνται στο
υδατικό

διαμέρισμα

τροφοδοτούν

τους

μεγάλης

παροχής

επιφανειακούς

άξονες

αποστράγγισης και τις λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), ενώ αρκετές από αυτές χρησιμοποιούνται
για την ύδρευση οικισμών.
Στο υδατικό διαμέρισμα υπάρχουν καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες με σημαντικό υδατικό
δυναμικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αποθεμάτων των οποίων εκτιμάται σε 1.076 εκ. κ.μ.
Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:


Η ενότητα Νοτιοδυτικού Βερμίου και Ασκίου όρους, με ρυθμιστικά αποθέματα 350 εκ.
κ.μ., που εκφορτίζεται στις πηγές Νεράιδας.



Η ενότητα βορειοδυτικού Βερμίου, με ρυθμιστικά αποθέματα 130 εκ. κ.μ., που
εκφορτίζεται στις πηγές Βόδα.

Μικρότερα ρυθμιστικά αποθέματα έχουν οι ενότητες Τρικλαρίου όρους Καστοριάς (45 εκ.
κ.μ.), δυτικού κεντρικού Βερμίου (31 εκ. κ.μ.), Κορησού - Βογατσικού Καστοριάς (20 εκ.
κ.μ.) και Πρεσπών (15 εκ. κ.μ.). Επίσης, στο διαμέρισμα υπάρχουν υδρογεωλογικές ενότητες
κοκκωδών

αποθέσεων

μικρότερης

δυναμικότητας

σε

σχέση

με

τους

καρστικούς

σχηματισμούς. Τα συνολικά ρυθμιστικά αποθέματά τους εκτιμώνται σε 278 εκ. κ.μ. Οι
σημαντικότερες ενότητες είναι αυτές του Άνω Ρου Αλιάκμονα - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας (70
εκ. κ.μ.).
ΣΤ.4.4. Προστατευόμενα υδατικά συστήματα
Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας
(EL09)εντοπίζονται τα εξής προστατευόμενα επιφανειακά ύδατα για ανθρώπινη κατανάλωση,
από τα οποία πραγματοποιούνται απολήψεις ύδατος:
ΛΑΠ Πρεσπών (EL0901)


Ο ποταμός Δροσοπηγή (EL0901R0F0209017N)



Ο ποταμός Ασπρόρεμα (EL0901R0F0208016N)



Ο ποταμός Παλιό Ρέμα (EL0901R0F0204007N)

ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902)


Το Φράγμα Πραμόριτσα (EL0902L000000011H)



Ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο (EL0902R0002500072N)

Επιπλέον, εντός των διοικητικών ορίων της ΠΔΜ (ολικά ή τμηματικά) εντοπίζονται 4 κύρια
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση και
επομένως αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος. Αυτά είναι:


Το καρστικό ΥΥΣ Τρικλαρίου Καστοριάς - Πρεσπών (EL09AF010)



Το καρστικό ΥΥΣ Υπ. ΒΔ Βερμίου(EL0900081)



Το καρστικό ΥΥΣΚεντρικού-Ανατολικού Βερμίου (EL0900100)
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Το ρωγματικό ΥΥΣ Πιερίων (EL0900241)

ΣΤ.4.5. Στόχοι διατήρησης
Οι στόχοι που τίθενται για τα επιφανειακά ΥΣ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: α)
για τα επιφανειακά ύδατα με καλή ή υψηλή κατάσταση ή καλό οικολογικό δυναμικό και Καλή
χημική κατάσταση τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η μη υποβάθμιση τους, β) για τα
επιφανειακά ύδατα με κατάσταση/δυναμικό κατώτερη της Καλής, τίθεται ως περιβαλλοντικός
στόχος η αναβάθμιση τους μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, γ) για όσα
επιφανειακά ύδατα η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη λόγω έλλειψης διαθέσιμων
δεδομένων, δεν τίθεται περιβαλλοντικός στόχος άλλος από τη μη υποβάθμιση τους, ενώ στο
Πρόγραμμα Μέτρων προβλέπεται η συγκέντρωση δεδομένων μέσω ειδικών προγραμμάτων
παρακολούθησης και δ) για όλα τα ποτάμια υδατικά συστήματα που έχουν προσδιοριστεί ως
Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (μη περιλαμβανομένων των ποτάμιων
ταμιευτήρων), τίθεται ως στόχος η επίτευξη του καλού οικολογικού δυναμικού.
Οι στόχοι που τίθενται για τα επιφανειακά υπόγεια ΥΣ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα: α) για 40 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η διατήρηση της Καλής ποσοτικής κατάστασης, β)
για 12 ΥΥΣ ο στόχος είναι η επίτευξη της Καλής ποσοτικής κατάστασης όποτε το επιτρέψουν
οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027, γ) για 49 ΥΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της Καλής
χημικής κατάστασης και δ) για 3 ΥΥΣ, ο στόχος είναι η επίτευξη της Καλής χημικής
κατάστασης όποτε το επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027. Για τις περιοχές που
προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση καθορίζονται οι ακόλουθοι
στόχοι: α) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου μετά από επεξεργασία νερού για
ανθρώπινη κατανάλωση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/33/ΕΚ σχετικά με
την

ποιότητα

του

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

και

β)

Εξασφάλιση

κατάλληλης

προστασίας για την αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων με σκοπό τη μείωση
του βαθμού επεξεργασίας για την παραγωγή πόσιμου νερού.
Για τις ευπρόσβλητες ζώνες σε νιτρορρύπανση οι γενικοί στόχοι που τίθενται αφορούν: α)
στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προέρχεται από νιτρικά γεωργικής προέλευσης,
β) στην αποφυγή επιπλέον ρύπανσης. Για τις Ευαίσθητες Περιοχές ο βασικός στόχος όπως
καθορίζεται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές
επιπτώσεις απόρριψης αστικών λυμάτων και λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς.
Οι στόχοι για τις περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία καθορίζονται
σε σχέση με τους στόχους που προσδιορίζονται βάσει της Οδηγίας 2006/44/ΕΚ περί της
ποιότητας των γλυκών υδάτων και αφορούν: α) τη διατήρηση της ποιότητας των εσωτερικών
επιφανειακών υδάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ως προς τις
φυσικοχημικές παραμέτρους όπως ορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας
2006/44/ΕΚ29 και β) τη διατήρηση της ποιότητας των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων
που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ως προς τις παραμέτρους που
αναφέρονται το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/113/ΕΚ.
ΣΤ.4.6. Διαχείριση υδάτων – λυμάτων
Η 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Λεκάνης Απορροής GR10 που
καλύπτει σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας περιλαμβάνει έναν αριθμό υδάτινων σωμάτων
που παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και αποκλίσεις από τους στόχους διαχείριση.
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Συγκεκριμένα ω προς την χημική κατάσταση οι ποταμοί Γρεβενιώτικος και το ρέμα Σουλού
εμφανίζουν κακή χημική κατάσταση και μέτρια ή ελλιπή οικολογική κατάσταση. Μέτρια ή
ελλιπή οικολογική κατάσταση εμφανίζουν κατά τμήματα και άλλα ρέματα και ποτάμια της
περιφέρειας. Η Λίμνη Χειμαδίτιδα χαρακτηρίζεται από κακή οικολογική κατάσταση, ενώ από
το σύνολο των υπόλοιπων λιμνών της περιφέρειας μόνο οι λίμνες της Μεγάλης Πρέσπας και
του Πολύφυτου εμφανίζουν καλή οικολογική κατάσταση.
Ως προς τα υπόγεια ύδατικά συστήματα κακή ποσοτικά και ποιοτικά κατάσταση εμφανίζουν
μόνο οι περιοχές Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου – Βεγορίτιδας που έχουν επηρεαστεί σημαντικά
από

τις

εξορυκτικές

δραστηριότητες

και

την

άντληση

/

χρήση

υδάτων

για

την

ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με την 10η Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της
Οδηγίας 271/91 για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων (EC 2016), η Δυτική Μακεδονία
εκπληρώνει στο 100% τις απαιτήσεις για δίκτυα συλλογής και δευτεροβάθμια επεξεργασία
αστικών λυμάτων.
Στη διαχείριση των υδάτων, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο προβλέπεται να καλυφθεί
με δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού περίπου το 86% του πληθυσμού
της Περιφέρειας με ένα σύνολο περίπου 40 έργων υποδομών ύδρευσης. Επίσης υλοποιούνται
και σημαντικές δράσεις προστασίας των πηγών υδροληψίας από υπόγεια και επιφανειακά
υδατικά σώματα, δράσεις υλοποίησης Master Plan ύδρευσης και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
κυρίως των μεγάλων αστικών οικισμών.
ΣΤ.5. ΔΑΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΣΤ.5.1. Σπουδαιότητα δασικού αποθέματος
Τα δάση της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της μεγάλης έκτασης και της χωρικής συνέχειάς
τους, αποτελούν σημαντικούς βιότοπους ειδών, αλλά και παράγοντες προστασίας του
ευρύτερου

περιβάλλοντος,

μέσω

των

αντιρρυπαντικών

και

αντιδιαβρωτικών

τους

λειτουργιών. Ο Εθνικός Δρυμός Βάλια Κάλντα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι το
σημαντικότερο δασικό οικοσύστημα. Η ποικιλία των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η
σπανιότητά τους το καθιστούν μοναδικό. Άλλα σημαντικά δασικά οικοσυστήματα είναι αυτά
του Βιτσίου, του Σινιάτσικου και του Βούρινου (μοναδικό από πλευράς ποικιλίας στην
περιοχή του Μεσιανού Νερού), καθώς επίσης και το δάσος των Πιερίων από πλευράς
μεγέθους. Μεγάλο τμήμα των δασικών συστημάτων της Περιφέρειας βρίσκεται υπό καθεστώς
προστασίας ενώ πέρα από τον σημαντικό τους οικολογικό ρόλο και αξία, συνιστούν
παραγωγικό κεφάλαιο. Η ένταξη αυτού του κεφαλαίου στις παραγωγικές επιδιώξεις της
Περιφέρειας δεν σχετίζεται μόνο με την αξιοποίηση του ξυλοαποθέματος αλλά και με τη
δυναμική του δασικού - ορεινού χώρου στην ενίσχυση δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και
περιήγησης. Η πλέον δασωμένη Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Καστοριάς με τις
δασικές εκτάσεις να καλύπτουν το 66,7% της επιφάνειας ενώ στον αντίποδα, η λιγότερο
δασωμένη Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Κοζάνης με τις δασικές εκτάσεις να
καλύπτουν το 43,9% της επιφάνειάς της.
ΣΤ.5.2. Διαχείριση δασών και πιέσεις
Το βασικό πρότυπο της διαχείρισης των δασών είναι συνυφασμένο με το ιδιοκτησιακό τους
καθεστώς. Τα δάση, έχουν ένα ποικίλο ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως δημόσια, κοινοτικά,
συνιδιόκτητα, ιδιωτικά κλπ.. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βάση της διαχείρισης είναι η
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"Διαχειριστική Μελέτη", η οποία ανάλογα με την περίπτωση έχει ισχύ (χρόνος περιφοράς)
που διαρκεί από 5 έως 10 χρόνια. Στα δημόσια δάση φορέας εκπόνησης και εφαρμογής των
μελετών είναι οι Δ/νσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στα υπόλοιπα, μη δημόσια
δάση, φορέας εκπόνησης και εφαρμογής μπορεί να είναι κάποιος μη δημόσιος φορέας
(Δήμος, συνεταιρισμός, ιδιώτης κλπ.), ωστόσο το δημόσιο ασκεί έλεγχο και εποπτεία
(δασοπονική επιτήρηση) μέσω των Δ/νσεων Δασών.
Το αντικείμενο της διαχείρισης των δασών, βάσει διαχειριστικών μελετών, συνίσταται σε ένα
πλήθος παραμέτρων που διαμορφώνουν τη προστασία και βιώσιμη αναπαραγωγή των
χερσαίων δασικών οικοσυστημάτων. Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν ξυλεύσεις, διευθετήσεις
ορεινών υδάτων, διαχείριση πανιδικών αποθεμάτων και ιχθυαποθεμάτων, δασική οδοποιία,
δασοτεχνικά έργα κλπ. Επιδίωξη είναι η αειφορική διαχείριση του δασικού συστήματος
γεγονός

που

προδιαγράφει

παρεμβάσεις

στα

δομικά

του

χαρακτηριστικά,

τα

οποία

διαμορφώνονται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες σε αυτοτέλεια αλλά και εξάρτηση.
Στόχος είναι η ισόρροπη και αυτοσυντηρούμενη εξέλιξη των ανωτέρω παραγόντων και των
μεταξύ τους σχέσεων.
Τα

δασικά

οικοσυστήματα

αποτελούν

σαφώς

έναν

πλουτοπαραγωγικό

πόρο

καθώς

εντάσσονται στους κανόνες της παραγωγικής και οικονομικής αξιοποίησης, δημιουργώντας
θέσεις εργασίας και προστιθέμενες αξίες κυρίως στα ορεινά συστήματα της Περιφέρειας. Αν
και

ο

βαθμός

εκμετάλλευσης

του

δασικού

πλούτου

εξαρτάται

πολλές

φορές

από

συγκυριακούς παράγοντες (ύπαρξη ή μη εναλλακτικών υποκατάστασης), το προϊόν του
δάσους συνιστά αξιόλογη και διαχρονική οικολογική - παραγωγική αξία. Κεντρικό στοιχείο
του προτύπου διαχείρισης αποτελεί η δημόσια ρύθμιση (Δ/νσεις Δασών - Δασαρχεία των
Περιφερειακών Ενοτήτων) η οποία εκφράζεται με τη χωροχρονική τεκμηρίωση και έλεγχο
της παρέμβασης βάσει των δασικών διαχειριστικών μελετών. Την ευθύνη της διαχείρισης των
δασών στην Περιφέρεια την έχουν οι Δ/νσεις Δασών των αντίστοιχων Περιφερειακών
Ενοτήτων. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης όπου η ευθύνη διαμοιράζεται
στα Δασαρχεία Κοζάνης και Τσοτυλίου.
Στην

Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας

καταγράφονται
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διαχειριζόμενα

δασικά

συμπλέγματα ποικίλου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η συνολική υπό διαχείριση δασική έκταση
ανέρχεται στα 359.795,6 Ha. Από αυτή την έκταση, τα 241.361,1 Ha ή το 67,1% αποτελούν
τα καθαρά δημόσια δασικά συμπλέγματα. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή
των διαχειριζόμενων δασών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα
της διαχείρισης των δασών είναι η παραγωγή δασοπονικών προϊόντων (ξυλείας), η οποία
κατηγοριοποιείται σε τεχνική, βιομηχανική και καύσιμη. Οι ετησίως παραγόμενες ποσότητες
διαμορφώνονται κυρίως από τις προβλέψεις των διαχειριστικών μελετών. Αυτό σημαίνει ότι η
"προσφορά" είναι ελεγχόμενη - καθορισμένη και δεν εξαρτάται από τη "ζήτηση". Θα πρέπει
ωστόσο να σημειωθεί το έντονο ενδιαφέρον (και ίσως πίεση) υλοτόμησης καύσιμης ξυλείας
τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο σύνολο της Περιφέρειας παράγονται
ετησίως περίπου 190.000 m3 ξυλείας, εκ των οποίων πάνω από το 70% αφορά στο καύσιμο
ξύλο.
Μέρος της διαχείρισης του δασικού πλούτου αποτελούν οι παρεμβάσεις αναδάσωσης μετά
από γεγονότα καταστροφής ή αλλοίωσης του χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων. Τέτοια
γεγονότα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πυρκαγιές, παράνομες υλοτομίες και εκχερσώσεις.
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Ταυτόχρονα, οι κηρύξεις εκτάσεων ως αναδασωτέες δημιουργούν δεσμεύσεις χώρου όπου η
όποια επιδιωκόμενη παρέμβαση εμπίπτει σε συγκεκριμένο καθεστώς δεσμεύσεων και
περιορισμών.

Κάθε

χρόνο

κηρύσσεται

πλήθος

εκτάσεων

ως

αναδασωτέες

ενώ

οι

αποχαρακτηρισμοί σημειώνονται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς.
Πιέσεις διατάραξης των δασικών οικοσυστημάτων εντοπίζονται σποραδικά και αφορούν:


Στις αγροδασικές πυρκαγιές με την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να
εμφανίζει μεγάλη ευπάθεια. Γενικά, στον ορεινό χώρο της Περιφέρειας η δομή των
δασικών συστημάτων δεν ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.



Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η τάση
βαίνει

μειούμενη

ακριβώς

λόγω

εγκατάλειψης

των

παραδοσιακών

αγροτικών

πρακτικών.


Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία.

ΣΤ.6. ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΣΤ.6.1. Σεισμοί
Η Περιφέρεια στο σύνολό της μέχρι το 1995 εθεωρείτο από τις πιο ασφαλείς από πλευράς
σεισμικής επικινδυνότητας, αφού δεν είχε καταγραφεί καμία σοβαρή δόνηση. Το 1995, όμως,
σημειώθηκε μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών ένας ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,5 Ρίχτερ και
έκτοτε το ζήτημα της σεισμικότητας της περιοχής τέθηκε σε νέα βάση έρευνας. Άλλοι
σημαντικοί σεισμοί που έχουν σημειωθεί είναι το 1984 στην Κοζάνη ισχύος 5,5 Ρίχτερ και το
2007 στα Γρεβενά ισχύος 5,4 Ρίχτερ. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ο σεισμός των 6,5 Ρίχτερ
στην Καστοριά το 1812.
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία των
τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκε από τους σεισμολόγους ως ασεισμική ή πολύ χαμηλής
σεισμικότητας και κατατάχθηκε στο νέο αντισεισμικό κανονισμό στη ζώνη χαμηλότερης
σεισμικότητας.

Στη

Δυτική

Μακεδονία

η

γεωλογική

έρευνα

και

η

νεοτεκτονική

χαρτογράφηση, έδειξε την ύπαρξη πολλών και σημαντικών γεωλογικών ρηγμάτων με
πρόσφατη γεωλογική δράση, που μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πιθανά ενεργά ή ενεργά,
δηλαδή ικανά να δώσουν σεισμούς μεγέθους της τάξης των 6 έως 7 Ρίχτερ, με
σημαντικότερο το ρήγμα Σερβίων.
Με βάση την εκτίμηση χωρικής συσσώρευσης των σεισμικών επεισοδίων, φαίνεται ότι
υπάρχει ένας βασικό πόλος μεταξύ Γρεβενών και Κοζάνης όπου έχει σημειωθεί η πλειονότητα
των σεισμών. Επίσης, εντοπίζεται μια δευτερεύουσα ζώνη σεισμικής εκδήλωσης στο τρίγωνο
Καστοριά - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της Περιφέρειας όπως οι
ορεινοί όγκοι στα δυτικά και στα βόρεια δεν εμφανίζουν σημαντική σεισμική δραστηριότητα.
Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρωτεύον παράγοντας
εκδήλωσης φυσικού κινδύνου, με εξαίρεση ίσως τον άξονα Γρεβενών - Κοζάνης. Όμως,
σποραδικά σεισμικά επεισόδια μέτριας έως ισχυρής έντασης που σημειώθηκαν ιστορικά,
συντηρούν έναν βαθμό επικινδυνότητας για την ευρύτερη περιοχή.
ΣΤ.6.2. Αγροδασικές πυρκαγιές
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Οι πυρκαγιές αποτελούν ανέκαθεν το σοβαρότερο πρόβλημα των ελληνικών δασών με τη
τάση να επιδεινώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρείται ένα διαρκές περιβαλλοντικό
πρόβλημα που αποδίδεται στις κλιματολογικές συνθήκες, στις ανθρώπινες δραστηριότητες,
στην έλλειψη θεσμικών μέτρων, στον ανεπαρκή εξοπλισμό πυρόσβεσης και στον συνδυασμό
των παραπάνω. Ακόμη, εντοπίζεται συσχέτιση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιάς με τις
ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Χώρας. Σε
σχετικά αραιοκατοικημένες Περιφέρειες, όπως για παράδειγμα η Δυτική Μακεδονία, όπου η
γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα, η καύση αγρών
και η δημιουργία βοσκοτόπων αποτελούν τις κύριες αιτίες.
Επίσης, το είδος των δασικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με το υψόμετρο και το χωρικό
πρότυπο

συσσώρευσης

δραστηριοτήτων

διαμορφώνουν

καθοριστικά

την

εκδήλωση

πυρκαγιών ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης αλλά και φυσικής προδιάθεσης. Για το
μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της δομής μεγάλου μέρους
των δασικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας (κυρίως δρυς και οξιά) αλλά και λόγω των
κλιματικών συνθηκών όπου η ξηρή περίοδος είναι πολύ περιορισμένη, οι αγροδασικές
πυρκαγιές δεν συνιστούν παράγοντα ισχυρής πίεσης των δασικών συστημάτων και άρα
εκδήλωσης σημαντικών φυσικών κινδύνων.
ΣΤ.6.3. Πλημμύρες
Οι πλημμύρες συνιστούν ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με την αλληλεπίδραση
φυσικών επεισοδίων, όπως για παράδειγμα η έντονη βροχόπτωση και των χωρικών
συνθηκών - απόρροια των ανθρώπινων παρεμβάσεων και ρυθμίσεων. Επίσης η έκφραση
τέτοιων συμβάντων δεν είναι σταθερή στον χώρο και στο χρόνο διότι εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη συνεχή εξέλιξη των ανθρωπογενών χωρικών διαμορφώσεων. Η πρόληψη και
αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων δεν σχετίζεται απλά με την προστασία του πληθυσμού
αλλά αφορούν στην προστασία των δραστηριοτήτων και άρα των παραγωγικών προοπτικών
των τοπικών συστημάτων.
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Σχήμα ΣΤ.5. Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL09

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας
(2019), οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL09 «Δυτική Μακεδονία»
με έμφαση στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας είναι:


EL09APSFR002 Χαμηλή ζώνη μέσω ρου π. Αλιάκμονα (περιοχή Σαρακήνα, Καρπερό)



EL09APSFR003 Δεξιά παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου



EL09APSFR004 Αριστερή παρόχθια περιοχή τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, χαμηλή
ζώνη Φτελιάς



EL09APSFR005 Πεδιάδα Κοζάνης



EL09APSFR006 Χαμηλή ζώνη Ξηρολίμνης



EL09APSFR007 Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς



EL09APSFR008 Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις
λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας



EL09APSFR009 Περιοχή Άρνισσα, Αγ. Αθανάσιος παρόχθιες εκτάσεις βόρεια της
λίμνης Βεγορίτιδας



EL09APSFR010 Χαμηλή ζώνη λεκάνης Πρεσπών



EL09APSFR012 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αξιού στο Ν. Φλώρινας (π. Λύγκος)
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Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας (2018), α κυριότερα θέματα της
Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

στο

Υδατικό

Διαμέρισμα

της

Δυτικής

Μακεδονίας

συνοψίζονται στα εξής:


Οι υψηλές πλημμυρικές παροχές και αδυναμία της κοίτης των υδατορεμάτων να
παροχετεύσουν τις πλημμυρικές αιχμές.



Η μορφολογία αλλά και οι στενώσεις της κοίτης των υδατορεμάτων σε επιμέρους
τμήματα, εξαιτίας της υδροχαρούς βλάστησης, της συσσώρευσης φερτών υλών και
των διατομών κάποιων εγκάρσιων τεχνικών έργων.



Ο περιορισμός ή και η κάλυψη της κοίτης των υδατορεμάτων για την εξυπηρέτηση
διάφορων ανθρωπογενών χρήσεων.



Η αποσπασματική αντιπλημμυρική προστασία.



Επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται αρκετά συχνά από εκδήλωση
φαινομένων «ραγδαίων πλημμυρών».

Με βάση τις αναλύσεις επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ για
το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας προέκυψαν τα ακόλουθα:


Η έκταση που κατακλύζεται από πλημμύρα των ποτάμιων ροών, για περίοδο
επαναφοράς Τ=50 έτη, ανέρχεται σε 1220,94 km2. Στην περιοχή κατάκλισης το
39,44% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, το 38,60% από χαμηλό, το 9,18%
από μέτριο, το 10,63% από υψηλό και το 2,14% από πολύ υψηλό κίνδυνο. Το 78%
της κατακλιζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο.



Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα των ποτάμιων ροών,
περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 1322,81 km2. Στην περιοχή
κατάκλισης το 38,09% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, το 38,42% από
χαμηλό, το 9,56% από μέτριο, το 11,38% από υψηλό και το 2,55% από πολύ υψηλό
κίνδυνο. Το 76,50% της κατακλιζόμενης έκτασης χαρακτηρίζεται από χαμηλό και
πολύ χαμηλό κίνδυνο.



Για περίοδο επαναφοράς Τ=1 000 έτη η κατακλιζόμενη έκταση από ποτάμιες ροές,
είναι 1515,40 km2. Στην περιοχή κατάκλισης το 29,67% χαρακτηρίζεται από πολύ
χαμηλό κίνδυνο, το 42,34% από χαμηλό, το 9,70% από μέτριο, το 14,10% από
υψηλό και το 4,18% από πολύ υψηλό κίνδυνο. Το 72% της κατακλιζόμενης έκτασης
χαρακτηρίζεται από χαμηλό και πολύ χαμηλό κίνδυνο.



Η ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας προκαλεί πλημμύρα, που για περίοδο
επαναφοράς Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 60,34 km2. Στην περιοχή κατάκλισης το
37,72%.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων θεωρείται ότι εδράζεται σε ένα μίγμα μέτρων και δράσεων
κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών επιλογών βραχυ-μεσοπρόθεσμης εφαρμογής.
Αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:


Μέτρα μείωσης της παροχής αιχμής και της διάρκειας πλημμύρας.



Διαχειριστικές μελέτες λειτουργίας των συστημάτων φραγμάτων – λιμνών με
γνώμονα και την αντιπλημμυρική προστασία.



Έλεγχο και επισκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.



Επεμβάσεις σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου με διαπιστωμένα εμπόδια.



Θέσπιση χωροταξικών – πολεοδομικών μέτρων που αποτρέπουν την εγκατάσταση
νέων χρήσεων σε περιοχές πλημμυρικού κινδύνου.
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Εντοπισμό και χαρτογράφηση θέσεων όπου έχουν σημειωθεί «ραγδαίες πλημμύρες».

ΣΤ.6.5. Κατολισθήσεις
Οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν σε αστικές, ημιαστικές και
ορεινές περιοχές ανάλογα με την γεωμορφολογία, την γεωλογία, την υδρογεωλογία, το
κλίμα, την βλάστηση κλπ. Τα αίτια πρόκλησής τους κατατάσσονται σε φυσικά (π.χ. σεισμός,
έντονη βροχόπτωση, λιώσιμο πάγων) και ανθρωπογενή (π.χ. εκσκαφές, ανατινάξεις, αλλαγή
ροής χειμάρρων, εκτεταμένη άρδευση με απότομη αλλαγή στάθμης υδροφόρου ορίζοντα,
χρήση εκρηκτικών, δονήσεις από μηχανήματα ή κυκλοφορία, απομάκρυνση βλάστησης). Οι
επιπτώσεις των κατολισθήσεων μπορεί να είναι σοβαρές και συνδέονται συνήθως με
σημαντικές άμεσες επιπτώσεις όπως απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκτεταμένες ζημίες σε
ιδιοκτησίες αλλά και με έμμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
Από καταγεγραμμένα κύρια συμβάντα των τελευταίων δεκαετιών προκύπτει ως γενικό
συμπέρασμα ότι οι κατολισθήσεις στην Περιφέρεια σχετίζονται κυρίως με ανθρωπογενή αίτια,
όπως μικρής και μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις αλλοίωσης του ανάγλυφου και του τοπίου.
Χωρικά εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του ορεινού οδικού δικτύου αλλά και στις πεδινές
ζώνες των ορυχείων Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας. Οι πλέον ανησυχητικές περιπτώσεις
εκδήλωσης του φαινομένου αφορούν σε οικισμούς όπου τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η
ασφάλεια των κατοίκων.
ΣΤ.7. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ
ΣΤ.7.1. Κάλυψη γης
Σύμφωνα με το πρόγραμμα CLC αναφορικά με τη κάλυψη (χρήση) γης, οι επικρατέστερες
χρήσεις αφορούν στη μη αρδευόμενη αρόσιμη γη με ποσοστό κάλυψης 19,5%, τα δάση
πλατύφυλλων με ποσοστό κάλυψης 17,8%, οι φυσικοί βοσκότοποι με ποσοστό κάλυψης
13,4% και η σκληρόφυλλη βλάστηση με ποσοστό κάλυψης 11,6%. Σημαντικές εκτάσεις
καλύπτει η κατηγορία που αφορά στη μίξη γεωργικών εκτάσεων με σημαντικά τμήματα
φυσικής βλάστησης με ποσοστό κάλυψης 8,5%, οι μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις
εκτάσεις με ποσοστό κάλυψης 8,13% και οι υδάτινες επιφάνειες με ποσοστό κάλυψης 6,9%.
Γενικότερα, κυριαρχούν τα δάση και οι ημιφυσικές περιοχές με ποσοστό κάλυψης 55,31% και
οι γεωργικές εκτάσεις με ποσοστό κάλυψης 35,12%. Μικρότερη αλλά σημαντική έκταση
καταλαμβάνουν οι υδάτινες επιφάνειες με ποσοστό κάλυψης 7,11%, οι τεχνητές επιφάνειες
με ποσοστό κάλυψης 2,01% και οι υγρότοποι με ποσοστό κάλυψης 0,46%.
ΣΤ.7.2 Γενική αναγνώριση οικοσυστημάτων
Η Περιφέρεια αναγνωρίζεται για την ποικιλία και τη συνθετότητα του γεωλογικού υποβάθρου
και της γεωμορφολογικής της κλιμάκωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα
ιδιαίτερο ανάγλυφο με επικλινείς πλαγιές και μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Το τοπίο
διαμορφώνεται από χαρακτηριστικές κοιλάδες των κύριων ποταμών, οι οποίες σχηματίζουν
μικρότερες διακλαδώσεις που διασχίζονται από ισάριθμους παραποτάμους και ρέματα, με
συχνά ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, παρατηρείται ένα σύνθετο
μωσαϊκό βιοτόπων, το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχεί σε μια επίσης πολυποίκιλη δομή
οικοσυστημάτων με κύριο χαρακτηριστικό τους τη μεγάλη ποικιλία ειδών. Εντός των ορίων
της Περιφέρειας καταγράφονται οι ακόλουθοι γενικοί τύποι οικοσυστημάτων.
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1. Δασικά οικοσυστήματα
Καταλαμβάνουν κυρίως τα μεσαία και υψηλότερα υψόμετρα και εντοπίζονται σε όλους τους
ορεινούς όγκους. Περιλαμβάνουν αμιγώς δασώδεις εκτάσεις αλλά και εκτάσεις με θαμνώδη ή
διάσπαρτη βλάστηση, καθώς και ζώνες μετάβασης αγρών σε φυσική βλάστηση. Στα
υψηλότερα υψόμετρα εντοπίζονται συμπαγή αλλά και μικτά δάση οξιάς, δρυός, μαύρης και
λευκόδερμης πεύκης, ελάτης, καστανιάς και σημύδας ενώ παρεμβάλλονται συστήματα
χασμοφυτικής βλάστησης και παραποτάμια πλατύφυλλα. Εντοπίζονται επίσης ορεινά και
αλπικά λιβάδια. Στις μεσαίες υψομετρικές ζώνες κυριαρχούν τα συστήματα χαμηλών και
υψηλών θαμνώνων, όπως αείφυλλοι σκληρόφυλλοι σχηματισμοί, θαμνώνες φυλλοβόλων και
μικτοί θαμνώνες αείφυλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Επίσης εντοπίζονται αρκετά
μεταβατικά συστήματα. Πρόκειται για αγρούς που εγκαταλείφθηκαν και σήμερα βρίσκονται
σε φάση επανάκαμψης της φυσικής βλάστησης. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε φάση
εποικισμού στα μεσαία στάδια δευτερογενούς διαδοχής (κυρίως θαμνώνες).
Το

σύνολο

σχεδόν

των

δασικών

οικοσυστημάτων

κατατάσσονται

στα

βιοκλιματικά

καθοριζόμενα, καθώς η ισορροπία τους εξαρτάται από την εξέλιξη του εδάφους, της
βλάστησης και της πανίδας υπό την επίδραση του βιοκλίματος. Η βλάστηση αυτών των
συστημάτων ονομάζεται ζωνική καθώς συνδέεται με συγκεκριμένες κλιματικές ζώνες. Ωστόσο
εντοπίζονται θύλακες συστημάτων τα οποία μπορούν να καταταχθούν στα εδαφικά
εξαρτώμενα διότι υπόκεινται σε καθορισμό λόγω μορφολογικής ιδιαιτερότητας του εδάφους
(π.χ.

σημεία

συγκέντρωσης

ή

ροής

νερού).

Σημαντικά

τμήματα

των

δασικών

οικοσυστημάτων της Περιφέρειας βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. Αυτές οι περιοχές
χαρακτηρίζονται σημαντικές για τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και τη σπανιότητα μοναδικότητα των φυτικών ειδών. Μάλιστα, το πλήθος των οικοτόπων που αναγνωρίζονται
και οριοθετούνται υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία πανιδικών ειδών, από μεγάλα θηλαστικά
(αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο κλπ.) μέχρι σπάνια και απειλούμενα ερπετά και αμφίβια. Πιέσεις
διατάραξης των δασικών συστημάτων εντοπίζονται:


Στις αγροδασικές πυρκαγιές, με την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να
εμφανίζει μεγάλη ευπάθεια. Γενικά, στον ορεινό χώρο της Περιφέρειας η δομή των
δασικών συστημάτων δεν ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς.



Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η τάση
βαίνει

μειούμενη

ακριβώς

λόγω

εγκατάλειψης

των

παραδοσιακών

αγροτικών

πρακτικών.


Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω της
αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία.



Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με τη κατασκευή
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως
επακόλουθο την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των προστατευόμενων
περιοχών, ενώ επίσης βοηθά τη λαθροθηρία.



Στη κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (φράγματα, ΥΗΣ) που επηρεάζουν τη
συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την κινητικότητα
της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα του ορεινού χώρου.

2. Αγροτικά οικοσυστήματα
Καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες της Περιφέρειας και αφορούν σε εκτάσεις
ετησίων και δενδρωδών καλλιεργειών, αρδευόμενων ή μη. Οι εκτάσεις αυτές, σε συνδυασμό
με τα ακαλλιέργητα τμήματα, τις χέρσες περιοχές και τα δίκτυα των μικρών και μεγάλων
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χειμάρρων, συγκροτούν τα αγροτικά οικοσυστήματα, στα οποία καθοριστικό χαρακτήρα
δίνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η συχνή
εναλλαγή πεδινών και ημιορεινών περιοχών, καθώς και μικρών υψωμάτων και λόφων,
οδηγεί

εκ

των

πραγμάτων

σε

μία

ποικιλία

καλλιεργειών,

αλλά

και

σε

εναλλαγή

μικροενδιαιτημάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα
αυτού του τύπου. Επιπρόσθετα, ζωτικό ρόλο στη λειτουργία τους παίζουν τα διάφορα
ποτάμια συστήματα, οι ρεματιές, τα δίκτυα άρδευσης και αποστράγγισης καθώς και οι φυσικοί
φυτοφράκτες.
Πρόκειται για συστήματα ελεγχόμενης δυναμικής που καθορίζονται από τους ετήσιους
κύκλους

των

ανθρώπινων

δραστηριοτήτων

(κυρίως

γεωργία).

Η

πρωτογενής

παραγωγικότητα των χλωριδικών ειδών είναι συνυφασμένη με τον κύκλο ζωής των
καλλιεργειών. Το πανιδικό απόθεμα έχει προσαρμοστεί στη λειτουργία του συστήματος,
αποτελούμενο κυρίως από λαγόμορφα, ερπετά, αμφίβια, στρουθιόμορφα και αρπακτικά
(γεράκι των αγρών) και μεγάλα θηλαστικά (αλεπού). Η αξία αυτών των συστημάτων
απορρέει και από το ρόλο τους στη διαμόρφωση τοπίων με δεδομένη πλέον αισθητική αξία.
Επίσης, στις ζώνες μετάβασης, τα αγροτικά οικοσυστήματα συμβάλουν στην υποστήριξη της
άγριας ζωής λόγω των ευκαιριών τροφοληψίας - θήρευσης που προσφέρουν. Μάλιστα, έχει
επισημανθεί η μεγάλη βιοποικιλότητα της πανίδας σε τέτοιες ζώνες.
Η ισορροπία των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι γενικά ασταθής, λόγω των ισχυρών
εξωτερικών επιδράσεων που δέχονται και που αφορούν στην παρουσία ή απουσία του νερού,
στη χρήση φυτοφαρμάκων, στη συχνή άροση κλπ. Πιέσεις διατάραξης αποτελούν:


Η ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρεμάτων) και του στραγγιστικού δικτύου, τόσο
λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.



Οι καταστροφές των φρακτών φυσικής βλάστησης των αγροτεμαχίων.

3. Υδάτινα οικοσυστήματα
Περιλαμβάνουν το σύνολο των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας καθώς και τις
παρόχθιες ζώνες των υδάτινων σωμάτων. Τα επιφανειακά ύδατα αφορούν τόσο στα ρέοντα
(ποτάμια, χείμαρροι κλπ.) όσο και στα σημεία συλλογής ύδατος (λίμνες, υδατοδεξαμενές
κλπ.). Υψομετρικά, τέτοια συστήματα εντοπίζονται σε όλο το εύρος της Περιφέρειας και
γειτνιάζουν είτε με δασικά, είτε με αγροτικά οικοσυστήματα. Τα υδάτινα συστήματα της
Περιφέρειας χαρακτηρίζονται για την ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας και την ιδιαιτερότητα των
αμφίβιων. Στον Αλιάκμονα, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι διαβιούν 20 – 25 είδη ψαριών. Από
τα είδη αυτά, 6 θεωρούνται απειλούμενα ενώ 2 από αυτά προστατεύονται από την κοινοτική
νομοθεσία. Η ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας του Αλιάκμονα θεωρείται υψηλή σε σχέση με
άλλα ποτάμια οικοσυστήματα ενώ περιλαμβάνει είδη που έχουν περιορισμένη παγκόσμια
κατανομή και είναι αυστηρά προστατευόμενα. Επίσης, σε μικρές φυσικές λίμνες του ορεινού
χώρου καταγράφεται πληθώρα ερπετών και αμφιβίων, όπως για παράδειγμα ο σπάνιος
αλπικός τρίτωνας.
Στις όχθες των υδατορευμάτων και των λιμνών αναπτύσσονται παρόχθια οικοσυστήματα.
Αυτά συνίστανται σε μια λεπτή δενδρώδη μάζα υδρόβιων φυτών και καλαμιώνων που
ξεδιπλώνεται κατά μήκος των όχθεων και προσφέρουν καταφύγιο στην πανίδα (κυρίως
ορνιθοπανίδα) αλλά και προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Τυπικές χλωριδικές
διαπλάσεις είναι αυτές της ιτιάς, του πλατάνου, της λεύκης και του σκλήθρου. Κάποια από
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αυτά τα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφέρειας οφείλουν την ύπαρξή τους στην ανθρώπινη
παρέμβαση. Η λίμνη του Πολυφύτου, για παράδειγμα, αποτελεί στην ουσία τεχνικό έργο που
όμως έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για τεχνητό υδάτινο οικοσύστημα, οι
απειλές είναι κοινές και εντοπίζονται γενικά στα ακόλουθα:


Στην εκτροπή της φυσικής πορείας των υδατορευμάτων με αποτέλεσμα τη διατάραξη
των φυσικών ενδιαιτημάτων της υδρόβιας και παρόχθιας ζωής.



Σε αμμοληψίες εντός κοίτης, ειδικά όταν αυτά τα τμήματα των ποταμών θεωρούνται
κρίσιμα για τον κύκλο ζωής των ιχθύων.



Σε κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (π.χ. φράγματα) τα οποία μεταβάλλουν το
βιότοπο ιχθύων και παρυδάτιων οργανισμών.



Στη κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας (π.χ.
μικρά

φράγματα,

ΜΥΗΣ),

τα

οποία

αθροιστικά

μεταβάλλουν

τη

δομή

του

οικοσυστήματος μιας περιοχής.


Στη ρύπανση από γεωργικά και κτηνοτροφικά παραπροϊόντα και αποχετεύσεις
βιομηχανιών.



Στη ρύπανση από αστικά λύματα, αν και η κατάσταση βαίνει προς βελτίωση μετά τη
κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ σε όλες τις βασικές πόλεις της Περιφέρειας.

ΣΤ.7.3. Κωδικοποίηση θεσμικού πλαισίου προστασίας
Το καθεστώς προστασίας των οικοσυστημάτων της χώρας είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο.
Συμβαδίζει με εθνικές προτεραιότητες και διεθνείς δεσμεύσεις. Εντοπίζονται οικοσυστήματα
διεθνούς ενδιαφέροντος, άλλα που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά δίκτυα προστασίας ενώ
υπάρχουν και ευρείες ζώνες οικοσυστημάτων που καθορίζονται θεσμικά ως Εθνικοί Δρυμοί
και Εθνικά Πάρκα κ.α. Στο Ν. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας, εισάγεται η έννοια
του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. Το σύστημα αυτό συμπυκνώνεται στις
ακόλουθες κατηγορίες:


Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης



Περιοχές προστασίας της φύσης



Φυσικά πάρκα (εθνικά ή περιφερειακά πάρκα)



Περιοχές

προστασίας

οικοτόπων

και

ειδών

και

ειδικότερα

ως:

ειδικές

ζώνες

διατήρησης (ΕΖΔ), ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ή καταφύγια άγριας ζωής ή
συνδυασμός αυτών


Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Με το Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται το σύστημα των
προστατευόμενων περιοχών ως εξής:


Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας (δίκτυο Natura 2000: ΕΖΔ, ΖΕΠ και ΠΤΕΣ
σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 50743/2017).



Εθνικά Πάρκα (ευρείες περιοχές που δύναται να περιλαμβάνουν περιοχές Natura,
περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας, εθνικούς δρυμούς, υγρότοπους Ramsar).



Καταφύγια άγριας ζωής.



Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί.
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Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των περιοχών προστασίας του φυσικού αποθέματος της
Περιφέρειας.
Σχήμα ΣΤ.6. Περιοχές προστασίας οικολογικών αποθεμάτων

Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ


Λίμνη Μικρή Πρέσπα

Διεθνής Σύμβαση για τα βιογενετικά αποθέματα


Δάσος Κέδρων στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών, έκταση 13 Ha.



Μικτό δάσος Γράμμου, έκταση 130 Ha.



Πυρήνας Εθνικού Δρυμού Πίνδου, έκταση 3.393 Ha.

Εθνικά Πάρκα


Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, έκταση 32.700 Ha, ΦΕΚ 302Δ/23.7.09



Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, έκταση 208,5 χιλ. Ha, ΦΕΚ 639Δ/14.6.05

Εθνικοί Δρυμοί


Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, έκταση 19.470 Ha, ΦΕΚ 19Α/1974
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Εθνικός Δρυμός Πίνδου Βάλια Κάλντα, έκταση 6.927 Ha, ΦΕΚ 120Α/1966

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης


Ζώνες Α1, Α2, Α3 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Περιοχές προστασίας της φύσης


Ζώνη Ιγ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου



Ζώνες Β1 έως Β7 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών



Λίμνη Καστοριάς, ΦΕΚ 226ΑΑΠ/19.6.2012

Διατηρητέα μνημεία της φύσης


Μικτό δάσος Γράμμου, έκταση 130 Ha, ΦΕΚ 656Β/1986

Ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000


Περιοχές ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ): 7



Περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): 6



Περιοχές ως ΕΖΔ και ΖΕΠ: 3



Περιοχές πΤΚΣ: 2
Πίνακας ΣΤ.4. Περιοχές Natura στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

α/α

Κωδικός

Τύπος

Όνομα

Έκταση
(Ha)

1

GR1310001

ΕΖΔ

Βασιλίτσα

2

GR1310002

ΖΕΠ

Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου

3

GR1310003

ΕΖΔ

4

GR1310004

ΖΕΠ

Όρη Όρλιακας και Τσουριάκας

5

GR1320001

ΕΖΔ

Λίμνη Καστοριάς

6

GR1320002

ΕΖΔ-ΖΕΠ

Κορυφές Όρους Γράμμος

7

GR1320003

ΖΕΠ

Λίμνη Ορεστιάς (Καστοριάς)

8

GR1330001

ΕΖΔ

Όρος Βούρινος (Κορυφή Ασπροβούνι)

9

GR1330002

ΖΕΠ

Όρη Βορείου Βούρινου και Μέλλια

17.855,79

10

GR1340001

ΕΖΔ-ΖΕΠ

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

26.613,06

11

GR1340003

ΕΖΔ-ΖΕΠ

Όρη Βαρνούντα

12

GR1340004

ΕΖΔ

Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών

12.569,02

13

GR1340005

ΕΖΔ

Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη

4.065,39

14

GR1340006

ΕΖΔ

Όρος Βέρνον – Κορυφή Βίτσι

8.202,13

15

GR1340007

ΖΕΠ

Λίμνη Πετρών

6.696,16

16

GR1340008

ΖΕΠ

Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη

5.193,17

17

GR1340009

πΤΚΣ

Όρη Βαρνούντα – Ευρύτερη περιοχή

1.505,00

18

GR1340010

πΤΚΣ

Δρυμός Πρεσπών – Ευρύτερη περιοχή

7.683,00

Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) –
Ευρύτερη περιοχή

8.012,78
14.660,48
6.838,25
10.230,54
4.732,50
34.357,03
3.833,35
764,05

6.076,62

Άλλες περιοχές με καθεστώς προστασίας αφορούν σε:


40 Καταφύγια άγριας ζωής με συνολική έκταση 109 χιλ. Ha περίπου, διάσπαρτα σε
όλο το εύρος της Περιφέρειας.
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3 Εκτροφεία θηραμάτων με συνολική έκταση 460 Ha περίπου, πλησίον των πόλεων
Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι απειλές όπως έχουν καταγραφεί από σχετικές μελέτες και έρευνες ανά περίπτωση (είδος
οικοσυστήματος) και περιοχή έχουν ανθρωπογενή ή φυσική αιτία. Οι ανθρωπογενής κυρίως
σχετίζονται με το μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης των οικισμών και της οικονομίας κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες που δημιούργησαν πιέσεις ρύπανσης, υποβάθμισης των πόρων (π.χ.
απόδάσωση, κατακερματισμός οικοτόπων, υπερκατανάλωση) και αύξησης της όχλησης σε
φυσικές περιοχές. Οι φυσικές σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση ή την
αύξηση του κινδύνου που αυτή προκαλεί. Οι δύο τύποι συνεπιδρούν και κατά συνέπεια θα
πρέπει να εξετάζονται ενιαία.
ΣΤ.7.4. Αξιόλογοι τόποι και τοπία
1. Αξιόλογα φυσικά οικοσυστήματα (προστατευόμενοι φυσικοί πυρήνες)
Εμπίπτουν μικρές γεωγραφικές περιοχές, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες
έχουν ένα

αυξημένο

θεσμικό καθεστώς

προστασίας

λόγω

της

σημαντικότητας,

της

ιδιαιτερότητας, της αισθητικής τους αξίας και της σπανιότητάς τους. Διακρίνονται οι
ακόλουθες περιπτώσεις:


Εθνικός Δρυμός Πρεσπών - πυρήνας (ΦΕΚ 19Α/1974). Αφορά στη χαμηλή ζώνη της
Μικρής Πρέσπας η οποία χαρακτηρίζεται ως ζώνη απόλυτης προστασίας (Ζώνες Α1,
Α2, Α3 Εθν. Πάρκου - ΦΕΚ 302Δ/23.7.09). Διεθνώς προστατεύεται από τη συνθήκη
Ραμσάρ ως αξιόλογος υδροβιότοπος.



Εθνικός Δρυμός Πίνδου Βάλια Κάλντα - πυρήνας (ΦΕΚ 120Α/1966), έκτασης 3.393
Ha. Αφορά στη δασική ζώνη της Βάλια Κάλντα, η οποία χαρακτηρίζεται ως ζώνη
προστασίας της φύσης (Ζώνη Ιγ Εθν. Πάρκου Β. Πίνδου - ΦΕΚ 639Δ/14.6.05).
Διεθνώς προστατεύεται ως περιοχή βιογενετικών αποθεμάτων, διατήρησης δηλαδή
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη.



Μικτό δάσος Γράμμου, έκτασης 130 Ha, που διεθνώς προστατεύεται ως περιοχή
βιογενετικών

αποθεμάτων,

διατήρησης

δηλαδή

αντιπροσωπευτικών

δειγμάτων

χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Επίσης εντάσσεται στα διατηρητέα μνημεία της
φύσης (ΦΕΚ 656Β/1986). Η ευρύτερη ζώνη του Γράμμου εμπίπτει στο δίκτυο
προστασίας της φύσης Natura 2000 με κωδικό SPA-SCI, GR1320002.


Δάσος

κέδρων

προστατεύεται

του
ως

Εθν.

Πάρκου

περιοχή

Πρεσπών,

βιογενετικών

έκτασης

13

αποθεμάτων,

που

διεθνώς

διατήρησης

Ha,

δηλαδή

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Η ευρύτερη ζώνη
των λιμνών εμπίπτει στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 με κωδικό SPASCI, GR1310001.


Κοιλάδα Μεσιανού Νερού στο Όρος Βούρινος. Έχει έκταση 400 Ha, ανάμεσα στις δυο
οροσειρές του Βούρινου. Η κοιλάδα του Μεσιανού Νερού συγκεντρώνει τη βοτανική,
ζωολογική και οικολογική αξία της περιοχής. Η ευρύτερη ορεινή ζώνη εμπίπτει στο
δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 με κωδικούς SPA, GR1330002 και SCI,
GR1330001.

2. Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους
Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ) αφορούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για
την υψηλή αισθητική τους αξία και την ελκυστικότητά τους. Αυτές οι ιδιότητες προκύπτουν
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από στοιχεία οικολογίας, μορφολογίας, αναγλύφου, γεωλογίας, πολιτισμικής ιστορίας και
δομημένου χώρου. Ο κατάλογος των ΤΙΦΚ για την Περιφέρεια παρουσιάζεται ως εξής:


Κοιλάδα Βάλια Κίρνα - Σμόλικας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών



Μονή Ζάβορδας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών



Σπήλαιο Γρεβενών και Όρλιακας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών



Κρανιώνας - Χάλαρα - Παύλος Μελάς στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς



Λίμνες Αρρένες Γράμμου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς



Παρόχθια

τμήματα

του

Αλιάκμονα

στο

Νεστόριο στην

Περιφερειακή

Ενότητα

Καστοριάς


Περιοχή Πεύκου Γράμμου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς



Υψώματα Επταχωρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς



Φαράγγι Κορομηλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς



Καταρράκτης "Σκεπασμένο" Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Υψώματα Βυθού Πενταλόφου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Φαράγγι και Κάστρο Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης



Βίγλα Πισοδερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Λέχοβο - Κλεισούρα - Βαρικό στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Λίμνη Μικρή Πρέσπα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Λίμνη Πετρών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας



Νυμφαίο στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3. Γεώτοποι
Αφορούν

σε

γεωλογικούς

σχηματισμούς,

αποτέλεσμα

συνήθως

της

διάβρωσης

και

αποσάθρωσης του εδάφους. Τέτοιοι σχηματισμοί δημιουργούν μορφολογικά σύνολα όπου η
αξία τους είναι επιστημονική αλλά και αισθητική. Παράλληλα συνιστούν στοιχεία του
περιβάλλοντος,

τα

οποία

αναδεικνύονται

για

χαρακτηριστικά

στοιχεία.

το

καθώς

ξεχωρίζουν

περιηγητικό

τους

Καταγράφονται

τα

και

διακρίνονται

ενδιαφέρον.
Μπουχάρια

από

τα

γειτονικά,

Εντοπίζονται

τα

ακόλουθα

-

στην

Νοχτάρια

περιοχή

Μικρόβαλτου Κοζάνης, ο Μαρμαρωμένος Δεσπότης - Αρκούδα - Αετός (Φαράγγι Σερβίων), τα
Παλαιοντολογικά ευρήματα στη Μηλιά Γρεβενών, η Σπηλιά του Δράκου στην πόλη της
Καστοριάς, τα Παλαιοντολογικά ευρήματα (απολιθωμένο δάσος) στην περιοχή των οικισμών
Νόστιμου - Ασπροκκλησιάς και το Γεωπάρκο Τηθύος στην ευρύτερη περιοχή του Δ.
Δεσκάτης. Το γεωπάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της UNESCO.
ΣΤ.9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΣΤ.9.1. Μηχανισμοί πίεσης
Οι

βασικές

πηγές

-

μηχανισμοί

ποιοτικής

επιβάρυνσης/ρύπανσης

των

αποδεκτών

εντοπίζονται: α) στο σύστημα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση λιγνίτη, β) στο ρόλο της
γεωργοκτηνοτροφίας, γ) στα απόβλητα βιομηχανικών μονάδων και δ) στους οικισμούς που
δεν διαθέτουν ακόμη συλλογικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, η κατάσταση
βαίνει προς το καλύτερο, έχοντας υπόψη τις ακόλουθες εξελίξεις:


Έχει αποκατασταθεί το σύνολο των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας ενώ βρίσκεται σε πλήρη
εφαρμογή ο Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης των αποβλήτων. Έτσι, έχουν
παύσει ως εστία ρύπανσης οι δεκάδες χωματερές που επιβάρυναν εδάφη και νερά,
πλησίον συνήθως των οικισμών.
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Αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, καλύπτεται πλέον σημαντικό
ποσοστό του πληθυσμού με εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ΕΕΛ) ενώ όλες οι μεγάλες
πόλεις έχουν αυτή την υποδομή.



Εκσυγχρονισμοί και τροποποιήσεις των συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης
σημαντικών βιομηχανικών μονάδων συνιστούν θετική συμβολή στον έλεγχο της
ρύπανση των αποδεκτών (εδάφη και νερά).



Παρόμοια

συμβολή

έχουν

και

οι

σημαντικές

σταβλισμένες

κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών απομείωσης του ρυπαντικού
φορτίου βάσει των περιβαλλοντικών τους όρων.


Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, η σταδιακή παύση της εξόρυξης και χρήσης
λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας μειώνει σταδιακά την επιβάρυνση του αέρα, κυρίως
στη λεκάνη της Εορδαίας.

1. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας
Στη λεκάνη της Εορδαίας (Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη) εξορύσσεται ο λιγνίτης που
αποτελεί πρώτη ύλη για τους ΑΗΣ παραγωγής ενέργειας. Όλες οι λιγνιτικές μονάδες
χρησιμοποιούν τη συμβατική τεχνολογία καύσης του κονιορτοποιημένου άνθρακα. Η
ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την καύση του λιγνίτη πλήττει όλη τη λεκάνη
της Εορδαίας. Κύρια εστία αποτελούν τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και τέφρας αλλά και
οι ενώσει του θείου. Από όλη τη δραστηριότητα της εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη, δεν
είναι μόνο οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που ευθύνονται για τα προβλήματα ρύπανσης
της ατμόσφαιρας. Τα ίδια τα ορυχεία με την εξόρυξη και μεταφορά προκαλούν σημαντική
επιβάρυνση σε αιωρούμενα σωματίδια. Ένας άλλος, δευτερογενής μηχανισμός επιβάρυνσης
αφορά στην άντληση του υδροφόρου και στη διάθεση των πλεοναζόντων σε ρέματα της
περιοχής.

Στα

ορυχεία

Αμυνταίου

και

επιβαρυμένος πρωτογενώς με στοιχεία

Πτολεμαϊδας,

ο

υπόγειος

υδροφόρος

είναι

Fe, Mn, Ni, Ba και Al. Έτσι, με την άντληση

εισέρχονται αυτά στο σύστημα έδαφος - νερά με πιθανότητα ρύπανσης.
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην περιφέρεια εκτιμάται περίπου στα 975 GWh/έτος με
κύριο καταναλωτή τον οικιακό τομέα. Την περίοδο 2014-2020 ενισχύθηκε η εξοικονόμηση
ενέργειας σε περίπου 80 δημόσια κτίρια, όπου το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις εγκαταστάσεις
των σχολικών μονάδων. Συνολικά οι ετήσιες απαιτήσεις σε ενέργεια για Σχολεία το 2016
εκτιμήθηκαν σε 28.976 MWh, το μέσο κόστος επένδυσης για μείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων των σχολείων κατά 50% εκτιμάται σε 1,5 €/Kw. Από το «Εξοικονομώ κατ’ κατ’
οίκον» ενισχύθηκαν 3.874 νοικοκυριά (ΕΠ ΠΔΜ και ΕΠΑΝΕΚ), ενώ προβλέπεται συνολικά η
ενίσχυση περίπου 8.000 νοικοκυριών, εκ των οποίων περίπου τα 1.200 από το ΕΠ ΠΔΜ και
τα υπόλοιπα από το ΕΠΑΝΕΚ.
Η μετάβαση προς μια πράσινη, «καθαρή» οικονομία απετέλεσε έναν εκ των δυο πυλώνων της
στρατηγικής

«Ευρώπη

2020»

προς

την

επίτευξη

της

Διατηρήσιμης

Ανάπτυξης

και

προωθήθηκε με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους» με στόχο να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη
χρήση των πόρων, να περιοριστεί η έκλυση CO2, να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, και να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση σε μεταφορές και κτίρια.
2. Γεωργοκτηνοτροφία
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Γεωργική δραστηριότητα ασκείται σε όλο το εύρος της Περιφέρειας ενώ εντοπίζονται ζώνες
με αυξημένη ομοιογένεια ως προς αυτή τη δραστηριότητα, κυρίως στον άξονα Φλώρινας Αμυνταίου - Πτολεμαϊδας - Κοζάνης. Ανάλογοι πυρήνες εντοπίζονται σε περιοχές της
Κατοριάς, της Νεάπολης και των Γρεβενών. Ο μηχανισμός επιβάρυνσης των αποδεκτών από
τις εκροές της γεωργίας συνίσταται σε δυο βασικές λειτουργίες της πορείας του ρύπου
(νιτρικά και φωσφορικά) στο έδαφος και στα νερά. Η πρώτη αφορά στην απορροή προς τα
επιφανειακά νερά και η δεύτερη αφορά στην έκπλυση προς τον υδροφόρο. Οι πλέον
ευπαθείς ζώνες είναι αυτές των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, ακολουθούμενες από τις ΠΕ
Γρεβενών και Καστοριάς.
Η κτηνοτροφία ως μηχανισμός πίεσης των αποθεμάτων του περιβάλλοντος σχετίζεται με το
παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξής της:


Η εκτατική μορφή της κτηνοτροφίας εντάσσεται στις διάχυτες πηγές ρύπανσης και ως
τέτοια σχετίζεται με έναν ήπιο ρυθμό εισαγωγής λυμάτων στους αποδέκτες (έδαφος,
νερά). Εκτιμάται ότι οι Δήμοι της ΠΕ Γρεβενών (Γρεβενών και Δεσκάτης) είναι μακράν
οι πλέον ευπαθείς περιοχές ως προς τη ρύπανση από τα απόβλητα της μη
σταβλισμένης κτηνοτροφίας, παρουσιάζοντας φορτία πολλαπλάσια των τιμών άλλων
Δήμων της Περιφέρειας. Ακολουθούν οι Δήμοι Φλώρινας, Κοζάνης και Αμυνταίου.



Η εντατική κτηνοτροφία εντάσσεται στις σημειακές πηγές ρύπανσης και σχετίζεται με
ζητήματα εισαγωγής στο σύστημα τοπικά, ουσιών όπως ενώσεις αζώτου και
φωσφόρου μέσω των λυμάτων που συνιστούν το ρυπαντικό φορτίο το οποίο
εκφράζεται συνήθως ως τιμή BOD5. Σύμφωνα με τον αριθμό εκμεταλλεύσεων ανά ΠΕ,
οι περιοχές Κοζάνης και Καστοριάς εμφανίζονται ως οι πιο ευπαθείς σε ρύπανση από
κτηνοτροφικά απόβλητα αν και το στοιχείο αυτό είναι μόνο ενδεικτικό καθώς πιθανά
φαινόμενα

ρύπανσης

εξαρτώνται

από

την

εφαρμοζόμενη

τεχνολογία

ανά

εκμετάλλευση, πιθανές χωρικές συσσωρεύσεις εκμεταλλεύσεων και τα φυσικά
δεδομένα του χώρου.
3. Βιομηχανία
Ο κύριος μηχανισμός ρύπανσης των αποδεκτών συνίσταται στη διαδικασία τροποποίησης
(ποιοτική) του χρησιμοποιούμενου νερού. Το νερό πλέον, ως υγρό απόβλητο, οδηγείται
στους ενδιάμεσους αποδέκτες, συνήθως ρέματα και από εκεί στους τελικούς αποδέκτες που
είναι οι λίμνες ή οι μεγάλοι ποταμοί. Η βιομηχανία ωστόσο ενσωματώνει στην παραγωγική
της διαδικασία την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πριν αυτά οδηγηθούν σε κάποιον
αποδέκτη. Με βάση την υπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, τότε το ζήτημα της
επιβάρυνσης δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, πόσο μάλλον που το μέγεθος του κλάδου
στην Περιφέρεια (με εξαίρεση τη ΔΕΗ) είναι περιορισμένο. Παρόλα αυτά εντοπίζονται κάποιες
σημαντικές μονάδες, όπως για παράδειγμα αυτές που κατεργάζονται μεταλλεύματα και
βιομηχανικά ορυκτά, οι οποίες εκ των πραγμάτων, έχουν ένα αυξημένο δυναμικό ρύπανσης.
4. Αστικά λύματα
Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων σε έδαφος και νερά συνιστά έναν σημαντικό
παράγοντα ποιοτικής επιβάρυνσης (ρύπανσης) των αποδεκτών. Χωρικά, τέτοια ζητήματα
εντοπίζονται πέριξ των οικισμών οι οποίοι εξυπηρετούνται με βόθρους ή σε ρέματα πλησίον
αυτών, όταν υπάρχοντα συλλογικά δίκτυα αποχετεύουν ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ "περί επεξεργασίας των αστικών λυμάτων", όλοι οι
οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων θα πρέπει να επεξεργάζονται τα λύματα και να τα
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διαθέτουν καταλλήλως. Η Περιφέρεια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτό το τομέα,
έχοντας ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των απαιτούμενων υποδομών.
5. Στερεά απόβλητα – απορρίμματα
Η διαχείριση των απορριμμάτων υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων με φορέα Διαχείρισης τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, που αποτελεί το φορέα
διαχείρισης του συνόλου των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το
ΠΕΣΔΑ, η παραγωγή Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων εκτιμάται σε 390,1 kg ανα κάτοικο
και παρουσιάζει μικρή μείωση από το 2007 (-5,3 Kg). Συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ η συνολική ποσότητα ΑΣΑ το 2015 ήταν 111.171 tn/year. Η ποσότητα αυτή
εκτιμάται ότι αυξάνεται στους 119.320 tn/year με υπολογισμούς για ογκώδη απόβλητα και
απόβλητα πρασίνου. Το διάστημα 2007-2015 υπήρξε σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης η
οποία για τα ρεύματα του Χαρτιού, Πλαστικού, Γυαλιού, Μετάλλων και ξύλου αυξήθηκε από
2,3% σε 10,8%. Η σύσταση των ΑΣΑ περιέχει 42,2% βιοαπόβλητα, 21,8% χαρτί, 13,5% και
μικρότερες ποσότητες άλλων υλικών.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ξεκίνησε την λειτουργία της το 2017 και
αποτελεί την σημαντικότερη εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Με την λειτουργία της ΜΕΑ πραγματοποιείται
εκτροπή >85% των βιοαπικοδομήσημων αποβλήτων καθώς και αυξημένη ανάκτηση
ανακυκλούμενων υλικών.
εισέρχονται

στην

ΜΕΑ

Συνολικά εκτιμάται ότι μόλις το 33% των αποβλήτων που
οδηγείται

προς

Υγειονομική

Ταφή.

Ωστόσο

το

κλάσμα

των

βιοπικοδομήσημων αποβλήτων που εξάγεται μέσα από μηχανική διαλογή θεωρείται χαμηλής
ποιότητας (Τύπου Α) και κατά συνέπεια σύμφωνα με την νέα Οδηγία για τα Απόβλητα θα
χαρακτηρίζεται ως υλικό προς απόθεση και όχι προς ανάκτηση.
Κατά συνέπεια η επίτευξη των στόχων απαιτεί περαιτέρω ενέργειες που περιλαμβάνουν την
ενίσχυση της ΔσΠ για τα βιοαπόβλητα, άλλα και άλλα ειδικά ρεύματα που δεν διαθέτουν
συστήματα διαχείρισης. Με τη συγχρηματοδότηση της προηγούμενης και της τρέχουσας
προγραμματικής

περιόδου

έχουν

καλυφθεί

σημαντικές

ανάγκες

(εξοπλισμός

απορριμματοφόρων, σταθμοί μεταφόρτωσης, περιφερειακό κέντρο ανακύκλωσης, διαχείριση
βιοαποβλήτων, δημιουργία πράσινων σημείων, κ.α.). Στην τρέχουσα περίοδο ενισχύεται το
σύνολο των Δήμων για την ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων. Ολοκληρώθηκε το
έργο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ «εξυγίανση – αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και
περιβάλλοντος

χώρου

των

ΜΑΒΕ

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5957/315/22-12-2020

και

έγινε

κατασκευής
οριστική

ΧΥΤΑΜ»

παύση

της

και

με

την

λειτουργίας

απόφαση

του Χώρου

Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ).
ΣΤ.9.2. Επιβάρυνση αποδεκτών
Σχετικά με τη χρήση των υδατικών πόρων. Διαπιστώνεται η μεγάλη διαθεσιμότητα και το
πλεονασματικό ισοζύγιο της Περιφέρειας. Ευρεία χρήση νερού γίνεται για την κάλυψη των
αρδευτικών αναγκών και την παραγωγή ενέργειας. Οι υπόλοιποι χρήστες (αστικές,
βιομηχανικές, κτηνοτροφικές απαιτήσεις) είναι μικρότερης σημασίας. Για την εξυπηρέτηση
της

γεωργίας

έχουν

πραγματοποιηθεί

ή

βρίσκονται

στο

στάδιο

ανάπτυξης

πλήθος

παρεμβάσεων αποθεματοποίησης και χρήσης του νερού (υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις και
δίκτυα). Για την παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται εκτροπή υδάτων μεταξύ των
υπολεκανών (π.χ. ψύξη ΑΗΣ) ενώ έχουν υλοποιηθεί μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα
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σε πολλά από τα σημαντικά υδατορεύματα. Συνεπώς το υφιστάμενο πρότυπο αναφορικά με
τη χρήση επιφανειακών αλλά και υπόγειων υδάτων μπορεί να χαρακτηριστεί έντονο. Χωρικά,
τέτοιες παρεμβάσεις εντοπίζονται πλέον σε όλο το γεωγραφικό εύρος της Περιφέρειας. Η
τάση μάλιστα είναι αυξητική με δεδομένο ότι καταγράφεται συνεχές ενδιαφέρον για
επενδύσεις αποθεματοποίησης και χρήσης νερού για διάφορους σκοπούς.
Σχετικά με την ποιοτική επιβάρυνση της υδατικών πόρων, το χωρικό πρότυπο επιπτώσεων
συμβαδίζει με την κραταιά αντίληψη που θέλει την ανατολική ζώνη της Περιφέρειας ως την
πλέον επιβαρυμένη. Στους υπόγειους υδροφόρους Φλώρινας, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας,
Κοζάνης και Καστοριάς εντοπίζονται αυξημένες τιμές ρυπαντών, απόρροια της εντατικής
γεωργοκτηνοτροφίας. Όλες οι φυσικές λίμνες παρουσιάζονται πλέον με προβλήματα
ποιότητας, είτε ως προς τη χημική είτε ως προς την οικολογικής τους κατάσταση. Αντίθετα,
τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση με εξαίρεση στο σύστημα
Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου. Ωστόσο βάσει διαχρονικών αξιολογήσεων φαίνεται κάποια
βελτίωση σε αρκετούς αποδέκτες. Μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι ο έλεγχος πλέον πολλών
από τις σημειακές εκροές (π.χ. ΕΕΛ στις μεγάλες πόλεις, διαχείριση των υγρών αποβλήτων
στις βιομηχανίες), συνιστά σημαντικό μηχανισμό απομείωσης του ρυπαντικού φορτίου που
οδηγείται σε αυτούς.
Σχετικά

με

την

κατάσταση

ποιότητας

των

εδαφών,

επισημαίνεται

ο

ρόλος

των

γεωργοκτηνοτροφικών αποπλύσεων στη φόρτιση εδαφών και νερών με παραπροϊόντα και
ρυπαντές. Το χωρικό πρότυπο φόρτισης είναι διάσπαρτο και εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν
των πεδινών ζωνών της Περιφέρειας. Η ένταση φαινομένων ρύπανσης εξαρτάται σχεδόν
αποκλειστικό από την εντατικοποίηση των αγροτικών πρακτικών. Από την άλλη πλευρά
επισημαίνεται η σαφής πρόοδος στη διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αστικών
αποβλήτων (απορριμμάτων κατά κύριο λόγο), με δεδομένη την παύση και αποκατάσταση των
ανεξέλεγκτων χωματερών και την εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης.
Αυτό έχει ως πρώτη και ορατή συνέπεια την παύση του μηχανισμού ρύπανσης των εδαφών
από τα αστικά απορρίμματα.
Σχετικά με την κατάσταση της ποιότητας του αέρα, διαπιστώνεται ο σημαντικό ρόλος των
ΑΗΣ και της εξόρυξης στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε αιωρούμενα και τέφρα. Χωρικά
το πρότυπο επιβάρυνσης εντοπίζεται στην πεδιάδα της Εορδαίας επηρεάζοντας σημαντικά
αστικά κέντρα όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο. Παρότι, βάσει των
περιβαλλοντικών όρων, έχουν ενσωματωθεί στην παραγωγική διαδικασία αυτών των
δραστηριοτήτων διάφορες προβλέψεις ελέγχου της ρύπανσης, το πρόβλημα είναι διαρκές. Ο
ρόλος μάλιστα των κλιματικών συνθηκών είναι καθοριστικός. Πλην αυτής της ζώνης, στην
υπόλοιπη Περιφέρεια δεν εντοπίζονται αξιόλογοι μηχανισμοί επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας.
ΣΤ.9.3. Το ειδικό ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΔΜ, η ποιότητα της ατμόσφαιρας παρακολουθείται
συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας με ευθύνη της
ΔΕΗ ΑΕ και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του
έργου. Τα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της ΠΔΜ,
προκύπτουν

από

τις

Ετήσιες

Εκθέσεις

Ποιότητας

Ατμόσφαιρας

της

Διεύθυνσης

Εκμετάλλευσης ΘΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ, για τα έτη 2006 έως 2017.
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Ειδικότερα, για τον έλεγχο της ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των ΠΕ
Κοζάνης και Φλώρινας λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής και επεξεργασίας
των τιμών βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων. Το δίκτυο
μέτρησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αναπτύσσεται σε εννέα θέσεις. Οι ατμοσφαιρικές
παράμετροι που παρακολουθούνται στους παραπάνω Σταθμούς είναι οι εξής: SO2, ΝO2,
ΑΣ10 (2006-2017) και ΑΣ2,5 (2014-2017):


Αναφορικά με το SO2, σε όλους τους Σταθμούς τηρείται το όριο υπερβάσεων της
ωριαίας οριακής τιμής των 350 μg/m3. Το όριο υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής
τιμής των 125 μg/m3 τηρείται σε όλους τους σταθμούς για τα έτη 2006 έως 2017
εκτός από τον Σταθμό Οικισμό, το 2006 (4 υπερβάσεις το 2006 αντί 3 που είναι το
επιτρεπόμενο όριο).



Αναφορικά με το NO2, σε όλους τους Σταθμούς του δικτύου μέτρησης, πέραν του
σταθμού της Κοιλάδας για το 2012, τηρείται το όριο υπερβάσεων της ωριαίας οριακής
τιμής των 200 μg/m3. Το όριο υπερβάσεων της μέσης ετήσιας οριακής τιμής των 40
μg/m3 τηρείται σε όλους τους σταθμούς του δικτύου.



Αναφορικά με τα ΑΣ10, παρατηρούνται συστηματικά υπερβάσεις στις ημερήσιες
οριακές τιμές των 50 μg/m3, για τα ΑΣ10, οι οποίες είναι περισσότερες από το όριο
των επιτρεπόμενων ετήσιων υπερβάσεων (35 υπερβάσεις το έτος). Όσον αφορά στις
μέσες ετήσιες οριακές τιμές των 40 μg/m3, για τα ΑΣ10 επίσης παρατηρούνται
συστηματικές υπερβάσεις σε όλους τους Σταθμούς.



Αναφορικά με τα και ΑΣ2,5, όσον αφορά στις μέσες ετήσιες οριακές τιμές των 25
μg/m3 (μετρώνται τα έτη 2014-2017), γενικά παρατηρείται τήρηση των ορίων
διαχρονικά σε όλους τους σταθμούς με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι
καταγραφείσες αυξημένες συγκεντρώσεις εισπνεύσιμων σωματιδίων σε ορισμένες
θέσεις μέτρησης, εκτός της συμμετοχής των άλλων τοπικών πηγών και της
επιβάρυνσης από τη σκόνη, που μεταφέρεται με τον άνεμο από τη Σαχάρα, σημαντική
συνεισφορά είχε η καύση γεωργικών καταλοίπων και η καύση βιομάζας θέρμανσης.



Διαπιστώνεται γενικά ότι στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, παρατηρούνται αυξημένες
τιμές

στους

ατμοσφαιρικούς ρύπους

ΑΣ10,NO2

και

SO2,

λόγω

της έντονης

ηλεκτροπαραγωγικής και βιομηχανικής γενικότερα δραστηριότητας. Εντονότερο είναι
το πρόβλημα για τα ΑΣ10, όπου και παρατηρούνται συστηματικά υπερβάσεις σε σχέση
με τις οριζόμενες από την Οδηγία 2008/50/ΕΚ ημερήσιες οριακές τιμές.
ΣΤ.11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤ.11.1. Διοικητική διαίρεση και δίκτυο οικισμών
Η ΠΚΜ απαρτίζεται από 4 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), της Κοζάνης, των Γρεβενών, της
Καστοριάς και της Φλώρινας. Η αλλαγή του συστήματος αυτοδιοίκησης της χώρας είχε ως
αποτέλεσμα την απόδοση 12 Δήμων στην επικράτεια της ΠΔΜ, σε σχέση με τους 44 Δήμους
που είχαν δημιουργηθεί το 1997 με την αναδιάταξη του σχεδίου «Καποδίστριας» (Ν.
2539/1997). Ο κάθε Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες. Έδρα
της Περιφέρειας είναι η Κοζάνης. Αναφορικά με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η ΠΔΜ
εντάσσεται στην ΑΔ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας, τα αστικά κέντρα ενσωματώνουν
τους ακόλουθους λειτουργικού ρόλους:
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Κοζάνη: Βασικός πόλος ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας, η οποία σύμφωνα με το
ΓΠΧΣΣΑ κατατάσσεται στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους. Για τους δευτερεύοντες
εθνικούς πόλους το ΓΠΧΣΑΑ προτείνει την προώθηση της αναβάθμισης των τεχνικών
και κοινωνικών υποδομών και αστικών υπηρεσιών και της καινοτομίας με στόχο την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναμικού.



Καστοριά: Πόλος ανάπτυξης με ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο, λόγω του ρόλου
της ως κέντρου ενός από τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας
(γουνοποιία) τόσο της Περιφέρειας όσο και της Χώρας.



Πόλοι ανάπτυξης περιφερειακής εμβέλειας με την ακόλουθη διάκριση:


Πρωτεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται η Φλώρινα και τα Γρεβενά, ως
έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και η Πτολεμαΐδα, ο ρόλος της οποίας
συνδέεται με τις βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ.



Δευτερεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται το Άργος Ορεστικό, η Σιάτιστα,
το Αμύνταιο, η Δεσκάτη και τα Σέρβια που αποτελούν τα δυναμικότερα
ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας με ειδικό ρόλο το καθένα.



Επίσης εντοπίζονται πολυπολικά συμπλέγματα ανάπτυξης:


Κοζάνη – Φλώρινα σχετιζόμενο με τον κλάδο της ενέργειας



Ζώνη Καστοριά – Αργος Ορεστικό – Σιάτιστα – Γρεβενά σχετιζόμενο με τη
γουνοποιία και τον τουρισμό.

Πίνακας ΣΤ.5. Διοικητική διαίρεση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητική οντότητα

Έδρα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κοζάνη

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

Δήμος Βοΐόυ

Σιάτιστα

Δήμος Εορδαίας
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Σέρβια
Γρεβενά

Δήμος Γρεβενών

Γρεβενά

Δήμος Δεσκάτης

Δεσκάτη

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς

Καστοριά

Δήμος Νεστορίου

Νεστόριο

Δήμος Ορεστίδος

Άργος Ορεστικό

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
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Πτολεμαΐδα

Φλώρινα

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα

Δήμος Αμυνταίου

Αμύνταιο

Δήμος Πρεσπών

Λαιμός

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υλοποιούνται 5 Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης
Αστρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) προϋπολογισμού 41,6 εκ. € και μίας Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 36,6
εκ. €. Συγκεκριμένα:


Μέσα από τα Επιχειρησιακά Σχέδια ΒΑΑ προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιοχές
παρέμβασης: α) η αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και η λειτουργία τους
ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, β) η αντιστροφή της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών
κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, γ) η άμεση αντιμετώπιση των
κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και δ) η προώθηση της
σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.



Με την ΟΧΕ Αξιοποίησης των λιμνών, στο τρέχον ΕΠ επιδιώκεται η μετατροπή των
λιμναίων συστημάτων σε τόπους βιώσιμης και ενδογενούς ανάπτυξης μέσα από 3
βασικούς

άξονες:

α)

διατήρηση

και

ανάδειξη

του

φυσικού

και

πολιτιστικού

αποθέματος, β) ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών μέσω της
αξιοποίησης

των

συγκριτικών

πλεονεκτημάτων

των

περιοχών,

γ)

Βελτίωση

διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών.
Στη νέα προγραμματική περίοδο εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για εφαρμογή
στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά – ημιαστικά κέντρα
που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους ρόλο και για
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι
οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή
τους στην περιοχή. Οι προκλήσεις αφορούν στην προετοιμασία για την άμεση αντιμετώπιση
των κοινωνικών συνεπειών της μετάβασης στην «μετά λιγνίτη εποχή», στην καταπολέμηση
των ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης
υποβάθμισης των αστικών

περιοχών, μέσα από τη στοχευόμενη αποκατάσταση του

οικονομικού ιστού, την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της
μετάβασης σε οικονομία και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Σχήμα ΣΤ.7. Διοικητικά όρια Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον
ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού χώρου/αγροτικών περιοχών, συνδυάζονται οι
προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις αγροτικές και αστικές περιοχές με έμφαση
στην πολύπλευρη στήριξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων. Στον αγροτικό χώρο και στη ύπαιθρο, ως
προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού
χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η
ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής, η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η
διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού
ανθρώπινου κεφαλαίου.
ΣΤ.11.2. Πληθυσμός – δημογραφία
Σύμφωνα με δεδομένα απογραφής, η ΠΕ Κοζάνης διαθέτει πάνω από το μισό πληθυσμό της
Περιφέρειας (149.270 μόνιμους κατοίκους), με την πλειοψηφία του να συγκεντρώνεται
στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης. Πληθυσμιακά ακολουθούν οι ΠΕ Φλώρινας και
176
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Καστοριάς με 51.080 και 50.280 μόνιμους κατοίκους αντίστοιχα, με το μεγαλύτερο ποσοστό
του πληθυσμού τους να συγκεντρώνεται στους ομώνυμους Δήμους, ενώ τελευταία έρχεται η
ΠΕ Γρεβενών με 25.620 μόνιμους κατοίκους.
Σε εθνικό επίπεδο, ο πληθυσμός της ΠΔΜ είναι ο τρίτος μικρότερος αριθμητικά μετά την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όσον αφορά στην τάση
εξέλιξής του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της Περιφέρειας μειώθηκε
σημαντικά τη δεκαετία 2001-2011, καθώς τότε ανερχόταν σε 301.522 κατοίκους. Γενικότερα
κύρια δημογραφική τάση αποτελεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η γήρανση.
Οι υψηλότεροι δείκτες γήρανσης της Περιφέρειας εμφανίζονται στην ΠΕ Γρεβενών, η οποία
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά στους δείκτες αυτούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
τάση γήρανσης επιβεβαιώνεται και για το σύνολο της ΠΔΜ, καθώς αυτή παρουσιάζει αρκετά
υψηλά ηλικιακά ποσοστά στις μη παραγωγικές ηλικιακές ομάδες και χαμηλά ποσοστά στις
πλέον παραγωγικές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, η ΠΔΜ
παρουσίαζε ποσοστό 11,22% στις ηλικίες 20-29 σε αντίθεση με το 12,49% στο σύνολο της
Ελλάδας και 13,30% στις ηλικίες 30-39 σε αντίθεση με το 15,12% στο σύνολο της Ελλάδας.
Αντιθέτως, παρουσιάζει αρκετά ψηλότερα ποσοστά στις ηλικίες 40-49, 50-59, 70-79 και 80+
(14,78% έναντι 14,62%, 13,47% έναντι 12,87%, 11,07% έναντι 9,40% και 6,13% έναντι
5,39%, αντίστοιχα).
Με μόνιμο 282.120 κατοίκους (2011) είναι αραιοκατοικημένη (μικτή πυκνότητα περίπου 30
κατ./ km2 με μέση πυκνότητα Χώρας 81,75), η τρίτη μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της
Χώρας. Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων αναδεικνύει τις τάσεις της πληθυσμιακής
συρρίκνωσης και γήρανσης του πληθυσμού με υψηλότερη τάση γήρανσης στην ΠΕ
Γρεβενών, σε επίπεδο ΕΕ.

Σε όλη την Περιφέρεια η ηλικιακή ομάδα άνω των 70 είναι

συγκριτικά πολυπληθέστερη από τον εθνικό και κοινοτικό μέσο όρο και αυξήθηκε στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης με κατάληξη έναν δείκτη εξάρτησης 38,2%. Το μερίδιο του
πληθυσμού 25-64 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση (24,5%) είναι επίσης χαμηλότερο των
μέσων όρων και ο ρυθμός μετανάστευσης αρνητικός, οδηγώντας σε πληθυσμιακή μείωση.
Αντιστοίχως, η εσωτερική αστικοποίηση ήταν η υψηλότερη στη χώρα στην περίοδο της
κρίσης. Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν μείωση στον πληθυσμό τους: Κοζάνης (-5
το 2014 - 2019), Φλώρινας (-3), Καστοριάς (-5) και Γρεβενών (-2).
Πίνακας ΣΤ.6. Μόνιμος πληθυσμός (2011) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητική οντότητα

Μόνιμος
Πληθυσμός

Άρρενες

Θήλεις

Πυκνότητα
(κατ/τ.χλμ.)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

282.120

141.260

140.860

29,85

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

149.270

74.610

74.660

42,46

Δήμος Κοζάνης

70.420

35.340

35.080

65,74

Δήμος Βοΐόυ

18.510

9.220

9.290

18,37

Δήμος Εορδαίας

45.450

22.620

22.830

64,12

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

14.890

7.430

7.460

20,45

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

31.490

16.270

15.220

13,75
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Διοικητική οντότητα

Μόνιμος
Πληθυσμός

Άρρενες

Θήλεις

Πυκνότητα
(κατ/τ.χλμ.)

Δήμος Γρεβενών

25.620

13.330

12.290

13,78

Δήμος Δεσκάτης

5.870

2.940

2.930

13,6

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

50.280

25.120

25.160

29,23

Δήμος Καστοριάς

35.830

17.840

17.990

46,94

Δήμος Νεστορίου

2.630

1.350

1.280

4,27

Δήμος Ορεστίδος

11.820

5.930

5.890

34,69

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

51.080

25.260

25.820

26,54

Δήμος Φλώρινας

32.620

15.910

16.710

39,8

Δήμος Αμυνταίου

16.890

8.570

8.320

28,66

Δήμος Πρεσπών

1.570

780

790

3,05

ΣΤ.11.3. Οικονομικά χαρακτηριστικά
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που έχει πλήξει την Ελλάδα έχει επηρεάσει αρνητικά και
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης - ΜΑΔ) της ΠΔΜ, με το σχετικό
δείκτη να είναι χαμηλότερος του 75% για το σύνολο της Περιφέρειας, ενώ παράγει μόνο το
2,3% του εθνικού ΑΕΠ. Παρατηρείται ότι εντός της Περιφέρειας παρουσιάζονται σημαντικές
ανισότητες ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οι
χαμηλότερες τιμές του ΑΕΠ σε ΜΑΔ, τόσο ως προς το σύνολο της χώρας όσο και ως προς το
σύνολο της ΕΕ27, παρουσιάζονται στην ΠΕ Καστοριάς με 59% και 56% αντίστοιχα και την
ακολουθεί η ΠΕ Γρεβενών με 61% και 57% αντίστοιχα. Σε πολύ ψηλότερα επίπεδα βρίσκεται
το ΑΕΠ σε ΜΑΔ, για τις υπόλοιπες 2 ΠΕ της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η ΠΕ Κοζάνης
παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά ΑΕΠ σε ΜΑΔ ως προς το μέσο όρο της χώρας και της
ΕΕ27, με 106% και 100% αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί και η ΠΕ Φλώρινας με 100% και 94%
αντίστοιχα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως προς το ΑΕΠ (2019) κατατάσσεται στη 11η θέση
ανάμεσα στις Περιφέρειες τις Ελλάδας και βρίσκεται πάνω μόνο από το Βόρειο Αιγαίο και τα
Ιόνια Νησιά. Παράγει μόνο το 2% του ΑΕΠ της χώρας. Διαχρονικά το ΑΕΠ της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας αυξήθηκε σταθερά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με την
χώρα μεταξύ 2000-2007, ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό και παρουσίασε την μέγιστη τιμή
του το 2012, ενώ το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε μεταξύ 2008-2013 με έντονο ρυθμό. Την
περίοδο αυτή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις
επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης, κυρίως λόγω της παραγωγικής διάρθρωσης,
βασισμένης στην παραγωγή ενέργειας. Μεταξύ των ετών 2013-2019 το ΑΕΠ της Περιφέρειας
παρουσίασε μείωση κατά 25%, η οποία είναι και η υψηλότερη τιμή μεταξύ των περιφερειών
της χώρας, ενώ στο σύνολο της χώρας το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2%.
Σχήμα ΣΤ.8. Εξέλιξη ΑΕΠ (σε εκ. €, Eurostat)
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Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με κατά κεφαλήν ΑΕΠ, για το 2019, ίσο με 14.800€
κατατάσσεται την 7η θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας, με χαμηλότερο κ.κ. ΑΕΠ
από αυτό της χώρας. Σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27 βρίσκεται στο 46%. Ενώ το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ-27, της χώρας καθώς και σχεδόν του συνόλου των περιφερειών
παρουσίασε μια αύξηση το 2019 σε σχέση με το 2013, το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας παρουσίασε μείωση κατά 21%. Από την 3η θέση που κατείχε το 2013, μεταξύ
των δεκατριών Περιφερειών, αναφορικά με το κ.κ. ΑΕΠ έπεσε στην 7η θέση το 2019.
Επιμέρους, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες κατέγραψαν μείωση στο ΑΕΠ: Κοζάνης (-20%),
Φλώρινας (-8%), Καστοριάς (-16%) και Γρεβενών (-10%) με τη συνολική να οφείλεται
τελικά στην κατακόρυφη μείωση στην Ενότητας Κοζάνης, η οποία διαχρονικά σημειώνει την
υψηλότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (57% το 2017). Μείωση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ καταγράφεται επίσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες: Φλώρινας (-5%), Κοζάνης (16%) Καστοριάς (-11%), Γρεβενών (-7%).
Η ενδοπεριφερειακή εικόνα παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες σε επίπεδο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ καθώς και σε επίπεδο Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, με την ΠΕ Κοζάνης στην καλύτερη θέση,
κυρίως ως αποτέλεσμα των Μονάδων Εξόρυξης και Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την ΠΕ
Φλώρινας να ακολουθεί και τις ΠΕ Γρεβενών και Καστοριάς να βρίσκονται στη δυσμενέστερη
θέση. Το κ.κ. ΑΕΠ είναι 121% του περιφερειακού μέσου όρου στην ΠΕ Φλώρινας, 109%
στην Π.Ε. Κοζάνης και 72% στην ΠΕ Καστοριάς και 68% στην ΠΕ Γρεβενών (ιδία
επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 2017).
ΣΤ.11.4. Απασχόληση - εργατικό δυναμικό
Σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο η Δυτική Μακεδονία καταγράφει ιδιαίτερα δυσμενή ποσοστά
στην απασχόληση. Συγκεκριμένα στην απασχόληση 15-64 ετών (50,6%) κατατάσσεται στην
προ-τελευταία θέση συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες και βρίσκεται στο
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74% του μέσου όρου της ΕΕ-27. Εξαιρετικά χαμηλή είναι η συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας της Περιφέρειας, με ποσοστό απασχολούμενων γυναικών 39,5%, έναντι
47,3% του εθνικού και 63% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Σχήμα ΣΤ.9. Απασχολούμενοι ανά τομέα (2013-2017, Eurostat)

Ως προς την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στο
δευτερογενή τομέα (22,4%) από όλες τις ελληνικές περιφέρειες και σημαντικά υψηλότερο
από την συμμετοχή του στη συνολική οικονομία της χώρας (13,3%). Αντίστοιχα, η
απασχόληση στον τριτογενή τομέα είναι η δεύτερη μικρότερη μεταξύ των περιφερειών
(60,4%) και αρκετά μικρότερη από αυτήν στην εθνική οικονομία (75,5%). Η Περιφέρεια
αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας (24,5%, 2019), κατατάσσοντάς την στις πρώτες
θέσεις σε επίπεδο χώρας και ΕΕ, αν και παρουσιάζει τάση μείωσης σε σχέση με τα επίπεδα
του 2013 (31,6%), χωρίς όμως να ακολουθεί την πτώση του ποσοστού στη χώρα.
Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους (βρίσκεται στην 1η θέση σε εθνικό επίπεδο) όπου στην
ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό φτάνει στο 53,5%. Οι μακροχρόνια άνεργοι
μειώθηκαν κατά 14,41% αλλά εξακολουθούν να αποτελούν το 72% των ανέργων. Σημαντική
μείωση της ανεργίας παρατηρείται τόσο στον δευτερογενή, όσο και στον τριτογενή τομέα.
Αύξηση

ωστόσο

εκπαίδευσης.

παρατηρείται

Απαιτείται

στα

περισσότερη

ποσοστά

των

προσπάθεια

ανέργων
ενίσχυσης

αποφοίτων

τριτοβάθμιας

στοχευμένων

δράσεων

προώθησης στην απασχόληση ιδίως συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων (νέοι, γυναίκες,
μακροχρόνια άνεργοι), καθώς επίσης και των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Στον τομέα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, το ποσοστό του πληθυσμού με
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 27,1% για το 2019 αυξημένο σε σχέση με το 21,9%
του 2015, υπολείπεται όμως του μέσου όρου της χώρας (31,9%). Το ποσοστό ατόμων με
δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 46,9% επίσης αυξημένο σε
σχέση με το 36,9% του 2015 (χώρα 44,5%), ενώ το ποσοστό του πληθυσμού μέχρι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 26% (Eurostat). Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης ανέρχεται σε 3% για την Βόρεια Ελλάδα (περιλαμβάνει τις Περιφέρειες ΑΜΘ,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) το 2019, με σημαντική βελτίωση σε
σχέση με 11,1% το 2013 (Eurostat). Σε σχέση με την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, το
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4,1% του πληθυσμού 25-64 συμμετείχε σε κατάρτιση ή εκπαίδευση το 2019, που αποτελεί
4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών , αλλά και μείωση σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη, ενώ υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον μ.ο. ΕΕ-27 (10,8%).
Το ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας αποκλιμακώνεται αν και παραμένει υψηλό ανερχόμενο σε 34,8% το
2019, υψηλότερο από τον μ.ο. της χώρας (30%) και της Ευρωζώνης (21,5% για το 2018)
(Eurostat). Ειδικότερα, η υψηλή ανεργία στην περιοχή συνεπάγεται και υψηλό ποσοστό
ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας το οποίο στη Δυτική Μακεδονία ανήλθε στο 21,6% του
πληθυσμού για το 2019, που αποτελεί τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των Περιφερειών
της χώρας και υψηλότερο από τον εθνικό μ.ο. του 17,9% για το 2019 (Eurostat).
Τέλος, χωρίς ακόμη διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία, σημαντική εκτιμάται ότι είναι η επίπτωση
της πανδημίας Covid-19. Η Δυτική Μακεδονία θεωρείται περιφέρεια υψηλής έκθεσης /
μεσαίας ευαισθησίας ως προς αυτές τις επιπτώσεις, υψηλής έκθεσης / χαμηλής ευαισθησίας
όσον αφορά στην επίπτωση των lockdown, και με πιθανή επίπτωση 16-19% στο ΑΕΠ της
(χωρίς τις δημόσιες αντισταθμιστικές παρεμβάσεις).
ΣΤ.12. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤ.12.1. Επισκόπηση τομέων παραγωγής
1. Πρωτογενής τομέας
Αν και διαχρονικά έχει υποστεί σημαντική συρρίκνωση, στην Περιφέρεια ο τομέας κυριαρχεί
ακόμα καθώς διαθέτει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των αναξιοποίητων αποθεμάτων, των
φυσικών και των ανθρώπινων πόρων. Σήμερα απασχολεί σημαντικό μέρος του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού. Ο πρωτογενής τομέας δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ
της Περιφέρειας και να συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής επάρκειας, στη μείωση του
εμπορικού ελλείμματος και στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της αύξησης της
παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας
και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας. Τα τελευταία χρόνια, οι κυρίαρχοι κλάδοι του πρωτογενούς
τομέα (καπνός, τεύτλα, σιτηρά κλπ.) δίνουν τη θέση τους στην παραγωγή τοπικών ποιοτικών
προϊόντων, ενώ εμφανίζονται και νέοι κλάδοι παραγωγής με προοπτικές (ενεργειακά φυτά,
αρωματικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες κλπ.). Τα δυναμικότερα προϊόντα παραγωγής της
ΠΔΜ είναι ο κρόκος (στον ομώνυμο οικισμό), τα όσπρια και ειδικότερα τα φασόλια (περιοχές
Πρεσπών, Καστοριάς και Ασκίου), τα αμπέλια κυρίως για παραγωγή κρασιού (περιοχές
Αμυνταίου, Σιάτιστας, Βελβεντού και Φλώρινας), τα μήλα και τα ροδάκινα (περιοχές
Βελβεντού,

Καστοριάς

και

Βερμίου).

Οι

δυναμικότεροι

κλάδοι

της

κτηνοτροφίας

περιλαμβάνουν τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα και εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές
Λιβαδερού και Δεσκάτης στην ΠΕ Γρεβενών, Λεχόβου και Βαρικού στην ΠΕ Φλώρινας και στις
ορεινές και ημιορεινές περιοχές των ΠΕ Γρεβενών και Καστοριάς. Τα τελευταία χρόνια
γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και η εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην ευρύτερη περιοχή της
Καστοριάς, Εράτυρας και Σιάτιστας.
2. Δευτερογενής τομέας
Χαρακτηρίζεται από ισχυρή μονοδραστηριότητα, με γενικότερες χωρικές εξειδικεύσεις της
οικονομικής δραστηριότητας, όπως το κύκλωμα λιγνίτη - ενέργειας (Άξονας Κοζάνη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027
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Πτολεμαΐδα - Αμύνταιο - Φλώρινα) και ο παραγωγικός και εξαγωγικός κλάδος της
γουνοποιίας (Καστοριά - Σιάτιστα). Σήμερα ο δευτερογενής τομέας απασχολεί το ένα τρίτο
σχεδόν του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας. Η ΠΔΜ στηρίζει την οικονομία
της κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στην εξόρυξη λιγνίτη. Ο κλάδος της γουνοποιίας
παρουσιάζεται

ανθεκτικός

λόγω

της

εξωστρέφειάς

του.

Οι

υπόλοιπες

μεταποιητικές

δραστηριότητες της Περιφέρειας σχετίζονται κυρίως με τους κλάδους των ειδών διατροφής,
του ξύλου και φελλού και των ειδών επίπλωσης και αφορούν τοπικά προϊόντα του
πρωτογενούς τομέα.
3. Τριτογενής τομέας
Ο τριτογενής τομέας αφορά κυρίως τις δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του
τουρισμού. Απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της
Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια λειτουργούν ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
τμήματα που κατανέμονται σε διάφορες πόλεις. Ο τριτογενής τομέας μέχρι στιγμής δεν έχει
αξιοποιηθεί επαρκώς σύμφωνα με τις δυνατότητές του, με αποτέλεσμα η ΠΔΜ να αποτελεί το
λιγότερο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο σύνολο της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι
στα καταλύματα της ΠΔΜ καταγράφονται ελάχιστες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά
κάτοικο, γεγονός που την κατατάσσει στην τελευταία θέση μεταξύ των υπόλοιπων
Περιφερειών της χώρας στη σχετική κατηγορία. Η ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από αξιόλογο φυσικό
πλούτο και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν ήπιας
μορφής τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του
τουρισμού είναι η κατάλληλη προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
ΣΤ.12.2. Διάρθρωση παραγωγής
Η παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε όρους Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Ανίας προέρχεται κατά 8,4% από την Γεωργία, 46% από τη Βιομηχανία –
Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των μεταλλείων – ορυχείων και της
Ενέργειας

με

σχεδόν

39%)

και

46%

από

τις

Υπηρεσίες,

και

έχει

χαρακτηριστικά

«μονοδραστηριότητας», ως η κυριότερη ηλεκτροπαραγωγός Περιφέρεια της Χώρας. Περίπου
80% της συνολικής ΑΠΑ προέρχεται από τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας
επισημαίνοντας τη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας της περιφέρειας.
Το διάστημα 2013-2018 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τη μεγαλύτερη
συνολική μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε ποσοστό 20,4% μεταξύ των
Περιφερειών της χώρας. Ανά τομέα παραγωγής οι μεταβολές κατά την περίοδο αυτή είναι:


μεγάλη αύξηση στην ΑΠΑ α/γενούς τομέα, 35,6%, τη μεγαλύτερη από όλες τις
περιφέρειες και από τη χώρα, αν και είχε υποστεί σημαντική συρρίκνωση διαχρονικά.



μεγάλη μείωση στην ΑΠΑ β/γενούς τομέα, -18,8%, τη μεγαλύτερη από όλες τις
περιφέρειες και από τη χώρα.



σημαντική αύξηση στην ΑΠΑ γ/γενούς τομέα, 18,3%.

Συνολικά, η διάρθρωση της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ 20132019, φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση μετασχηματισμού. Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η
σημαντική αύξηση της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα και η μεγάλη αύξηση του
τριτογενούς με αντίστοιχη μείωση του δευτερογενούς τομέα. Όμως σε απόλυτα μεγέθη οι
αυξομειώσεις αυτές δεν ισοσταθμίζονται με συνέπεια την υποχώρηση της συνολικής ΑΠΑ της
Περιφέρειας. Παρ΄ όλα αυτά, η διάρθρωση της οικονομίας της ΠΔΜ παραμένει ισχυρά
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εξαρτώμενη από τον δευτερογενή τομέα, λόγω της επίδρασης των δραστηριοτήτων
παραγωγής ενέργειας, αλλά και του κλάδου της γούνας.
Σχήμα ΣΤ.10. Εξέλιξη ΑΠΑ ανά τομέα (%, ΕΛΣΤΑΤ)

Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μία αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, σε σχέση με τον τουρισμό, η μη επαρκής αξιοποίηση του
φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι διαρθρωτικές αδυναμίες των
επιχειρήσεων του συμβάλλουν στο μειωμένο αριθμό διανυκτερεύσεων κύρια από αλλοδαπούς
τουρίστες.

Η

ΠΔΜ

χαρακτηρίζεται

από

ιδιαίτερα

αξιόλογο

φυσικό

περιβάλλον

και

πολιτιστικούς πόρους με σημαντικές δυνατότητες ανάδειξης. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της
και των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι περιορισμένο και συγκεντρώνεται κυρίως στις
κατηγορίες 3* και 2* καθώς και 3Κ και 2Κ αντιστοίχως (INSETE. οp.cit.)
Αντίστοιχα, ο δείκτης Revealed Comparative Advantage (RCA) δείχνει ισχυρή εξειδίκευση σε
τομείς και κλάδους έντασης εργασίας και πολύ λίγο διαφοροποιημένη παραγωγική δομή:
εξόρυξη-ενέργεια αλλά και ένδυση-δέρμα, γεωργία, επισκευές μηχανών, κατασκευές,
διοίκηση και άμυνα λιγότερο, και γενικά σε μη διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους, με χαμηλό
περιφερειακό πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα μια αύξηση της τοπικής ζήτησης να μην
οδηγεί σε αύξηση της τοπικής προσφοράς.
H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει πολύ χαμηλή βαθμολογία στο σύνθετο Δείκτη
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευρισκόμενη στο 24%
του ευρωπαϊκού μέσου. Στη συγκριτική ανάλυση με τις 15

Περιφέρειες της ΕΕ-27 με

παραπλήσιο ΑΕΠκκ (σε ΜΑΔ) εμφανίζει μόνο σχετικές αδυναμίες και κανένα σχετικό ισχυρό
σημείο. Διαχρονικά, ο δείκτης RCI για την ΠΔΜ δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές
μεταξύ 2013-2019.
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Η πρόθεση απολιγνιτοποίησης της οικονομίας συνιστά σοβαρότατο παράγοντα. Το ποσοστό
συμμετοχής του ενεργειακού τομέα στην ΑΠΑ διατηρείται σταθερά πάνω από το 30% τόσο
πριν όσο και εντός

της οικονομικής κρίσης, με τον κλάδο της εξόρυξης, ενέργειας και

ύδρευσης να εισφέρει το 38,65% της συνολικής ΑΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας - το 50,36%
και 39,4% της ΑΠΑ των περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας.
Η δραστηριότητα συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στην οικονομία των ΠΕ Κοζάνης και
Φλώρινας κατά ~ € 1,7 δισ., συμβάλλει στην απασχόληση ~ 17 χιλ. ατόμων (30% των
θέσεων εργασίας των δύο περιφερειακών ενοτήτων) ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία ~800
επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών των οποίων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα € 405 εκ. (ΕΣΔΜ)
Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό εξάρτησης των τοπικών κοινωνιών από τη λιγνιτική
δραστηριότητα, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με αυτή εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μείωση της
ΑΠΑ κατά ~€ 500 εκ. για την Κοζάνη και ~€ 250 εκ. για τη Φλώρινα ενώ οι επιπτώσεις στην
απασχόληση εκτιμώνται σε 4.160 και 1.500 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Παράλληλα, η παύση
της λιγνιτικής δραστηριότητας αναμένεται να επηρεάσει συνολικά και για τις δυο περιοχές
~140 επιχειρήσεις ενώ ο επηρεαζόμενος κύκλος εργασιών εκτιμάται σε ~€ 51 εκ.
ΣΤ.12.3. Έρευνα – Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις λιγότερο δυναμικές περιφέρειες της
Ελλάδας όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
(ETAK). Οι περιφερειακές ακαθάριστες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (GERD) το 2017
ήταν 0,4% (€14,27 εκ.) του ΑΕγχΠ της Περιφέρειας και οι δαπάνες των επιχειρήσεων για
Ε&Α (BERD) αντίστοιχα 0,1% (€2,01 εκ.), χαρακτηριστικά των χαμηλών επιδόσεων Ε&Α της
Περιφέρειας (Eurostat, 2020).
Σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ, το 47,7% του πληθυσμού
της Δ. Μακεδονίας ηλικίας 30-34 ετών είχε τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2019 (Eurostat),
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των 13 ελληνικών περιφερειών, πάνω από τον
εθνικό (43,1%) και ευρωπαϊκό (41,6%) μ.ο. Όμως, την ίδια χρονιά μόνο το 2% (45,6
χιλιάδες) του ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και την τεχνολογία (HRST) στην Ελλάδα
βρίσκονταν

στην περιφέρεια, καταλαμβάνοντας την ενδέκατη θέση μεταξύ των 13

Περιφερειών (Eurostat).
Σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, η
ΠΔΜ παρουσιάζει υστέρηση στις επιδόσεις στην καινοτομία τόσο σε σχέση με το εθνικό όσο
και με το ευρωπαϊκό επίπεδο και κατατάσσεται στις περιφέρειες μέτριας καινοτομίας
(Moderate Innovator). Παρ’ όλα αυτά οι επιδόσεις της έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2011
κατά 23,1%, όπως προκύπτει από τον συνθετικό Περιφερειακό Δείκτη Καινοτομίας (Regional
Innovation Index – RII).
ΣΤ.12.4. Επιχειρηματικότητα – εξωστρέφεια - παραγωγικότητα
Ο αριθμός των επιχειρήσεων για την ΠΔΜ το έτος 2017 ανερχόταν σε 38.781 μονάδες, οι
οποίες απασχολούσαν 75.514 εργαζόμενους με συνολικό κύκλο εργασιών 2,56 δισ.€. Ο
κλάδος

της

Γεωργίας,

Δασοκομίας

και

Αλιείας

έχει

τον

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

επιχειρήσεων της Περιφέρειας (49%) και απασχολούμενων (26%) της Δυτικής Μακεδονίας.
Δεύτερος σε αριθμό επιχειρήσεων, με ποσοστό 14%, έρχεται ο κλάδος του Χονδρικού και
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Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων, που όμως έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών (43%). Η μεταποίηση, παρόλο που έχει πολύ μικρό
ποσοστό επιχειρήσεων στην περιφέρεια (5%), είναι υπεύθυνη για το 19% του συνολικού
κύκλου εργασιών. Τέλος σημαντικός είναι και ο κλάδος του τουρισμού (καταλύματα και
εστίαση), με 7% των επιχειρήσεων και 8% των απασχολούμενων.
Πλην του κλάδου της γεωργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται 18.190
επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στα μητρώα των Επιμελητηρίων Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας
και Καστοριάς για το 2019 (Επιχειρησιακό Σχέδιο Δομής RIS3 ΠΔΜ). Μεταξύ των ετών 20162019 οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις της Περιφέρειας μειώθηκαν κατά 7% ή κατά 1.289. Την
τριετία 2016-2018 έκλεισε η ψαλίδα μεταξύ διαγραφών και εγγραφών και μάλιστα για το
2018 οι εγγραφές ήταν περισσότερες από τις διαγραφές για πρώτη φορά εδώ και αρκετά
χρόνια. Υπήρξε δηλαδή μια σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου από την ιδιαίτερα αρνητική
εικόνα του 2016 και των προγενέστερων ετών.
Παρά την πρόσφατη μείωση των εξαγωγών της (σοβαρότατη το 2018-2019), η Περιφέρεια
παραμένει πλεονασματική στο εμπορικό της ισοζύγιο, με κάλυψη 191% των εισαγωγών της
από εξαγωγές και με κύριες αγορές της την Αλβανία, τη Ρωσία και κατόπιν τη Δανία και την
Ιταλία. Ως προς την εξωστρέφεια της οικονομίας της ΠΔΜ, ο λόγος των εξαγωγών προς το
ΑΕΠ (στοιχεία 2019) είναι 8% και παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη
της χώρας (18,5%). Κύριοι εξαγωγικοί κλάδοι παραμένουν τα τελευταία έτη η γούνα (με
πτωτική όμως πορεία), τα τρόφιμα και τα μέταλλα, με σημαντική άνοδο των εξαγωγών στους
κλάδους των μετάλλων και των χημικών & πλαστικών μεταξύ 2015-2019. Το σύνολο των
εξαγωγών της όμως είναι πολύ μικρό (κάτω από το 1% των εθνικών εξαγωγών),
αντανακλώντας και τη μειούμενη παραγωγικότητα στην Περιφέρεια.
ΣΤ.13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤ.13.1. Επισκόπηση αποθέματος
Στην Περιφέρεια καταγράφονται 7 κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμού. Οι 2 βρίσκονται στην
ΠΕ Κοζάνης (Σιάτιστα και Πεντάλοφος), οι 2 στην ΠΕ Φλώρινας (Ψαράδες και Νυμφαίο), οι 2
στην ΠΕ Γρεβενών (Καλλονή και Δίπορος) και 1 στην ΠΕ Καστοριάς (τμ. Πόλης Καστοριάς).
Εκτός από τους παραπάνω οικισμούς, στην Περιφέρεια υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι
οικισμοί, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, αλλά διακρίνονται είτε για την
ιδιαίτερή τους αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και για τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα είτε για
τις σημαντικές συγκεντρώσεις βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεότερων μνημείων.
Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
Ελλάδος, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν 42 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί
χώροι–μνημεία

της

προϊστορικής

και

κλασικής

εποχής,

283

της

βυζαντινής

και

μεταβυζαντινής εποχής και 175 της νεότερης εποχής. Επίσης, σύμφωνα με την Εφορεία
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος στην Περιφέρεια υπάρχουν 63
σπήλαια (κηρυγμένα και μη).
Σύμφωνα με τον Διαρκή κατάλογο κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
Ελλάδος, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν οι ακόλουθοι χαρακτηρισμένοι
ιστορικοί τόποι: στην ΠΕ Καστοριάς σε σημεία της πόλης της Καστοριάς, ο οικισμός
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Πολυκέρασο και τα αρχαία τείχη στο Άργος Ορεστικό, στην ΠΕ Γρεβενών ο οικισμός
Σπυλαίου, στην ΠΕ Κοζάνης κάποιες συνοικίες της Σιάτιστας, στην ΠΕ Φλώρινας το ιστορικό
κέντρο της πόλης, το Νυμφαίο και το κτήμα της Γεωργικής Σχολής.
Πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, στην Περιφέρεια εντοπίζονται σημεία
και περιοχές με ειδικό γεωλογικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον οι οποίοι εντάσσονται στον
όρο γεώτοποι. Οι κυριότεροι αφορούν: α) στα Μπουχάρια – Νοχτάρια (κολόνες σε σχήμα
μανιταριού από συγκολλημένες άμμο, αργίλους, μάργες και κροκάλες), β) το Φαράγγι
Σερβίων (διαβρωμένα πετρώματα που σχηματίζουν ιδιαίτερες μορφές - Μαρμαρωμένος
Δεσπότης, Αρκούδα, Αετός) και γ) Μηλιά Γρεβενών (περιοχή πλούσια σε παλαιοντολογικά
ευρήματα, που περιλαμβάνουν και τους χαυλιόδοντες μήκους 5 μέτρων και ηλικίας
3.000.000 ετών που εκτίθενται στο μουσείο φυσικής ιστορίας Μηλιάς).
Εμβληματική είναι η θέση του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης το οποίο έχει ήδη
ανακηρυχθεί ως τέτοιο από τον UNESCO. Αποτελεί έναν ενιαίο χώρος με γεωλογική
κληρονομιά παγκόσμιας σημασίας, με σπάνιους γεώτοπους και περιβάλλον και με στενούς
δεσμούς μεταξύ γης και του παραδοσιακού τρόπου ζωής αυτών που

κατοικούν μέσα στα

όρια του. Εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών –
Κοζάνης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης του Γεωπάρκου (ΑΝΚΟ) βασικoί
στόχοι είναι:


Η προστασία της γεωκληρονομιάς της περιοχής.



Η συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα της γης, μέσα από εθνικές και διεθνείς
συνεργασίες.



Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας για όλες τις ηλικίες μέσα από την εξερεύνηση της γης.



Η

διατήρηση

και

ανάδειξη

της

τοπικής

ιστορίας,

του

πολιτισμού

και

της

γεωμορφολογικής ιστορίας της περιοχής.


Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα υποστηρίζονται, η ανάδειξη και υποστήριξη οικιστικών κέντρων που θα
διασυνδέονται και θα εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος και τη στρατηγική
του Γεωπάρκου, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και η αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, που είναι το φυσικό περιβάλλον
ΣΤ.13.2. Η θεώρηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από το πολιτιστικό (και
φυσικό) απόθεμα
Η Δυτική Μακεδονία είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη περιφέρεια ως προς τους τουριστικούς της
προορισμούς τόσο σε επίπεδο προσφοράς, όσο και ζήτησης. Αποκλίνουσα λόγω μορφολογίας
από το εθνικό μοντέλο «ήλιος + θάλασσα» αποτελεί την μοναδική Περιφέρεια της χώρας με
περίοδο αιχμής τους μήνες εκτός καλοκαιριού και βασίζει το προϊόν της κυρίως στα
χιονοδρομικά κέντρα και δευτερεύοντος στις λίμνες και τα αστικά κέντρα.
Συνολικά η περιφέρεια (2019) διαθέτει 125 τουριστικές μονάδες και 6.466 κλίνες (0,76%
του συνόλου της χώρας). Καταγράφονται επίσης 625 δωμάτια και 1.413 κλίνες σε 91
μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων. Σε επίπεδο ζήτησης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων ανήλθε το 2019 σε 312.803 που αντιστοιχούν μόλις
στο 0,29% των διανυκτερεύσεων της χώρας. Η χαμηλή ζήτηση αποτυπώνεται στην
πληρότητα των κλινών που φτάνει μόνο το 15,3%.
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Στο στατιστικό προφίλ του ΙΝΣΕΤΕ

για το 2019, τόσο τα μεγέθη επισκεπτών όσο και

διανυκτερεύσεων στην Δυτική Μακεδονία εκτιμώνται πολύ περισσότερα, ανερχόμενα σε
304.370 και 1.529.699 αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές ωστόσο είναι ιδιαίτερα υψηλές δεδομένου
του δυναμικού των κλινών της περιφέρειας και προσδιορίζουν μια μέση ετήσια πληρότητα
52% (μόνο από αλλοδαπούς) που θεωρείται υπερβολική δεδομένου ότι πολλές από τις
μονάδες λειτουργούν μόνο σαββατοκύριακα. Με επιφύλαξη ως προς την ακρίβεια των
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται, οι εισπράξεις του τουρισμού στην περιφέρεια από
αλλοδαπούς το 2019 ανήλθαν σε 75,6 εκ. € και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη και
διανυκτέρευση σε 248,4 € και 49,7 € αντίστοιχα. Η μέση παραμονή ήταν 5 ημέρες, ενώ η
μέση τουριστική δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 49,7 € (έναντι 76,1 € εθνικού μέσου όρου).
Ανεξάρτητα της απόκλισης που παρουσιάζουν οι δύο προσεγγίσεις ως προς τα ποσοτικά
στοιχεία της ζήτησης, κοινό συμπέρασμα από την εξέταση της ετήσιας διακύμανσης είναι ότι
από το 2010 και έπειτα παρά τις ετήσιες αυξομειώσεις ο αριθμός των διανυκτερεύσεων είναι
σταθερός. Έχει δηλαδή μια μηδενική τάση, η οποία διαμορφώνεται σε αντίθεση με την
ισχυρά αυξητική τάση που σημείωσε ο τουρισμός στην χώρα το ίδιο διάστημα. Σε σχέση δε
με την προηγούμενη δεκαετία οι εξελίξεις στην περιφέρεια είναι αρνητικές. Η περιορισμένη
υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας αντικατοπτρίζεται στα μεγέθη που
περιγράφουν την κίνηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Ως το 2018 η κίνηση
παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ωστόσο μετέπειτα παρουσιάζεται μείωση και ουσιαστικά
μηδενισμός λόγω της πανδημίας το 2020.
Ως προς την απασχόληση, οι κλάδοι των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και εστίασης παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στην περιφέρεια καθώς από 5.393
εργαζόμενοι (6,7%) ως προς το σύνολο της απασχόλησης) το 2012 ανήλθαν σε 5.732 το
2019, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί αισθητά η ποσοστιαία συμμετοχή των κάδων στην
περιφερειακή απασχόληση (6,6%).

Τα στοιχεία της δεκαετίας (2010-2019) δείχνουν ότι η

δυναμική του τουρισμού στην περιφέρεια είναι κορεσμένη και απαιτείται ένας συνολικός
αναπροσανατολισμός.
Κύριες αιτίες είναι:


Η

μείωση

του

όγκου

στον

Χιονοδρομικό

τουρισμό,

ως

απόρροια

τεσσάρων

παραγόντων: α) της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της περιόδου, β) της
βελτίωσης της προσβασιμότητας των χιονοδρομικών κέντρων (αύξηση ημερήσιων
επισκέψεων έναντι διανυκτερεύσεων), γ) της εξάρτησης από την εσωτερική αγορά και
δ) της ευκολότερης πρόσβασης στα φτηνότερα και με καλύτερες υποδομές κέντρα της
Νότιας Βουλγαρίας.


Η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας / τουριστικής δαπάνης των ημεδαπών
νοικοκυριών.



Ο κορεσμός του προσφερόμενου προϊόντος στην εθνική αγορά σε σχέση με άλλους
προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύχθηκαν την τελευταία εικοσαετία,
σε συνδυασμό με την αδυναμία των επιμέρους τουριστικών προορισμών της
περιφέρειας (αλλού σε μικρότερο και αλλού σε μεγαλύτερο βαθμό) να αναπτύξουν
ένα ισχυρό τουριστικό brand name.

Για

τον

αναπροσανατολισμό

του

προϊόντος

η

Περιφέρεια

εκπόνησε

Στρατηγική

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις για την
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ανάδειξη, την δικτύωση, ολοκλήρωση υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των προορισμών της Περιφέρειας. Στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού στο τρέχον Ε.Π.
προβλέπεται να υλοποιηθούν περισσότερες από 20 παρεμβάσεις αξιοποίησης της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς, με έμφαση στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αξιοποίησης των
λιμνών. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία μίας δομής ολοκληρωμένης διαχείρισης και
παρακολούθησης

της

τουριστικής

ανάπτυξης

στο

πλαίσιο

Σχεδίου

Ολοκληρωμένης

Τουριστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει σύνολο δράσεων δημιουργίας ολοκληρωμένων και
στοχευμένων πακέτων προορισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η υλοποίηση προχωρεί
με επιμέρους προσκλήσεις εντός των ΑΠ του προγράμματος.
ΣΤ.14. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΣΤ.14.1. Δίκτυα μεταφορών και συνδεσιμότητα
Η θέση της την καθιστά πύλη εισόδου προς τη χώρα από την Αλβανία και τη Βόρεια
Μακεδονία, με αυξημένες εμπορευματικές ροές από τους άξονες αυτούς. Στην ενίσχυση του
ρόλου της αυτού συμβάλλει και η Εγνατία Οδός, η οποία - με τους υφιστάμενους και υπό
ολοκλήρωση κάθετους άξονες - συνιστά την βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω αύξηση
της προσπελασιμότητας από και προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη βελτίωση
της σύνδεσης της με τα Εθνικά και Διεθνή εμπορικά κέντρα.
H προσβασιμότητα της Περιφέρειας βελτιώθηκε δραστικά τη δεκαετία του 2000, κατά πρώτο
λόγο, με την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων οδικών μεταφορικών αξόνων και
συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού και την κατασκευή και
λειτουργία (εν μέρει ακόμα) των συνοδευτικών Καθέτων Αξόνων που διατρέχουν το σύνολο
της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας. Το βασικό εθνικό οδικό δίκτυο περιλαμβάνει τμήμα
της Εγνατίας Οδού και τους Κάθετους Άξονες αυτής. Το οδικό δίκτυο συμπληρώνεται ακόμη
από το διοικητικά ιεραρχημένο Εθνικό, Επαρχιακό και Κοινοτικό ή Αγροτικό δίκτυο των
Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
εντοπίζονται

δύο

αεροδρόμια

Πολιτικής

Αεροπορίας:

της

Καστοριάς

(Αερολιμένας

Αριστοτέλης) και της Κοζάνης (Αερολιμένας Φίλιππος). Υπάρχει επίσης σιδηροδρομική
σύνδεση των πόλεων Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη με τη Θεσσαλονίκη. Ο κλάδος προς
Φλώρινα έχει επέκταση και προς τα σύνορα.

Σχήμα ΣΤ.11. Προτεινόμενα Μέτρα Μεταφορών στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
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Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διέρχονται τμήματα των οδικών αξόνων του
Εκτεταμένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και συγκεκριμένα ο άξονας Ε65 και
ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Α27 σύνδεσης της Κοζάνης με την συνοριακή διάβαση
της Νίκης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ. Ως προς τους
σιδηροδρομικούς άξονες από την Περιφέρεια διέρχεται το τμήμα του Κεντρικού Δικτύου των
ΔΕΔ-Μ, Θεσσαλονίκης – Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής. Στο Εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ ανήκει και το
αεροδρόμιο «Αριστοτέλης» της Καστοριάς.
Στο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών τίθεται ως Πυλώνας 3 η Ενίσχυση της Διεθνούς Χερσαίας
Συνδεσιμότητας με τη δημιουργία νέων συνδέσεων με γειτονικές χώρες ώστε να ενισχυθεί η
αύξηση των μετακινήσεων ανθρώπων και αγαθών. Το Σχέδιο Μεταφορών περιλαμβάνει
επενδύσεις για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα σε δέκα χερσαία σημεία διέλευσης συνόρων.
Επιπροσθέτως, μία δέσμη υποστηρικτικών μέτρων στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας
σε σημεία διελεύσεων, γεγονός που συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της διεθνούς
συνδεσιμότητας της χώρας. Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στον
Πυλώνα 7 προβλέπεται η ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας. Συνολικά, 5 από τους 12
Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν σε σχετικό πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Η ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού και του Ε65, ο
εκσυγχρονισμός

του

σιδηροδρομικού

δικτύου

και

η

ανάπτυξη

νέων

συνδέσεων,

η

αναβάθμιση των αεροδρομίων της, και η κατασκευή εμπορευματικών σταθμών με εξωστρεφή
προσανατολισμό στα πλαίσια δημιουργίας ενός πλέγματος συνδυασμένων μεταφορών και
εστίασης σε δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι καθοριστικά στοιχεία για την
ανταπόκριση της στο νέο παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Περιφέρεια, με
βάση επιμέρους οικοσυστήματα παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με ισχυρή δυναμική,
όπως η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και το εμπόριο, η έξυπνη αγροτική
παραγωγή, ο βιώσιμος τουρισμός και η τεχνολογία και η εκπαίδευση, μετατρέποντας την από
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την πλέον απομονωμένη Περιφέρεια σε ένα Στρατηγικής σημασίας Περιφερειακό κόμβο με
όλα τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν (διαμετακομιστικό εμπόριο, logistics κ.λπ.) σε
σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοδυτικής Βαλκανικής.
Παράλληλα, με στόχο τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον οδικών μετακινήσεων μηδενικών
εκπομπών ψηφίστηκε ο Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ142 Α/ 23/7/2020)

όπου σύμφωνα με τα

οριζόμενα οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι
δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί
δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Στο πλαίσιο αυτό 7 από τους 12 Δήμους της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου.
ΣΤ.14.2. Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας
Η κύρια δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα εντός της
χώρας πραγματοποιείται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας κατέχοντας τα κύρια
αποθέματα εγχώριων στερεών καυσίμων και διαθέτοντας τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ
μονάδων σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες, όσον αφορά το στόλο των θερμικών και
υδροηλεκτρικών μονάδων. Επί συνόλου 13.077,9 MW εγκατεστημένης καθαρής ισχύος
θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η Περιφέρεια
διαθέτοντας 3.945 MW λιγνιτικών μονάδων και 375 MW υδροηλεκτρικών, καλύπτει το 33%
της συνολικής ισχύος, το οποίο αφορά το 39,2% της ισχύος των θερμικών μονάδων και το
88,5% των λιγνιτικών μονάδων καθώς και το 12,4% των υδροηλεκτρικών.
Λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Δυτικής
Μακεδονίας κατάντη του Αλιάκμονα, το ποσοστό υδροηλεκτρικής ισχύος αυξάνει σε 26,4%,
ενώ το ποσοστό στο σύνολο των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων ανέρχεται σε
36,3%. Επιπλέον αυτή τη στιγμή στην ΠΔΜ υφίστανται σύστηματα τηλεθέρμανσης εν
λειτουργία στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει
σύστημα τηλεθέρμανσης στην πόλη της Φλώρινας.
Από την ΠΔΜ διέρχεται ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP), έργο το οποίο
αναμένεται να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην Περιφέρεια, ως ενεργειακός
κόμβος της Ελλάδας και των Βαλκανίων, αλλά και της Ευρώπης. Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να
εισέλθει διερχόμενος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή Πύργοι του
Δήμου Εορδαίας Κοζάνης. Από εκεί διέρχεται από τις περιοχές Φιλώτας και Βαρικό της ΠΕ
Φλώρινας και Ορεστίδα της ΠΕ Καστοριάς και μέσω της τελευταίας εισέρχεται στην Αλβανία,
από την περιοχή μεταξύ των οικισμών Καστράκι και Πολυάνεμο της ΠΕ Καστοριάς. Στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. Η
ανάπτυξή τους σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

ΣΤ.14.3. Υγεία – κοινωνικές υποδομές
Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν 5 Γενικά Νοσοκομεία στις έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων και την Πτολεμαΐδα, με 649 κλίνες έναντι 688 κλινών το 2013.
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Επίσης διαθέτει

6 Κέντρα Υγείας με 26 κλίνες (βραχείας νοσηλείας) το 2019 έναντι 34

κλινών το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και 92 Περιφερειακά Ιατρεία. Οι διαθέσιμες κλίνες ανά 100
χιλιάδες κατοίκους είναι 402 κατατάσσοντας την Δυτική Μακεδονία στην 6η θέση μεταξύ των
ελληνικών περιφερειών το 2018 έναντι μ.ο. 537 κλινών για την ΕΕ27, παρουσιάζονται
μείωση σε σχέση με το 2013 (417 κλίνες).
Η χωρική κάλυψη των υποδομών υγείας είναι ικανοποιητική, όμως η λειτουργία τους δεν
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό. Στην
Περιφέρεια λειτουργούν ακόμα, 10 Κέντρα Κοινότητας Δήμων, 3 Συμβουλευτικά Κέντρα
(Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) και μία Δομή Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην
Κοζάνη, 2 Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 7
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
ΣΤ.14.4. Εκπαίδευση
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται 187 μονάδες προσχολικής αγωγής
(νηπιαγωγεία) με 308 τμήματα και 3.715 μαθητές (ΕΛΣΤΑΤ 2018). Το ποσοστό των παιδιών
ηλικίας 4 ετών έως την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένα σε
εκπαίδευση ανέρχεται σε 87%, το οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ των Περιφερειών της
χώρας (Eurostat, 2018).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται 155 μονάδες

δημοτικών σχολείων με 14.626 εγγεγραμμένους μαθητές

εκ των οποίων 293 αλλοδαπής

υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Στις παραπάνω σχολικές μονάδες λειτουργούσαν 83 ειδικές
τάξεις με 718 μαθητές. Αντίστοιχα στην Περιφέρεια καταγράφονται 69 Γυμνάσια εκ των
οποίων 74 διαθέτουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 39 γυμναστήριο.
Οι εγγεγραμμένοι μαθητές γυμνασίων ανέρχονται σε 7.786 εκ των οποίων 133 αλλοδαπής
υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Ο αριθμός των Γενικών Λυκείων ανέρχεται σε 36 με 6.319
εγγεγραμμένους μαθητές εκ των οποίων 31 αλλοδαπής υπηκοότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018).
Σχετικά

με

την

Επαγγελματική

Εκπαίδευση

στην

Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας

καταγράφονται 15 Επαγγελματικά Λύκεια και 4 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ
στα οποία είναι εγγεγραμμένοι 5.000 μαθητές, εκ των οποίων οι 503 στις Σχολές του ΟΑΕΔ.
Τέλος σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ το 2017 καταγράφονται 1.756 σπουδαστές (ΕΛΣΤΑΤ).
Στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται σε
2.538, οι οποίοι κατανέμονται σε 3 Σχολές και 6 Τμήματα.
Σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
καταγράφονται 22 σχολικές μονάδες (3 νηπιαγωγεία, 7 Δημοτικά, 3 Επαγγελματικά Λύκεια
και 5 Ενιαία Ειδικής Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια) με συνολικά 217 μαθητές (ΕΛΣΤΑΤ,
2018). Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υλοποιείται το μεγάλο έργο της Πανεπιστημιούπολης
Δυτικής Μακεδονίας, και περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των Σχολών του Πανεπιστημίου
στη Φλώρινα (Καλών Τεχνών και Παιδαγωγική). Επίσης χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια
σύγχρονου εξοπλισμού σχεδόν στο σύνολο των Σχολών του Πανεπιστημίου. Το επίπεδο των
υποδομών εκπαίδευσης βελτιώθηκε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ανάγκες
για την ολοκλήρωση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη
συμπλήρωση των υποδομών σχολικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής εκπαίδευσης.
ΣΤ.14.5. Περιβαλλοντικές υποδομές
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Αναφορικά

με

την

επεξεργασίας

και

διάθεσης

λυμάτων,

οι

υφιστάμενες

υποδομές

εξυπηρετούν το 56% περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας. Με την ολοκλήρωση των
υποδομών το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού αναμένεται να φτάσει το 70%. Το υπόλοιπο
30% περίπου του πληθυσμού, το οποίο δεν εντάσσεται σε κάποιο σύστημα, βρίσκεται σε
οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, χωρίς όμως να έχει ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο
προτεραιοτήτων ως προς τη διαχείριση των εκροών. Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων
Παρακολούθησης Λειτουργίας ΕΕΛ του ΥΠΕΝ, στην ΠΔΜ αυτήν την στιγμή υφίστανται 9 ΕΕΛ,
από τις οποίες οι 2 βρίσκονται στην ΠΕ Γρεβενών, η 1 στην ΠΕ Καστοριάς, οι 4 στην ΠΕ
Κοζάνης και οι 2 στην ΠΕ Φλώρινας. Καταγράφονται επιπρόσθετα άλλες 5 ΕΕΛ που δεν
εμφανίζονται στην εν λόγω βάση δεδομένων. Προγραμματισμός υπάρχει για άλλες 4 ΕΕΛ.
Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ της ΠΔΜ, η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ) πραγματοποιείται από τις υποδομές του Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Την ευθύνη του ΟΣΔΑ έχει η
ΔΙΑΔΥΜΑ και αποτελείται από: Δίκτυο 10 Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΤΜΔΑ), και σειρά Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).
ΣΤ.15. ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει τμήμα του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου στα σύνορα
με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η έκτασή της ανέρχεται σε 9.451 km2 (7,2% της
Χώρας). Είναι κατ’ εξοχήν ορεινή με δριμύ ηπειρωτικό κλίμα και περιλαμβάνει σημαντικό
μέρος των επιφανειακών υδάτων της Χώρας. Η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη ελληνική
περίκλειστη Περιφέρεια (με εξωτερικά σύνορα προς δύο χώρες και έως πρόσφατα μία από τις
δυσκολότερα προσπελάσιμες από τα κύρια οικονομικά κέντρα εσωτερικού και εξωτερικού) και
η μοναδική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα, με τον περισσότερο ορεινό και
ημιορεινό πληθυσμό. Έχει κομβική γεωγραφική θέση, ως πύλη εισόδου της Ελλάδας και της
ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, που σε συνδυασμό με τη βελτίωση του διευρωπαϊκού και εθνικού
οδικού δικτύου, ενισχύει τη δυνατότητα διαμόρφωσής της σε ενιαίο Βαλκανικό χώρο
συνεργασίας

και

ανάπτυξης,

καθώς

επίσης

και

της

βελτίωσης

της

επικοινωνιακής,

ενεργειακής και επιχειρηματικής της θέσης.
Το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα αποδοτικότερα
εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία. Στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων το ανάγλυφο
μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της κίνησης του μετώπου εξόρυξης με εμφανείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον της περιοχής. Το δυτικό τμήμα εμφανίζεται φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με
εντονότερο ανάγλυφο και αποτελεί μαζί με την κεντρική οροσειρά την «αγροτική ενότητα»
της Περιφέρειας, η οποία όμως είναι γνωστή για τα πλούσια και σπάνια οικοσυστήματα (Βάλια
Κάλντα και Πρέσπες). Γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη που καλύπτει το μισό
περίπου τμήμα της και τη Ζώνη της Πίνδου. Η Πελαγονική ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα
ζωνών που ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και η Ζώνη της Πίνδου στην ομάδα ζωνών
γνωστές ως "Εξωτερικές Ελληνίδες". Στην περιοχή αναπτύσσονται εκτεταμένες εκτάσεις με
σχηματισμούς του νεογενούς – τεταρτογενούς της μεσοελληνικής Αύλακας.
Η Περιφέρεια διακρίνεται για τον πλούτο των ορυκτών της πόρων. Εδώ εντοπίζονται τα
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας ενώ επίσης ιδιαίτερης αξίας αποτελούν ποικίλα
αποθέματα μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή
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ενέργειας συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της
Περιφέρειας ενώ ταυτόχρονα προσφέρει καθοριστικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας.
Τα μεταλλεύματα και τα λοιπά βιομηχανικά ορυκτά που εξορύσσονται στην Περιφέρεια
συνιστούν πρώτες ύλες με σημαντική εμπορική δυναμική ενώ παράλληλα τα προϊόντα πέτρας
και λατομείου έχουν ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, δημιουργώντας εισοδήματα στα
τοπικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα.
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδάτινο δυναμικό της Περιφέρειας. Το ΥΔ9 και άρα η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζεται πλεονασματική αναφορικά με τη διαθεσιμότητα
των υδατικών της πόρων. Ωστόσο χωρικές ζώνες αυτής μπορεί να εμφανίζουν ποσοτική
έλλειψη αλλά και ακαταλληλότητα των διαθεσίμων. Υπό αυτό το πρίσμα σειρά έργων
διαχείρισης των αποθεμάτων, που είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο της
υλοποίησης, στοχεύουν ακριβώς στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαθεσιμότητας των
ποσοτήτων αλλά και στη διασφάλιση της ποιοτικής προστασίας των αποθεμάτων. Τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολλά και σημαντικά έργα αποθεματοποίησης
των υδάτων καθώς και παρεμβάσεις προστασίας των αποδεκτών (ΕΕΛ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ
κλπ).
Αναφορικά με τα δασικά αποθέματα, η κατάσταση των δασών κρίνεται ικανοποιητική με
δεδομένη τη συνέπεια εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών αλλά και του ελέγχου που
πραγματοποιείται έστω και αν αυτός θα μπορούσε να είναι συστηματικότερος. Ωστόσο πιέσεις
διατάραξης

των

δασικών

οικοσυστημάτων

εντοπίζονται

σποραδικά

και

αφορούν

σε

αγροδασικές πυρκαγιές, στην υπερβόσκηση σε σημεία και σε παράνομες υλοτομίες.
Στην Περιφέρεια εντοπίζεται ένα σύνθετο μωσαϊκό βιοτόπων το οποίο με τη σειρά του
αντιστοιχεί σε μια επίσης πολυποίκιλη δομή οικοσυστημάτων, με κύριο χαρακτηριστικό τους
τη μεγάλη ποικιλία ειδών. Το καθεστώς προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας
είναι

σύνθετο

και

πολυεπίπεδο.

Συμβαδίζει

με

εθνικές

προτεραιότητες

και

διεθνείς

δεσμεύσεις: Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura και Ramsar, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους είναι κάποια μόνο από τα φυσικά αποθέματα σημαντικής αξίας
που καταγράφονται.

Ο κλάδος του τουρισμού ενισχύεται καθοριστικά από την ποιότητα των

φυσικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας. Τόσο ο ορεινός χώρος (εθνικά πάρκα και
δρυμοί), όσο και οι λίμνες αποτελούν αξιόλογα οικοσυστήματα με σημαντική δυναμική
επισκεψημότητας.
Οι βασικές πηγές - μηχανισμοί ποιοτικής επιβάρυνσης και ρύπανσης των αποδεκτών
εντοπίζονται: α) στο σύστημα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση λιγνίτη, β) στο ρόλο της
γεωργοκτηνοτροφίας, γ) στα απόβλητα βιομηχανικών μονάδων και δ) στους οικισμούς που
δεν διαθέτουν ακόμη συλλογικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, η κατάσταση
μπορεί να θεωρηθεί ότι βαίνει προς το καλύτερο, έχοντας υπόψη: την αποκατάσταση του
συνόλου των ΧΑΔΑ, την πλήρη λειτουργική εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, το γεγονός της κάλυψης
σημαντικού τμήματος του πληθυσμού με ΕΕΛ και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων
επεξεργασίας και διάθεσης σημαντικών βιομηχανικών μονάδων.

Στον άξονα Αμύνταιο -

Πτολεμαϊδα - Κοζάνη σημειώνεται η ουσιαστικότερη ποιοτική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε
ρύπους, μεταξύ άλλων και λόγω των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη.
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Αναφορικά με τους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους σημειώνεται η σχετικά υψηλή
σεισμικότητα στον άξονα Γρεβενά - Κοζάνη, η ευπάθεια κάποιων τμημάτων του δασικού
χώρου στην εκδήλωση πυρκαγιών, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις κατολισθήσεων σε
οικισμούς και στα ορυχεία του λιγνίτη, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις εκδήλωσης
πλημμυρικών

φαινομένων

σε

περιοχές

των

σημαντικών

πόλεων

και

οικισμών.

Η

αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων συμβάλει στην επίτευξη ενός αυξημένου επιπέδου
πολιτικής προστασίας.
Τέλος σημαντικό θεωρείται και το πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τον
Διαρκή

Κατάλογο

κηρυγμένων

αρχαιολογικών

χώρων

και

μνημείων

της

Ελλάδος,

εντοπίζονται πλήθος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων – μνημεία της προϊστορικής και
κλασικής εποχής, της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής αλλά και της νεότερης εποχής.
Επίσης, σύμφωνα με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
στην Περιφέρεια υπάρχει πλήθος σπηλαίων (κηρυγμένα και μη). Επίσης, καταγράφονται
αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί ενώ και τμήμα της Καστοριάς χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός
οικισμός. Εκτός από τους παραπάνω οικισμούς, στην Περιφέρεια υπάρχουν και άλλοι
αξιόλογοι οικισμοί, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, αλλά διακρίνονται
είτε για την ιδιαίτερή τους αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και για τον παραδοσιακό τους
χαρακτήρα είτε για τις σημαντικές συγκεντρώσεις βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεωτέρων
μνημείων. Σημαντικής αξίας θεωρούνται οι εντοπιζόμενοι γεώτοποι με προεξάρχουσα
περίπτωση το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης που έχει ανακηρυχθεί ως τέτοιο από την
UNESCO.
Από αναπτυξιακή άποψη, η Περιφέρεια έχει μικτό βιομηχανικό και αγροτικό χαρακτήρα που
παγιώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 με την εκμετάλλευση των λιγνιτικών
κοιτασμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης
και Φλώρινας, και με ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας (γουνοποιία) στην ΠΕ
Καστοριάς και στο Δήμο Βοΐου (Σιάτιστα, κ.α.) και με μικρές μονάδες επεξεργασίας της
πρωτογενούς παραγωγής για την τοπική αγορά (που επέζησαν έως τη δεκαετία του 2000).
Κατέχει κεντρικό ρόλο στην εθνική οικονομία ως ο σημαντικότερος τόπος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζει μεταβολή του χαρακτήρα
της με βελτίωση της προσπελασιμότητάς της ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Εγνατίας
Οδού και των καθέτων αξόνων της, προσπελασιμότητα όμως που έδρασε και αντίρροπα,
επιτρέποντας την ταχύτερη και φθηνότερη διείσδυση στην τοπική αγορά των εκτός της
περιφέρειας επιχειρήσεων.
Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε έως τώρα με κινητήρα τον κλάδο Εξόρυξη
– Ενέργεια, με δευτερεύουσα συμβολή του κλάδου της γουνοποιίας, με κατά περιόδους
επενδύσεις των ΜΜΕ στη μεταποίηση σε κλάδους απευθυνόμενους κυρίως στην εσωτερική ή
και μόνο στην τοπική αγορά υπό συνθήκες «προστασίας» που προσέφεραν η γεωγραφική
απομόνωση και η νομοθεσία κινήτρων, με μια σχετική έκρηξη στον κατασκευαστικό τομέα
που προκάλεσαν η κυκλοφορία του εισοδήματος που παρήγαγε ο ενεργειακός κλάδος και η
εκτέλεση έργων υποδομής, χωρίς όμως δομική συνολική βελτίωση σε ό,τι αφορά την
απασχόληση.
Πίνακας ΣΤ.7. Σύνοψη αναπτυξιακών δεικτών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

194

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027
μ.ο.
ΕΕ27
57.67
1
31.20
0
2%
25%
73%
4,6%
22,5
%
72,9
%

τιμή
2013

πλέον
πρόσφατη

Έτος

τιμή
χώρας

%
χώρας

θέση/
χώρα

5.047

3.767

2019

183.414

2%

11η

ΑΕΠκκ (€/κάτοικο)

18.000

14.200

2019

17.100

83%

7η

%
%
%
%

ΑΠΑ α/γενούς
ΑΠΑ β/γενούς
ΑΠΑ γ/γενούς
απασχόλησης α/γενή

6%
56%
39%
16,7%

8%
46%
46%
17,2%

2018
2018
2018
2018

4%
15%
81%
11,2%

217%
307%
57%
154%

4η
1η
13η
8η

% απασχόλησης β/γενή

22,7%

22,4%

2018

13,3%

168%

1η

% απασχόλησης γ/γενή

60,6%

60,4%

2018

75,5%

80%

12η

-1,40

-1,44

2019

26%

11η

48,4%

70,92%

2019

94,6%

75%

5η

0,4%

0,49%

2018

1,2%

40%

10η

2,2%

22%

0,0%

0,12%

2018

0,6%

21%

10η

1,5%

8%

360,8
8,2%

309,4
8,2%

2019
2019

33.867
18,5%

1%
44%

10η

417

402

2018

420

96%

6η

537

75%

% απασχόλησης

43,2%

50,6%

2019

56,5%

90%

12η

% ανεργίας

31,6%

24,6%

2019

17,3%

142%

13η

% ανεργίας νεών

70,4%

53,5%

2019

35,2%

152%

13η

% ανεργίας γυναικών
% πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας / αποκλεισμού
% πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας
% πληθυσμού α/βαθμιας
εκπαίδευσης
% πληθυσμού β/βαθμιας
εκπαίδευσης
% πληθυσμού γ/βαθμιας
εκπαίδευσης
% πληθυσμού σε εκπαίδευση /
κατάρτιση
Αριθμός θερμοημερών

37,9%

32,9%

2019

21,5%

153%

13η

μ.δ.

34,8%

2019

30,0%

116%

9η

μ.δ.

21,6%

2019

17,9%

121%

11η

42,8%

26,0%

2019

23,2%

112%

4η

37,1%

46,9%

2019

44,9%

104%

3η

20,1%

27,1%

2019

31,9%

85%

6η

3,6%

4,1%

2019

3,9%

105%

4η

2.237

2.235

2020

153%

Αριθμός τουριστικών αφίξεων

319.265

272.390

2018

1.458
20.515.9
37

Εισητήρια σε Αρχαιολογικούς
χώρους

12.250

17.166

2018

Δείκτης
ΑΕΠ (εκμ.€)

Περιφερειακός Δείκτης
Ανταγωνιστικότητας (RCI)
Περιφερειακός Δείκτης
Καινοτομίας (RII) (% ΕΕ μ.ο.)
δαπάνες Ε&Α %ΑΕΠ
δαπάνες επιχειρήσεων Ε&Α %
ΑΕΠ
Εξαγωγές (εκμ.€)
Εξαγωγές %ΑΕΠ
νοσοκομειακές κλίνες /100χιλ
κατοίκους

1%

13η

1

% ΕΕ
μ.ο.
7%
46%
506%
184%
63%
374%
100%
83%
24%
71%

68,4
%
6,3%
15,1
%
7,1%
20,9
%
16,5
%
21,6
%
46,8
%
31,6
%
10,8
%

74%
390%
354%
463%
167%
131%
120%
100%
86%
38%

-

Αυτά συνεπάγονται ότι η υφιστάμενη παραγωγική διάρθρωση αδυνατεί να απορροφήσει τους
κραδασμούς

από

την

κρίση,

με

αρνητικό

εμπορικό

ισοζύγιο.

μεγάλο

έλλειμμα

ανταγωνιστικότητας, υστέρηση σε καινοτομία, επιχειρηματική κουλτούρα, ποιότητα θεσμών,
ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και με
ενδο-περιφερειακές ανισότητες που επιμένουν, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές που
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα με μέσο όρο
εισοδήματος κάτω από το όριο της φτώχειας και δείκτη γήρανσης υψηλότερο του εθνικού
μέσου όρου. Το μικρό μέγεθος της οικονομίας και η έλλειψη ισορροπίας στην κλαδική της
σύνθεση, καταλήγουν σε απασχόληση που συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δύο
μόνο τομείς (γεωργία και εξόρυξη – βιομηχανία – ενέργεια) και άρα απασχόληση και
εισόδημα είναι συνεχώς ευάλωτοι σε κάθε αρνητική εξέλιξη σ΄ αυτούς τους τομείς.

Ο

συνδυασμός μειούμενης εξωστρέφειας και περιορισμένης χρήσης/υιοθέτησης/προσαρμογής
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καινοτομίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα συνεκτικό διατηρήσιμο σώμα επιχειρήσεων,
με αποτέλεσμα τη μείωση του πλήθους τους αμέσως με την έκρηξη της οικονομικής κρίσης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν κρίσιμους παράγοντες διαμόρφωσης της οικονομικής
δραστηριότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας και καθορίζουν τις δυνατότητες της
Περιφέρειας να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της, να αναστρέψει τις αδυναμίες της και να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν. Υπό τις πρόσθετες νέες συνθήκες έντασης του
διεθνούς και δια-περιφερειακού ανταγωνισμού, περιορισμού της κρατικής παρέμβασης και
αλλαγών στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, τις διαρθρωτικές αδυναμίες του
παραγωγικού συστήματος που επιμένουν (περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, χαμηλή
διασύνδεση μεταξύ παραγωγικών τομέων, εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, μικρό
μέγεθος των επιχειρήσεων, μικρό επίπεδο σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και χαμηλές
επιδόσεις σε υιοθέτηση καινοτομίας και σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ), σε συνδυασμό με την
ανάγκη μετάβασης και προσαρμογής στη μεταλιγνιτική περίοδο και αντιστάθμισης των
επιπτώσεων της πανδημίας, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που πρέπει να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά η Περιφέρεια και να αποκτήσει ένα ασφαλές περιβάλλον ισόρροπης και
σταθερής ανάπτυξης με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική
συνοχή.
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Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του
Προγράμματος θα επηρεάσει τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους οι οποίοι
καθορίζονται από τη διαπίστωση των τάσεων και των προοπτικών της Περιφέρειας σε
συσχέτιση με τις επιλογές των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του νέου ΠΕΠ. Στη βάση αυτής
της συσχέτισης (περιβαλλοντικών στόχων και δυνητικών επιπτώσεων - επιδράσεων)
πραγματοποιείται η αξιολόγηση με χρήση κλίμακας ποιοτικών παραμέτρων και παρατίθεται η
σχετική

τεκμηρίωση.

Τέλος

περιγράφονται

κατευθύνσεις

και

προσαρμογές

για

την

αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων - επιδράσεων από την υλοποίηση των επιλογών του
Προγράμματος.

Κεντρικό

αξιολογικό

περίγραμμα

της

εκτίμησης

-

αξιολόγησης

και

αντιμετώπισης των δυνητικών επιπτώσεων - επιδράσεων είναι η στρατηγική επιλογή της
βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή η ισότιμη θεώρηση προτεραιοτήτων όπως η οικονομική
ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία των πόρων του περιβάλλοντος.
Ζ.1. ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίζεται
στην αξιολόγηση δημοσιοποιημένων ΣΜΠΕ των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και στις
προτάσεις του "Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-2013", έκδοσης 2006
(Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development
Programmes Network). Η τελική μέθοδος που επιλέγεται αποτελεί προσαρμογή των ανωτέρω
στη βάση των ειδικότερων στοχεύσεων του Προγράμματος, της ανάλυσης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του χώρου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εξειδίκευση των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Η γενική διάρθρωση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας
παρουσιάζεται ως εξής:


Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ο καθορισμός των γενικών και των ειδικότερων
περιβαλλοντικών στόχων σε συνάφεια με τις στρατηγικές επιλογές του Προγράμματος
και της περιβαλλοντικής πολιτικής.



Αφού καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, εξετάζεται η ειδικότερη συσχέτισή τους
με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Προγράμματος και αποσαφηνίζονται σε ένα
πρώτο βαθμό οι βασικές επιπτώσεις – επιδράσεις επί των στόχων που έχουν επιλεγεί.



Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις - επιδράσεις, πρωτογενείς - δευτερογενείς,
θετικές και αρνητικές ανά περιβαλλοντικό στόχο και ανά αναπτυξιακή προτεραιότητα.
Γίνεται περιγραφή της θετικής ή αρνητικής επίπτωσης των προβλέψεων και επίσης
καταγράφονται οι αναδράσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα και αξιολογείται η ένταση
αυτών στη βάση αναγνώρισης των όποιων αρνητικών επιπτώσεων. Καταγράφεται
επίσης η χρονική εξέλιξη αυτών σε βραχυπρόθεσμό ή μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
όπως και η μονιμότητά τους.



Ακολούθως πραγματοποιείται η σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων - επιδράσεων
και καταγράφονται – κωδικοποιούνται αναλυτικότερα οι επιπτώσεις που λειτουργούν
με θετικό - ουδέτερο ή αρμητικό τρόπο στα περιβαλλοντικά και εν γένει αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά του χώρου της Περιφέρειας.
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Τέλος παρουσιάζεται πλαίσιο προτάσεων για την απάλυνση των κινδύνων και την
πρόβλεψη μη αποδεκτών συνεπειών.

Ζ.2. ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΣΤΌΧΩΝ
Μέσα από την εξέταση του στρατηγικού οράματος της Περιφέρειας, των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων που υιοθετούνται σε συνάφεια με στόχους αναπτυξιακής πολιτικής και του
τόπου εξειδίκευσης αυτών σε μέτρα εφαρμογής - δράσεις, σε συνδυασμό με τις διακριβώσεις
της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, δομήθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Αυτοί, καθώς
εξειδικεύουν τη γενική στρατηγική κατεύθυνση περί βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρούν την
εισαγωγή

των

στοιχείων

του

φυσικού

και

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος

στις

προγραμματικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας με τρόπο που αφενός υποστηρίζεται η
αναπτυξιακή

προοπτική

και

αφετέρου

διατηρείται

η

ποιότητα

των

περιβαλλοντικών

παραμέτρων ως συστατικά τρεχουσών και μελλοντικών επιδιώξεων και ευκαιριών.
Οι γενικοί περιβαλλοντικοί στόχοι εντοπίζονται: α) στη διατήρησης της βιοποικιλότητας, β)
στην προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων, γ) στην προστασία και ανάδειξη
του τοπίου, δ) στην προστασία των εδαφών, ε) στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, στ) στην αντιμετώπιση οχλήσεων θορύβου, ζ) στην προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, η) στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θ) στην
κοινωνική

και

εδαφική

συνοχή.

Παράλληλα,

οι

ανωτέρω

περιβαλλοντικοί

στόχοι

εξειδικεύονται περαιτέρω ώστε να προβάλλεται με ακρίβεια η εστιασμένη σχέση των
αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων

του

Προγράμματος

με

τα

ζητήματα

περιβαλλοντικής

προστασίας και διατήρησης και να διαμορφώνεται έτσι ένα ικανοποιητικό μεθοδολογικό
πλαίσιο αποτίμησης των επιπτώσεων - επιδράσεων. Οι ειδικοί περιβαλλοντικοί στόχοι
εστιάζουν στα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα αποφεύγοντας την
επέκταση σε ευρεία και γενικά προβλήματα.
Στο σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί στόχοι και η διασύνδεσή τους
με τους ειδικότερους. Επιλέγονται 9 γενικοί και 25 ειδικοί περιβαλλοντικοί στόχοι.
Σημειώνεται επίσης ότι η εξειδίκευση των περιβαλλοντικών στόχων διαμορφώνει και το
βασικό μεθοδολογικό περίγραμμα για την επιλογή των δεικτών αποτίμησης των επιπτώσεων επιδράσεων, όπως θα παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο.
Πίνακας Ζ.1. Εξειδίκευση περιβαλλοντικών στόχων
Γενικός

Ειδικός

περιβαλλοντικός στόχος

περιβαλλοντικός στόχος
 Ανάδειξη φυσικών αποθεμάτων και προστατευόμενων

Διατήρηση βιοποικιλότητας

οικολογικά ζωνών
 Ενίσχυση της παραγωγής γνώσης για τις ζώνες φυσικού
ενδιαφέροντος

Προστασία και αξιοποίηση των
υδατικών αποθεμάτων
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 Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων
 Υποστήριξη μέτρων ΣΔΛΑΠ

Προστασία και ανάδειξη του
τοπίου

 Ασφάλεια πρόσβασης του πληθυσμού σε νερό

 Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστικές ζώνες και στην
ύπαιθρο
 Ανάδειξη φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων
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Γενικός

Ειδικός

περιβαλλοντικός στόχος

περιβαλλοντικός στόχος
 Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων
 Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και

Προστασία των εδαφών

άλλων φυσικών καταστροφών
Αντιμετώπιση της

 Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ατμοσφαιρικής ρύπανση
Αντιμετώπιση οχλήσεων

 Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

θορύβου
Προστασία και ανάδειξη

 Ανάδειξη και αποκατάσταση μνημείων

πολιτιστικής κληρονομιάς

 Βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων
 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και
αναβάθμισης

Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή

 Επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην
τηλεθέρμανση
 Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και
άλλων φυσικών καταστροφών
 Ευαισθητοποίηση πληθυσμού
 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 Προώθηση έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων
 Αναβάθμιση κοινωνικής υποδομής υγείας, πρόνοιας,
έρευνας και εκπαίδευσης
 Προώθηση της απασχόλησης και βελτίωση των

Κοινωνική και εδαφική συνοχή

δεξιοτήτων του πληθυσμού
 Στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των Ρομά
 Καταπολέμηση της φτώχιας
 Παραγωγή γνώσης για το τουριστικό προϊόν
 Αναβάθμιση οδικών προσβάσεων και διασύνδεσης με τα
ΔΕΔ-Μ

Ζ.3.

ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ

ΣΤΌΧΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συσχέτιση των γενικών και ειδικών περιβαλλοντικών στόχων με τις επιλογές των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων διαμορφώνεται μέσα από την κατανόηση των βασικών
περιβαλλοντικών επιδιώξεων μέσα από την εθνική πολιτική και την εξειδίκευσή της στον
περιφερειακό χώρο. Έτσι, η περιβαλλοντική θεώρηση ανά αναπτυξιακή προτεραιότητα
καταγράφεται ακολούθως, ενώ συνθετικά αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα που ακολουθεί.
Ζ.3.1. ΑΠ1. Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της
Περιφέρειας
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζει στην προώθηση της έρευνας, της
τεχνολογίας, της καινοτομίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικότητας τους αλλά και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του
δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:
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Η βελτίωση των καινοτομικών επιδόσεων της περιφέρειας. Οι υποστηριζόμενες
δράσεις θα αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις δημόσιων ερευνητικών φορέων και θα
βοηθήσουν στην διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, για την
παραγωγή

εμπορικά

αξιοποιήσιμης

έρευνας

καθώς

και

την

δημιουργία

των

κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας.


Ο ψηφιακός μετασχηματισμό φορέων δημόσιου χαρακτήρα της Περιφέρειας. Οι
υποστηριζόμενες δράσεις θα δημιουργήσουν ψηφιακά δεδομένα και υπηρεσίες
τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των ληπτών
των υπηρεσιών αλλά και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω
αύξηση των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.



Η διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας προς δραστηριότητες υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι υποστηριζόμενες
δράσεις θα αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις ικανότητες των
ΜΜΕ της Περιφέρειας, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης
και

της

ενεργειακής

μετάβασης.

Παράλληλα

θα

υποστηρίξουν

τις

κοινές

επιχειρηματικές προσπάθειες, για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την
υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας καθώς και την εκκόλαψη
και ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.


Η προώθηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών προτύπων στις ΜΜΕ της
Περιφέρειας. Περιλαμβάνει δράσεις για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των
ΜΜΕ, τόσο εργαζομένων όσο και διοικητικών στελεχών σε θέματα σχετικά με τους
τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας αλλά και την ανάπτυξη της καινοτομίας,
την υιοθέτηση ΤΠΕ και την κυκλική οικονομία.

Με βάση αυτές τις επιλογές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν:


Στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής: μέσω της επέκτασης των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο για τις λειτουργίες του δημοσίου όσο
και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και μέσω της προώθησης της έρευνας και
καινοτομίας

των

επιχειρήσεων

γεγονός

που

συνδέεται

με

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητά τους και την επέκταση του παραγωγικού τους αποτυπώματος.
Προοπτικά τέτοιες επιλογές ενισχύουν την οικονομία της Περιφέρειας, ενδυναμώνουν
την κοινωνική συνοχή μέσω διατήρησης και επέκτασης του εισοδήματος ενώ
παρεμβαίνουν και στην αποδοτικότητα των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Ζ.3.2. ΑΠ2. Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζει στην προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, την προώθηση μέτρων προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή και πρόληψης σχετικών κινδύνων, την προώθηση μέτρων διασφάλισης
νερού ύδρευσης, την εφαρμογή προβλέψεων διαχείρισης των υδάτων και την υποστήριξη
των υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:


Η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας των δημοσίων κτηρίων και
υποδομών ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας και έμμεσα η
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου.



Η αύξηση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας έναντι των κλιματικών καταστροφών,
όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές με θετική επίπτωση στην προστασία της ζωής και
της περιουσίας των κατοίκων και των επισκεπτών.
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Η ενίσχυση της βιώσιμης της χρήσης των υδάτων, με αποτέλεσμα την προστασία των
πόρων (ποιοτικά και ποσοτικά) και την ασφάλεια χρήσης τους από τον πληθυσμό.
Λόγω της θέσης της Περιφέρειας (ανάντη), τα οφέλη θα επηρεάσουν και άλλες
περιφέρειες που συνδέονται με τα υδατικά συστήματα της ΠΔΜ.

Με βάση αυτές τις επιλογές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν:


Στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: μέσω του εκσυγχρονισμού του δημόσιου
κτηριακού αποθέματος ώστε να εξοικονομείται ενέργεια και μέσω ενίσχυσης της
πρόληψης λόγω επίτασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Προοπτικά τέτοιες
επιλογές οδηγούν στην εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως αυτής που προέρχεται από
την καύση ορυκτών καυσίμων, συγκράτησης της έκλυσης στην ατμόσφαιρα αερίων
του θερμοκηπίου και προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από
κινδύνους και καταστροφές. Κρίσιμη θεωρείται και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
καθώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των
επιλογών.



Στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: μέσω του εκσυγχρονισμού του
κτηριακού αποθέματος ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Προοπτικά τέτοιες επιλογές
οδηγούν στην αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και άρα στην ελάττωση
έκλυση στην ατμόσφαιρα αερίων ρύπων.



Στην προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων: μέσω της υλοποίησης
υποδομών

ασφαλούς

πρόσβασης του πληθυσμού

σε

νερό,

μέσω

υλοποίησης

προβλέψεων επεξεργασίας και ενδεδειγμένης διάθεσης των αστικών λυμάτων και
μέσω υποστήριξης μέτρων του ΣΔΛΑΠ. Προοπτικά τέτοιες επιλογές ενισχύουν την
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των αποδεκτών από
τη ρύπανση αλλά και την εν γένει προσέγγιση των στόχων του ΣΔΛΑΠ αναφορικά με
τη αποκατάσταση μιας καλής ποσοτικής, χημικής και οικολογικής κατάστασης των
υδάτινων σωμάτων.


Στην προστασία των εδαφών: μέσω υλοποίησης προβλέψεων επεξεργασίας και
ενδεδειγμένης διάθεσης των αστικών λυμάτων και μέσω ενίσχυσης της πρόληψης
λόγω επίτασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Προοπτικά τέτοιες επιλογές
ενισχύουν την προστασία των αποδεκτών από τη ρύπανση και την προστασία των
φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από κινδύνους και καταστροφές.

Ζ.3.3. ΑΠ3. Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζει στην επέκταση και αναβάθμιση του
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και την καλύτερη διασύνδεσή του με το οδικό πλέγμα της
Εγνατίας Οδού (ΔΕΔ-Μ). Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:


Η υλοποίηση παρεμβάσεων επί του οδικού δικτύου περιφερειακής και τοπικής
σημασίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων συνδεσιμότητας τόσο
μεταξύ επιμέρους τμημάτων της Περιφέρειας όσο και μεταξύ αυτής και του εθνικού
συστήματος οδικών υποδομών.

Με βάση αυτές τις επιλογές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν:


Στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής: μέσω επέκτασης, αναβάθμισης
και

βελτίωσης

των

οδικών

υποδομών

πρόσβασης

επιμέρους

τμημάτων

της

Περιφέρειας αλλά και μέσω της διασύνδεσης αυτής με τα ευρύτερα οδικά δίκτυα
εθνικής εμβέλειας. Προοπτικά τέτοιες επιλογές ενισχύουν τη συνδεσιμότητα περιοχών
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και πληθυσμού της Περιφέρειας με σημαντικά αστικά κέντρα βελτιώνοντας με έμμεσο
τρόπο την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Αμφίδρομα, ενισχύονται οι
συνθήκες προσβασιμότητας του περιφερειακού χώρου γεγονός που μπορεί να
συσχετιστεί με την αύξηση της επισκεψιμότητας για τουριστικούς ή άλλους λόγους.


Στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς: μέσω της βελτίωσης της
προσβασιμότητας στους πολιτιστικούς χώρους και μνημεία. Προοπτικά η βελτίωση της
προσβασιμότητας οδηγεί σε αύξηση της επισκεψιμότητας γεγονός που συνιστά
συνθήκη για την περαιτέρω ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της
Περιφέρειας.

Ζ.3.4. ΑΠ4 – ΑΠ5. Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζει στην αναβάθμιση των υποδομών
(κτιριακών και άλλων) όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των υποδομών
(κτιριακών και άλλων) της υγείας και μέριμνας, την επέκταση – αποκατάσταση – ανάδειξη
των πολιτιστικών υποδομών και μνημείων, την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης,
προγραμμάτων βελτίωσης των δεξιοτήτων του πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, ειδικών
προγραμμάτων στήριξης και ένταξης των Ρομά και πολιτών τρίτων χωρών και προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχιας και των συνεπειών της. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:


Η βελτίωσης των υποδομών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμβάλλοντας στην
αναβάθμιση τόσο της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά για τον πληθυσμό της Περιφέρειας
όσο και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών,



Η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.



Η βελτίωση των υποδομών υγείας και φροντίδας συμβάλλοντας στην αναβάθμιση
τόσο της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά για τον πληθυσμό της Περιφέρειας όσο και του
επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.



Η ολοκλήρωση των δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές
αναπηρίες.



Η ενίσχυση δράσεων κατάρτισης ανέργων σε τομείς εξειδίκευσης της στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης και την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
συμβάλλοντας στην βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση.



Η ενίσχυση δράσεων πρόσβασης στην απασχόληση σε ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού συμβάλλοντας στην κοινωνική τους συμμετοχή και ενσωμάτωση: ρομά,
πρόσφυγες, μετανάστες, θύματα βίας και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.



Η ενίσχυση δράσεων στήριξης σε άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένους
οικισμούς με δωρεάν παροχές ισότιμης πρόσβασης στην πρόληψη και υγειονομική
περίθαλψη, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και
κρίσεων.



Η υποστήριξη των παιδιών οικογενειών σε φτώχεια ή κίνδυνο φτώχειας τόσο σε
ψυχολογικό και μαθησιακό όσο και υλικοτεχνικό επίπεδο, καθώς επίσης και την
υποστήριξη της επέκτασης των υπηρεσιών υφιστάμενων κοινωνικών δομών.



Ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω
της ανάδειξης πολιτιστικών πόρων, της διασύνδεσής τους και την προώθηση του
οικοτουρισμού.

Με βάση αυτές τις επιλογές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν:


Στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής: μέσω της αναβάθμισης
κοινωνικών
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υποδομών

υγείας,

πρόνοιας

και

εκπαίδευσης

και

των

συνθηκών
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πρόσβασης σε αυτά, μέσω της προώθησης της απασχόλησης, μέσω της στήριξης
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μέσω ενεργειών αντιμετώπισης της φτώχειας και
μέσω ενεργειών για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος βάσει της προβολής
των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων της Περιφέρειας. Προοπτικά τέτοιες
επιλογές ενισχύουν το πλέγμα προστασίας του πληθυσμού αναφορικά με την
πρόσβαση αυτού σε ικανοποιητικές συνθήκες υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας.
Επίσης ενισχύουν το κοινωνικό κεφάλαιο μέσα από τη στήριξη των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και της γνώσης επί κρίσιμων παραγωγικών
δυνατοτήτων όπως ο οικοτουρισμός. Παράλληλα βελτιώνουν τις συνθήκες συνοχής
του πληθυσμού μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος και των ευπαθών ομάδων αλλά
και των ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες μειονεξίας.


Στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς: μέσω της ανάδειξης και
βιώσιμης ένταξης των πολιτιστικών πόρων σε ενέργειες και πρωτοβουλίες τουριστικής
ανάπτυξης καθώς και μέσω της προώθησης της ψηφιακής προσβασιμότητας των
πολιτιστικών πόρων. Προοπτικά η ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας των
πολιτιστικών πόρων δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προστασία τους.

Ζ.3.5. ΑΠ6. Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη αστικών περιοχών και υπαίθρου
Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζει στην προώθηση/ολοκλήρωση σχεδίων
βιώσιμης

αστικής

κινητικότητας,

δράσεων

ανάδειξης

της

φυσικής

και

πολιτιστικής

κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων αλλά και παρόμοιες δράσεις που ακολουθούν ως
συνέχεια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:


Η υποστήριξη του αστικού πληθυσμού επιλεγμένων περιοχών με έμφαση στις ομάδες
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα ανεργίας, δυσαρμονίας προσόντων
και επιπέδου εξειδίκευσης, αποχώρησης από την επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω
της κρίσης, δυσμενών συνθηκών και περιβάλλοντος διαβίωσης, απόστασης από τον
τόπο εργασίας.



Η υποστήριξη του πληθυσμού σε επιλεγμένες περιοχές, με έμφαση στις ομάδες που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα ανεργίας, δυσαρμονίας προσόντων και
επιπέδου εξειδίκευσης και αποχώρησης από την επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω
της κρίσης, με κατεύθυνση την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
πόρων προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας, του αναπροσανατολισμού της
δραστηριότητας από την κυρίαρχη στους τομείς της ενέργειας και της πρωτογενούς
παραγωγής και της ενίσχυσης του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού
στην οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία.

Με βάση αυτές τις επιλογές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αφορούν:


Στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων
ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Προοπτικά τέτοιες ενέργειες ενισχύουν
τη βιώσιμη λειτουργία των σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που
προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας του πληθυσμού εντός
αστικών κέντρων και άρα ελάττωση των εκλυόμενων ρύπων από τη λειτουργία των
οχημάτων.



Στην αντιμετώπιση της οχλήσεων θορύβου: μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων
ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Προοπτικά τέτοιες ενέργειες ενισχύουν
τη βιώσιμη λειτουργία των σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που
προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας του πληθυσμού εντός
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αστικών κέντρων και άρα ελάττωση των οχλήσεων θορύβου προς τον πληθυσμό που
διαβιεί.


Στη

διατήρηση

της

βιοποικιλότητας:

μέσω

της

ανάδειξης

των

φυσικών

και

πολιτιστικών πόρων και της παραγωγής γνώσης επί αυτών υπό το πρίσμα προώθησης
του τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα του οικοτουρισμού. Προοπτικά, τέτοιες
επιλογές οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των αποθεμάτων γεγονός που ενισχύει την
προσπάθεια προστασίας και διατήρησής τους.


Στην προστασία και ανάδειξη του τοπίου: μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και

μέσω αξιοποίησης των φυσικών και

αθρωπογενών αποθεμάτων υπό το πρίσμα της αναδιάταξης του παραγωγικού
προτύπου με την ενίσχυση μορφών τουρισμού. Προοπτικά, καλύτερες συνθήκες
κινητικότητας του πληθυσμού εντός αστικών συγκεντρώσεων συνδυάζεται με την
αναμόρφωση στοιχείων και χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου. Επίσης η ένταξη
φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες όπως ο τουρισμός –
οικοτουρισμός αποτελεί παράγοντα προστασίας των αποθεμάτων τα οποία συνδέονται
και με την τοπιολογική διατήρηση περιοχών της υπαίθρου.


Στην κοινωνική και εδαφική συνοχή: μέσω προώθησης της απασχόλησης σε τομείς
όπως ο τουρισμός – οικοτουρισμός. Προοπτικά η παραγωγική διαφοροποίηση και
ενδυνάμωση

χωρικών

τμημάτων

της

Περιφέρειας

με

αξιόλογα

φυσικά

και

ανθρωπογενή αποθέματα, οδηγεί σε ενίσχυση των τοπικών συστημάτων γεγονός που
συνδέεται και με τη συνοχή του πληθυσμού.

Πίνακας Ζ.2. Συσχέτιση Περιβαλλοντικών Στόχων και Προτεραιοτήτων
Περιβαλλοντικοί στόχοι

Π1

Π2

Π3

Π4, Π5

Π6

Διατήρηση βιοποικιλότητας


Ανάδειξη φυσικών αποθεμάτων και προστατευόμενων

•

οικολογικά ζωνών


Ενίσχυση της παραγωγής γνώσης για τις ζώνες φυσικού
ενδιαφέροντος

Προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων


Ασφάλεια πρόσβασης του πληθυσμού σε νερό



Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων



Υποστήριξη μέτρων ΣΔΛΑΠ

•

Προστασία και ανάδειξη του τοπίου


Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστικές ζώνες και στην ύπαιθρο



Ανάδειξη φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων

•

Προστασία των εδαφών


Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων



Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων

•

φυσικών καταστροφών
Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανση


Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης



Επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση



Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
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Περιβαλλοντικοί στόχοι

Π1

Π2

Π3

Π4, Π5

Π6

Αντιμετώπιση οχλήσεων θορύβου


•

Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς


Ανάδειξη και αποκατάσταση μνημείων



Βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων

•

•

•

•

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή


Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης



Επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση



Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων

•

φυσικών καταστροφών


Ευαισθητοποίηση πληθυσμού

Κοινωνική και εδαφική συνοχή


Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης



Προώθηση έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων



Αναβάθμιση κοινωνικής υποδομής υγείας, πρόνοιας, έρευνας
και εκπαίδευσης



Προώθηση της απασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων του

•

•

πληθυσμού


Στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των Ρομά



Καταπολέμηση της φτώχιας



Παραγωγή γνώσης για το τουριστικό προϊόν



Αναβάθμιση οδικών προσβάσεων και διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

205

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

Ζ.4. ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΣΤΌΧΟ
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων επιλέγεται μια κλίμακα εμπειρικής βαθμολόγησης η οποία
περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες:


Επιπτώσεις ως προς την εμφάνιση των φαινομένων (πρωτογενής, δευτερογενής
επίπτωση).



Επιπτώσεις ως προς το είδος των φαινομένων (θετική, ουδέτερη, αρνητική επίπτωση).



Επιπτώσεις

ως

προς

το

χρόνο

έκφρασης

των

φαινομένων

(βραχυπρόθεσμη,

μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη επίπτωση).


Επιπτώσεις ως προς την ένταση των φαινομένων (μόνιμες, προσωρινές επιπτώσεις).

Ακολουθεί τυποποίηση και συσχέτιση της επιλεγμένης κατηγοριοποίησης ανάλυσης των
επιπτώσεων με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Προγράμματος και της εξειδίκευσης
αυτών βάσει της ειδικής στοχοθεσίας και των επιλογών σε μέτρα εφαρμογής και δράσεις. Η
τυποποίηση πραγματοποιείται ανά περιβαλλοντικό στόχο. Περιγράφεται συνοπτικά σε πίνακα
διπλής εισόδου και αναλυτικά σε κείμενο τεκμηρίωσης που ακολουθεί.
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Ζ.4.1. Περιβαλλοντικός στόχος: Διατήρηση βιοποικιλότητας
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ανάδειξη φυσικών αποθεμάτων και προστατευόμενων οικολογικά ζωνών.



Ενίσχυση της παραγωγής γνώσης για τις ζώνες φυσικού ενδιαφέροντος.
Πίνακας Ζ.3. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της διατήρησης
βιοποικιλότητας

χρόνο

Στήριξη της καθαρής ενέργειας και
της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

•

Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της

•

Περιφέρειας
Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης

•

της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ)
Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

•

•

των αστικών περιοχών και της

•
•

•

•

την

•
•

•

•

•

Προσωρινή

Μόνιμη

Θετική

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς
ένταση

Μακροπρόθεσμη

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Μεσοπρόθεσμη

είδος
Βραχυπρόθεσμη

Ως προς το

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

•
•

•

•

υπαίθρου

Η σχέση της διατήρησης της βιοποικιλότητας με την αναπτυξιακή προτεραιότητα για την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας,
προσδιορίζεται κυρίως με τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους :


Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου
καταστροφών

και

της

ανθεκτικότητας,

λαμβάνοντας

υπόψη

προσεγγίσεις

που

βασίζονται στο οικοσύστημα


Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού



Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία



Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας εκτός αστικών περιοχών.

Η ενίσχυση των μέσων πρόληψης και αντιμετώπισης από κλιματικούς κινδύνους (πλημύρες –
πυρκαγιές) θα έχουν θετική επίπτωση στην προστασία της βιοποικιλότητας καθώς στις
περιοχές εφαρμογής – κάλυψης περιλαμβάνονται υγροτοπικά συστήματα και δάση. Άμεσα
θετική αναμένεται να είναι και η επίπτωση πράξεων για την βιώσιμη διαχείριση του νερού
που περιλαμβάνουν τόσο την εξοικονόμηση υδάτων για πόσιμη χρήση (και κατά συνέπεια την
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μείωση της πίεσης προς τα υδατικά οικοσυστήματα), όσο και για την μείωση της ρύπανσης
από οικιστικές λειτουργίες.
Επίσης, στην Προτεραιότητα 3 περιλαμβάνεται η προώθηση επιλογών ανάδειξης των φυσικών
και πολιτιστικών πόρων και της παραγωγής γνώσης επί αυτών υπό το πρίσμα προώθησης του
τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα του οικοτουρισμού, οδηγεί προοπτικά σε καλύτερη
κατανόηση των οικολογικών αποθεμάτων γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια προστασίας
και διατήρησής τους.
Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 (Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη) αναμένεται να
υλοποιηθούν επιπλέον έργα των δύο παραπάνω θεματικών, άλλα είναι δυνατή και η
υλοποίηση ειδικών έργων που στοχεύουν στην βελτίωση των χαρακτηριστικών των
οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας. Τα έργα αυτά θα καθοριστούν από τα σχέδια των
στρατηγικών, ωστόσο λόγω της στόχευσης τους (Λίμνες, Γεωτουρισμός) αναμένεται να
έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι καταρχήν θετικές διότι συμβάλουν στην
περαιτέρω ανάδειξη των φυσικών αποθεμάτων και των οικολογικών ζωνών ενώ ταυτόχρονα
ενισχύουν την παραγωγή γνώσης επί αυτών. Εκφράζονται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καθώς
απαιτείται χρόνος μετά την υλοποίηση των δράσεων ώστε οι θετικές επιδράσεις να
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία ενώ το αποτέλεσμα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά καθώς
παράγει αποτελέσματα με διάρκεια.
Αρνητικό αντίκτυπο (διαταραχή και κερματισμός βιοτόπων) ενδεχομένως να έχουν δράσεις
διαμόρφωσης νέων οδικών δικτύων.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των αρνητικών

επιπτώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση των έργων.
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Ζ.4.2. Περιβαλλοντικός στόχος: Προστασία - αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ασφάλεια πρόσβασης του πληθυσμού σε νερό.



Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων.



Υποστήριξη μέτρων ΣΔΛΑΠ.
Πίνακας Ζ.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της προστασίας και
αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων
Ως προς το

είδος

χρόνο

•

•

•

•

Προσωρινή

Μόνιμη

Θετική

Μακροπρόθεσμη

•

ένταση

Μεσοπρόθεσμη

της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

την

•

(σχετιζόμενη με το στόχο)
Στήριξη της καθαρής ενέργειας και

Ως προς

Βραχυπρόθεσμη

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

Η σχέση της προστασίας και αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων με την αναπτυξιακή
προτεραιότητα της στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης της
Περιφέρειας, προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες
στα οικοσυστήματα.



Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση υποδομών ασφαλούς πρόσβασης του πληθυσμού σε νερό, η
υλοποίηση προβλέψεων επεξεργασίας και ενδεδειγμένης διάθεσης των αστικών λυμάτων και
η

υποστήριξη

υλοποίησης

μέτρων

του

ΣΔΛΑΠ,

δημιουργεί

εμφανείς

προϋποθέσεις

προστασίας των υδάτων της Περιφέρειας. Τέτοιες επιλογές ενισχύουν την ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των αποδεκτών από τη ρύπανση αλλά και
την εν γένει προσέγγιση των στόχων του ΣΔΛΑΠ αναφορικά με την αποκατάσταση μιας
καλής ποσοτικής, χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι καταρχήν πρωτογενείς αφού με την
υλοποίηση των σχετικών δράσεων εφαρμογής υπάρχει άμεσος αντίκτυπος στις συνθήκες
χρήσης των υδάτων αλλά και της ποιότητας αυτών ως αποδέκτες των επεξεργασμένων
λυμάτων. Είναι θετικές διότι διαμορφώνεται ένα καλύτερο επίπεδο ποσοτικής και ποιοτικής
κατάστασης των υδάτινων σωμάτων. Εκφράζονται σε βραχυ-μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα
διότι τα οφέλη εκκινούν αμέσως με την υλοποίηση των επιλογών και έχουν διάρκεια στο
χρόνο και για το λόγο αυτό η επίπτωση εκφράζεται με μόνιμο τρόπο.
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Ζ.4.3. Περιβαλλοντικός στόχος: Προστασία και ανάδειξη του τοπίου
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστικές ζώνες και στην ύπαιθρο.



Ανάδειξη φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων.

Πίνακας Ζ.5. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της προστασίας και
ανάδειξης του τοπίου

είδος

χρόνο

των αστικών περιοχών και της

•

•

•

•

•

Προσωρινή

•

ένταση

Μόνιμη

Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

την

Μακροπρόθεσμη

•

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Βραχυπρόθεσμη

Ως προς το

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

υπαίθρου
Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της
Περιφέρειας

•

•

•

•

Η σχέση της προστασίας και ανάδειξης του τοπίου με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου, προσδιορίζεται
κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).



Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας εκτός αστικών περιοχών.

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων: α) εντός αστικού χώρου όπως
η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και β) στην ύπαιθρο μέσω αξιοποίησης των
φυσικών και αθρωπογενών αποθεμάτων υπό το πρίσμα της αναδιάταξης του παραγωγικού
προτύπου με την ενίσχυση μορφών τουρισμού, δημιουργεί συνθήκες προστασίας και
ανάδειξης των κρίσιμων στοιχείων του τοπίου της Περιφέρειας. Οι καλύτερες συνθήκες
κινητικότητας

του

πληθυσμού

εντός

αστικών

συγκεντρώσεων

συνδυάζεται

με

την

αναμόρφωση στοιχείων και χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου. Επίσης η ένταξη φυσικών
και πολιτιστικών πόρων σε νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες όπως ο τουρισμός – οικοτουρισμός
αποτελεί παράγοντα προστασίας των αποθεμάτων τα οποία συνδέονται και με την
τοπιολογική διατήρηση περιοχών της υπαίθρου.
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Αρνητικό αντίκτυπο (διαταραχή και κερματισμός του τοπίου) ενδεχόμενος να έχουν δράσεις
διαμόρφωσης νέων οδικών δικτύων τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία
των οδικών αξόνων.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι καταρχήν δευτερογενείς καθώς
προκύπτουν με έμμεσο τρόπο από την υλοποίηση δράσεων εντός αστικών περιοχών αλλά και
στην ύπαιθρο που οδηγούν με έμμεσο τρόπο στην αναβάθμιση και προστασία των
τοπιολογικών τους χαρακτηριστικών. Είναι θετικές διότι ενισχύουν την οργανωμένη,
προγραμματισμένη και υπό όρους, αξιοποίηση φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων.
Εκφράζονται σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς απαιτείται χρόνος μετά την υλοποίηση
των δράσεων ώστε οι θετικές επιδράσεις να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία ενώ το
αποτέλεσμα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά καθώς παράγει αποτελέσματα με διάρκεια.

Η

πρόληψη και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον
σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.
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Ζ.4.4. Περιβαλλοντικός στόχος: Προστασία των εδαφών
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων.



Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών.
Πίνακας Ζ.6. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της προστασίας των
εδαφών
Ως προς το

είδος

χρόνο

•

•

•

•

•

Προσωρινή

Μόνιμη

•

της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

ένταση
Μακροπρόθεσμη

Στήριξη της καθαρής ενέργειας και

την

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Βραχυπρόθεσμη

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

Η σχέση της προστασίας των εδαφών με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της στήριξη της
καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας, προσδιορίζεται
κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες
στα οικοσυστήματα.



Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση προβλέψεων επεξεργασίας και ενδεδειγμένης διάθεσης των
αστικών λυμάτων και δράσεων ενίσχυσης της πρόληψης λόγω επίτασης του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής,

διαμορφώνει

παράγοντες

για

την

προστασία

των

εδαφών

της

Περιφέρειας. Τέτοιες επιλογές ενισχύουν την προστασία των αποδεκτών (έδαφος) από τη
ρύπανση, την προστασία του φυσικού πόρου έδαφος από κινδύνους ερημοποίησης και την εν
γένει

προστασία

των

φυσικών

και

ανθρωπογενών

αποθεμάτων

από

κινδύνους

και

καταστροφές.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι καταρχήν πρωτογενείς αφού με την
υλοποίηση των σχετικών δράσεων εφαρμογής υπάρχει άμεσος αντίκτυπος στις συνθήκες
επιβάρυνσης του εδάφους και προστασίας του από δυνάμενους κινδύνους. Είναι θετικές διότι
διαμορφώνεται ένα καλύτερο επίπεδο ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των εδαφικών
πόρων. Εκφράζονται σε βραχυ-μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα διότι τα οφέλη εκκινούν
αμέσως με την υλοποίηση των επιλογών και έχουν διάρκεια στο χρόνο και για το λόγο αυτό η
επίπτωση εκφράζεται με μόνιμο τρόπο.
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Ζ.4.5. Περιβαλλοντικός στόχος: Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης.



Επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση.



Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Πίνακας Ζ.7. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της αντιμετώπισης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ως προς το

είδος

χρόνο

Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της
Περιφέρειας

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

•

των αστικών περιοχών και της

Προσωρινή

Μόνιμη

της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

ένταση
Μακροπρόθεσμη

Στήριξη της καθαρής ενέργειας και

την

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Βραχυπρόθεσμη

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

•
•

•

υπαίθρου

Η σχέση της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την αναπτυξιακή προτεραιότητα
της στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας,
προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση εκπομπών θερμοκηπίου.



Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συμφωνία με την Οδηγία ΑΠΕ (EU)
2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας.

Εκτιμάται ότι ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος, η προώθηση των ΑΠΕ στην
κτηριοδομή και την τηλεθέρμανση, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας,
στη συγκράτηση και αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων. Η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως
αυτής που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, μειώνει την έκλυση στην
ατμόσφαιρα αερίων ρύπων. Ταυτόχρονα η αντικατάσταση των ενεργειακών αναγκών των
κτιρίων από ΑΠΕ ομοίως βοηθά στην συγκράτηση χρήση ορυκτών καυσίμων.
Η σχέση της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την αναπτυξιακή προτεραιότητα
της

ολοκληρωμένης

χωρικής

ανάπτυξης

των

αστικών

περιοχών

και

της

υπαίθρου,

προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).
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Εκτιμάται ότι η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας συμβάλει αποφασιστικά στην απομείωση των συνθηκών επιβάρυνσης του
αστικού περιβάλλοντος με αέριους ρύπους. Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη βιώσιμη
λειτουργία των σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση
των συνθηκών κινητικότητας του πληθυσμού εντός αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των
εκλυόμενων ρύπων από τη λειτουργία των οχημάτων.
Επίσης, η δημιουργία νέων αξόνων που στοχεύει στην εξοικονόμηση μεταφορικού έργου θα
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων
ατμοσφαιρικών ρύπων.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς.
Πρωτογενείς διότι προκύπτει με άμεσο τρόπο συγκράτηση της έκλυσης αερίων ρύπων.
Δευτερογενείς καθώς προκύπτουν με έμμεσο τρόπο από την υλοποίηση δράσεων εντός
αστικών περιοχών που οδηγούν στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού.
Είναι θετικές διότι οδηγούν σε μείωση των επιπέδων αέριας επιβάρυνσης των αστικών
περιοχών αλλά και γενικότερα της ελάττωσης της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης. Εκφράζονται
σε βραχυ-μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς επέρχεται άμεση βελτίωση της κατάστασης
της ατμόσφαιρας κατά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται
χρόνος για την υλοποίηση κάποιων δράσεων ώστε οι θετικές επιδράσεις να αποτυπωθούν
στην καθημερινότητα των πόλεων. Το αποτέλεσμα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά καθώς
παράγει αποτελέσματα με διάρκεια υπό την προϋπόθεση ότι και άλλοι παράγοντες
λειτουργίας των πόλεων, που δρουν συνεργικά, θα ελέγχονται περιοδικά ως προς το βαθμό
επίπτωσης.
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Ζ.4.6. Περιβαλλοντικός στόχος: Αντιμετώπιση των οχλήσεων θορύβου
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Πίνακας Ζ.8. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της αντιμετώπισης των
οχλήσεων θορύβου
Ως προς το

είδος

χρόνο

των αστικών περιοχών και της

•

•

•

Προσωρινή

•

ένταση

Μόνιμη

Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

την

Μακροπρόθεσμη

Θετική

•

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Μεσοπρόθεσμη

Δευτερογενής

Προτεραιότητα

Πρωτογενής

εμφάνιση

Βραχυπρόθεσμη

Ως προς το

Αρνητική

την

Ουδέτερη

Ως προς

υπαίθρου

Η σχέση της αντιμετώπισης οχλήσεων θορύβου με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου, προσδιορίζεται
κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας συμβάλει αποφασιστικά στην απομείωση των συνθηκών επιβάρυνσης του
αστικού περιβάλλοντος με θόρυβο. Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία των
σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών
κινητικότητας του πληθυσμού εντός αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των εκλυόμενων
επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία των οχημάτων.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι καταρχήν δευτερογενείς καθώς
προκύπτουν με έμμεσο τρόπο από την υλοποίηση δράσεων εντός αστικών περιοχών που
οδηγούν με έμμεσο τρόπο στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. Είναι
θετικές διότι οδηγούν σε μείωση των επιπέδων θορύβου των αστικών περιοχών. Εκφράζονται
σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς απαιτείται χρόνος μετά την υλοποίηση των
δράσεων ώστε οι θετικές επιδράσεις να αποτυπωθούν στην καθημερινότητα των πόλεων. Το
αποτέλεσμα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά καθώς παράγει αποτελέσματα με διάρκεια υπό την
προϋπόθεση ότι και άλλοι παράγοντες λειτουργίας των πόλεων, που δρουν συνεργικά, θα
ελέγχονται περιοδικά ως προς το βαθμό επίπτωσης.
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Ζ.4.7. Περιβαλλοντικός στόχος: Προστασία - ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ανάδειξη και αποκατάσταση μνημείων



Βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων.
Πίνακας Ζ.9. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της προστασίας και
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

είδος

χρόνο

Περιφέρειας
Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης
της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+)
Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη
των αστικών περιοχών και της

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Προσωρινή

•

ένταση

Μόνιμη

Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της

την

Μακροπρόθεσμη

•

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Βραχυπρόθεσμη

Ως προς το

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

υπαίθρου

Η σχέση της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την αναπτυξιακή
προτεραιότητα της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας, προσδιορίζεται κυρίως
με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).

Εκτιμάται ότι ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με
καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα, μπορεί να ενισχύσει την
πρόσβαση στους πολιτιστικού πόρους. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών
πόρων ενεργοποιεί δράσεις και λειτουργίες προστασίας και ανάδειξής τους.
Επιπρόσθετα, η σχέση της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την
αναπτυξιακή προτεραιότητα της ενίσχυσης της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ
και ΕΚΤ+), προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική
ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία.

Εκτιμάται ότι η βιώσιμη ένταξη των πολιτιστικών πόρων σε ενέργειες και πρωτοβουλίες
τουριστικής ανάπτυξης αλλά και η προώθησής τους μέσω της ψηφιακής προσβασιμότητας,
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συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία τους καθώς δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις
για περαιτέρω υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν ακριβώς στην προστασία του αποθέματος
και της ενδεδειγμένης ένταξής του σε παραγωγικές επιδιώξεις.
Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, οι επιπτώσεις είναι τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς.
Πρωτογενείς διότι μέτρα και δράσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του πολιτιστικού
αποθέματος στοχεύουν ακριβώς στην προστασία αυτού ενώ δευτερογενείς διότι η βελτίωση
της προσβασιμότητας του περιφερειακού χώρου λειτουργεί με έμμεσο τρόπο στην ανάδειξη
του αποθέματος. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις είναι θετικές διότι διαμορφώνονται οι
προϋποθέσεις και τα μέσα προστασίας και ανάδειξης του στοιχείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Εκφράζονται

σε

βραχυ-μεσο-μακροπρόθεσμο

ορίζοντα

καθώς

τα

έργα

ανάδειξης λειτουργούν θετικά από τη στιγμή της υλοποίησής τους ενώ η ανάδειξη του
αποθέματος μέσα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας απαιτεί χρόνο για να αποδώσει. Το
συνολικό αποτέλεσμα έχει μόνιμο χαρακτήρα καθώς δημιουργεί αξίες στο τοπικό σύστημα
που λειτουργεί προσθετικά και σε βάθος χρόνου.
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Ζ.4.8. Περιβαλλοντικός στόχος: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης.



Επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση.



Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών.



Ευαισθητοποίηση πληθυσμού.

Πίνακας Ζ.10. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή
Ως προς το

είδος

χρόνο

•

•

•

•

•

Προσωρινή

•

Μόνιμη

της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης

Μακροπρόθεσμη

Στήριξη της καθαρής ενέργειας και

την
ένταση

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

•

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Βραχυπρόθεσμη

Δευτερογενής

Προτεραιότητα

Πρωτογενής

εμφάνιση

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

Ο Περιβαλλοντικός στόχος ταυτίζεται με τον Ειδικό Στόχο του Προγράμματος «Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της
ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα»
Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου το πρόγραμμα θα υλοποιήσει δράσεις και έργα,
τα οποία θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας έναντι των επιπτώσεων των
φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
Οι επιπτώσεις θα είναι πρωτογενής και θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας
έναντι των κλιματικών καταστροφών και θα έχουν θετική επίπτωση στην προστασία της ζωής
και της περιουσίας των κατοίκων και των επισκεπτών
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Ζ.4.9. Περιβαλλοντικός στόχος: Κοινωνική και εδαφική συνοχή
Εξειδικεύεται περαιτέρω με τις ακόλουθες επιδιώξεις:


Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.



Προώθηση έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων.



Αναβάθμιση κοινωνικής υποδομής υγείας, πρόνοιας, έρευνας και εκπαίδευσης.



Προώθηση της απασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων του πληθυσμού.



Στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των Ρομά.



Καταπολέμηση της φτώχιας.



Παραγωγή γνώσης για το τουριστικό προϊόν.



Αναβάθμιση οδικών προσβάσεων και διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ.
Πίνακας Ζ.11. Αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το στόχο της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής
Ως προς το

είδος

χρόνο

Προσωρινή

•

Μόνιμη

•

οικονομικού μετασχηματισμού της

Μακροπρόθεσμη

Ενίσχυση του παραγωγικού και

την
ένταση

Μεσοπρόθεσμη

Θετική

(σχετιζόμενη με το στόχο)

Ως προς

Βραχυπρόθεσμη

Προτεραιότητα

Δευτερογενής

Πρωτογενής

εμφάνιση

Αρνητική

την

Ως προς το

Ουδέτερη

Ως προς

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Περιφέρειας
Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της

•

Περιφέρειας
Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης
της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+)
Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη
των αστικών περιοχών και της

•

•

•

•

•

•

•

υπαίθρου

Η σχέση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ενίσχυσης

του

παραγωγικού

και

οικονομικού

μετασχηματισμού

της

Περιφέρειας,

προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των
προηγμένων τεχνολογιών.



Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους
ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές.



Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών
επενδύσεων.



Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την
επιχειρηματικότητα.
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Η επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο για τις λειτουργίες του
δημοσίου όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και η προώθηση της έρευνας και
καινοτομίας των επιχειρήσεων, συνδέονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους και
την επέκταση του παραγωγικού τους αποτελέσματος. Τέτοιες επιλογές ενισχύουν την
οικονομία της Περιφέρειας, ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή μέσω διατήρησης και
επέκτασης του εισοδήματος ενώ παρεμβαίνουν και στην αποδοτικότητα των προσφερόμενων
δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η σχέση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας, προσδιορίζεται κυρίως με τις ακόλουθες
ειδικές προτεραιότητες:


Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης,
ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με
καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.

Η επέκταση, αναβάθμιση και βελτίωση των οδικών υποδομών επιμέρους τμημάτων της
Περιφέρειας αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης ευρύτερα οδικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας,
αυξάνουν την προσβασιμότητα και τη διασύνδεση του περιφερειακού χώρου. Έτσι ενισχύεται
η συνδεσιμότητα περιοχών και πληθυσμού της Περιφέρειας με σημαντικά αστικά κέντρα και
βελτιώνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Αμφίδρομα, ενισχύονται οι
συνθήκες προσβασιμότητας του περιφερειακού χώρου γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί με
την αύξηση της επισκεψιμότητας για τουριστικούς ή άλλους λόγους.
Η σχέση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ενίσχυσης της κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), προσδιορίζεται
κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά
βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων

υποδομών,

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και on
line εκπαίδευσης και κατάρτισης.


Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και προώθηση της
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην
φροντίδα βασισμένη στην κοινότητα και στην οικογένεια.



Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική
ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία.



Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν
εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών
ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.



Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την
αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της
έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας.



Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.
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Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά.



Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως ατόμων τρίτων χωρών.



Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά
προσιτές

υπηρεσίες

εκσυγχρονισμός

των

συστημάτων

κοινωνικής

προστασίας,

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία
βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.


Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών.

Η αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, των συνθηκών
πρόσβασης σε αυτά, η προώθηση της απασχόλησης, η στήριξη ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού, η αντιμετώπιση της φτώχειας και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος βάσει
της προβολής των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, συμβάλουν ουσιαστικά στην
προστασία του πληθυσμού και την αναβάθμιση του κοινωνικού κεφαλαίου. Τέτοιες επιλογές
ενισχύουν το πλέγμα προστασίας του πληθυσμού αναφορικά με την πρόσβαση αυτού σε
ικανοποιητικές συνθήκες υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. Επίσης ενισχύουν το κοινωνικό
κεφάλαιο μέσα από τη στήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και της
γνώσης επί κρίσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων όπως ο οικοτουρισμός. Παράλληλα
βελτιώνουν τις συνθήκες συνοχής του πληθυσμού μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος και
των ευπαθών ομάδων αλλά και των ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες μειονεξίας.
Η σχέση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την αναπτυξιακή προτεραιότητα της
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου, προσδιορίζεται
κυρίως με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:


Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).



Ενίσχυση της ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας εκτός αστικών περιοχών.

Η στήριξη οικονομικών κλάδων του περιφερειακού χώρου όπως ο τουρισμός – οικοτουρισμός
μπορεί να ενισχύει την απασχόληση και το εισόδημα σε εδαφικές ζώνες με μικρό παραγωγικό
βάθος. Η παραγωγική διαφοροποίηση και ενδυνάμωση χωρικών τμημάτων της Περιφέρειας
με αξιόλογα φυσικά και ανθρωπογενή αποθέματα, οδηγεί σε ενίσχυση των τοπικών
συστημάτων γεγονός που συνδέεται και με τη συνοχή του πληθυσμού.
Βάσει

αυτών

των

διαπιστώσεων

οι

επιπτώσεις

είναι

κυρίως

πρωτογενείς

καθώς

περιλαμβάνουν δράσεις που αφενός στοχεύουν στην προστασία του πληθυσμού και στην
ανάπτυξη και του ανθρώπινου κεφαλαίου ενώ αφετέρου στοχεύουν στην παραγωγική
αναδιάρθρωση πτυχών της περιφερειακής οικονομίας. Επίσης θεωρούνται και δευτερογενείς
διότι το ζήτημα της συνοχής προσεγγίζεται και από την εδαφική του πλευρά μέσα από τη
βελτίωση της προσβασιμότητας του περιφερειακού χώρου. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις
είναι θετικές καθώς επιχειρούν να παρέμβουν στην κοινωνικοικονομική πραγματικότητα της
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Περιφέρειας με την επιδίωξη βελτίωσης της αναπτυξιακής της προοπτικής. Εκφράζονται
κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς η πραγματική επίδραση στον δράσεων
στήριξης στη συνοχή της Περιφέρειας απαιτεί χρόνο ώστε να δώσει ορατά αποτελέσματα.
Ωστόσο, αρκετές δράσεις άμεσης εμπλοκής και ενίσχυσης του πληθυσμού αποδίδουν σαφώς
στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ειδικά αυτές που έχουν βραχυχρόνια απόδοση μπορούν να
χαρακτηριστούν ως προσωρινές. Αντίθετα, ενέργειες που φαίνεται να αποδίδουν στον
μακροπρόθεσμο ορίζοντα έχουν μονιμότερα στοιχεία επίδρασης στην κοινωνική και εδαφική
συνοχή της Περιφέρειας.
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Ζ.5. ΣΩΡΕΥΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΝΆ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΣΤΌΧΟ
Ζ.5.1. Διατήρηση βιοποικιλότητας
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ανάδειξη των φυσικών αποθεμάτων και των
προστατευόμενων οικολογικά ζωνών καθώς και η ενίσχυση της παραγωγής γνώσης για τις
ζώνες φυσικού ενδιαφέροντος. Η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της
παραγωγής γνώσης επί αυτών υπό το πρίσμα προώθησης του τουριστικού προϊόντος και
ειδικότερα του οικοτουρισμού, οδηγεί προοπτικά σε καλύτερη κατανόηση των οικολογικών
αποθεμάτων γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια προστασίας και διατήρησής τους.
Ζ.5.2. Προστασία και αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων αναμένεται θετικό – πρωτογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η διασφάλιση της πρόσβασης του
πληθυσμού σε νερό, η υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων καθώς και η
υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος μέτρων του ΣΔΛΑΠ. Αυτές οι επιδιώξεις,
δημιουργεί εμφανείς προϋποθέσεις προστασίας των υδάτων της Περιφέρειας, ενισχύουν την
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των αποδεκτών από τη
ρύπανση αλλά και την εν γένει προσέγγιση των στόχων του ΣΔΛΑΠ αναφορικά με την
αποκατάσταση μιας καλής ποσοτικής, χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτινων
σωμάτων.
Ζ.5.3. Προστασία και ανάδειξη του τοπίου
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
ανάδειξη του τοπίου αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε αστικές ζώνες και στην
ύπαιθρο και η ανάδειξη φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων. Η υλοποίηση μέσω
πρωτοβουλιών και δράσεων: α) εντός αστικού χώρου όπως η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και β) στην ύπαιθρο μέσω αξιοποίησης των φυσικών και αθρωπογενών
αποθεμάτων υπό το πρίσμα της αναδιάταξης του παραγωγικού προτύπου με την ενίσχυση
μορφών τουρισμού, δημιουργεί συνθήκες προστασίας και ανάδειξης των κρίσιμων στοιχείων
του τοπίου της Περιφέρειας. Οι καλύτερες συνθήκες κινητικότητας του πληθυσμού εντός
αστικών συγκεντρώσεων συνδυάζεται με την αναμόρφωση στοιχείων και χαρακτηριστικών
του αστικού τοπίου. Επίσης η ένταξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε νέες αναπτυξιακές
ευκαιρίες

όπως

ο

τουρισμός

–

οικοτουρισμός

αποτελεί

παράγοντα

προστασίας

των

αποθεμάτων τα οποία συνδέονται και με την τοπιολογική διατήρηση περιοχών της υπαίθρου.
Ζ.5.4. Προστασία των εδαφών
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την προστασία και
ανάδειξη του τοπίου αναμένεται θετικό καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις
επιχειρείται η υποστήριξη επενδύσεων διαχείρισης αστικών λυμάτων και η πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών. Η υλοποίηση
προβλέψεων επεξεργασίας και ενδεδειγμένης διάθεσης των αστικών λυμάτων και δράσεων
ενίσχυσης

της

πρόληψης

λόγω

επίτασης

του

φαινομένου

της
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διαμορφώνει παράγοντες για την προστασία των εδαφών της Περιφέρειας. Τέτοιες επιλογές
ενισχύουν την προστασία των αποδεκτών (έδαφος) από τη ρύπανση, την προστασία του
φυσικού πόρου έδαφος από κινδύνους ερημοποίησης και την εν γένει προστασία των
φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από κινδύνους και καταστροφές.
Ζ.5.5. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανση
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης, η επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση
και η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού
αποθέματος, η προώθηση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και την τηλεθέρμανση, μπορούν να
συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συγκράτηση και αντικατάσταση ορυκτών
καυσίμων. Η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως αυτής που προέρχεται από την καύση ορυκτών
καυσίμων,

μειώνει

την

έκλυση

στην

ατμόσφαιρα

αερίων

ρύπων.

Ταυτόχρονα

η

αντικατάσταση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων από ΑΠΕ ομοίως βοηθά στην
συγκράτηση χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση πρωτοβουλιών και
δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας συμβάλει αποφασιστικά στην
απομείωση των συνθηκών επιβάρυνσης του αστικού περιβάλλοντος με αέριους ρύπους.
Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία των σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων
γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας του πληθυσμού εντός
αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των εκλυόμενων ρύπων από τη λειτουργία των
οχημάτων.
Ζ.5.6. Αντιμετώπιση οχλήσεων θορύβου
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την αντιμετώπιση
οχλήσεων θορύβου αναμένεται θετικό – δευτερογενώς εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα
εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η
υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
συμβάλει

αποφασιστικά

περιβάλλοντος

στην

με θόρυβο.

απομείωση

των

συνθηκών

επιβάρυνσης

Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τη

του

αστικού

βιώσιμη λειτουργία των

σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων γεγονός που προβάλλεται στη βελτίωση των συνθηκών
κινητικότητας του πληθυσμού εντός αστικών κέντρων και άρα ελάττωσης των εκλυόμενων
επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία των οχημάτων.
Ζ.5.7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ανάδειξη και αποκατάσταση
μνημείων και η βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων. Η ανάπτυξη και
ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα, μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στους πολιτιστικού
πόρους. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών πόρων ενεργοποιεί δράσεις και
λειτουργίες προστασίας και ανάδειξής τους. Επίσης, η βιώσιμη ένταξη των πολιτιστικών
πόρων σε ενέργειες και πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης αλλά και η προώθησής τους
μέσω της ψηφιακής προσβασιμότητας, συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία τους καθώς
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δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν
ακριβώς στην προστασία του αποθέματος και της ενδεδειγμένης ένταξής του σε παραγωγικές
επιδιώξεις.
Ζ.5.8. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς εκφραζόμενο,
καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης, η επέκταση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και στην τηλεθέρμανση, η
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών και η
ευαισθητοποίηση

του

πληθυσμού.

Ο

εκσυγχρονισμός

του

κτηριακού αποθέματος,

η

προώθηση των ΑΠΕ στην κτηριοδομή και την τηλεθέρμανση και η ενίσχυση δράσεων
πρόληψης, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δημιουργία
προϋποθέσεων ανταπόκρισης στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η εξοικονόμηση
ενέργειας, κυρίως αυτής που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, μειώνει την
έκλυση στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα η αντικατάσταση των
ενεργειακών αναγκών των κτιρίων από ΑΠΕ ομοίως βοηθά στην συγκράτηση χρήση ορυκτών
καυσίμων. Κρίσιμη θεωρείται η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού καθώς η ενεργή συμμετοχή
των

πολιτών

συμβάλει

στην

επιτυχή

υλοποίηση

των

επιλογών.

Τέτοιοι

μηχανισμοί

ανταπόκρισης, θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν προοπτικά στη σταθεροποίηση του
φαινομένου και άρα στην προστασία φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων από
καταστροφές.
Ζ.5.9. Κοινωνική και εδαφική συνοχή
Το σωρευτικό αποτέλεσμα των επιλογών του Προγράμματος ως προς την ενδυνάμωση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αναμένεται θετικό – πρωτογενώς και δευτερογενώς
εκφραζόμενο, καθώς μέσα από μέτρα εφαρμογής και δράσεις επιχειρείται η ενίσχυση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων, η
αναβάθμιση της κοινωνικής υποδομής υγείας, πρόνοιας, έρευνας και εκπαίδευσης, η
προώθηση της απασχόλησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του πληθυσμού, η στήριξη
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των Ρομά, η καταπολέμηση της φτώχιας, η παραγωγή
γνώσης για το τουριστικό προϊόν και η αναβάθμιση οδικών προσβάσεων και διασύνδεσης με
τα ΔΕΔ-Μ.
Η επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο για τις λειτουργίες του
δημοσίου όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και η προώθηση της έρευνας και
καινοτομίας των επιχειρήσεων, συνδέονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους και
την επέκταση του παραγωγικού τους αποτελέσματος. Τέτοιες επιλογές ενισχύουν την
οικονομία της Περιφέρειας, ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή μέσω διατήρησης και
επέκτασης του εισοδήματος ενώ παρεμβαίνουν και στην αποδοτικότητα των προσφερόμενων
δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επίσης, η επέκταση, αναβάθμιση και βελτίωση των
οδικών υποδομών επιμέρους τμημάτων της Περιφέρειας αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης
σε ευρύτερα οδικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας, αυξάνουν την προσβασιμότητα και τη
διασύνδεση του περιφερειακού χώρου. Έτσι ενισχύεται η συνδεσιμότητα περιοχών και
πληθυσμού της Περιφέρειας με σημαντικά αστικά κέντρα και βελτιώνεται η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Αμφίδρομα, ενισχύονται οι συνθήκες προσβασιμότητας του
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περιφερειακού

χώρου

γεγονός

που

μπορεί

να

συσχετιστεί

με

την

αύξηση

της

επισκεψιμότητας για τουριστικούς ή άλλους λόγους.
Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, των
συνθηκών πρόσβασης σε αυτά, η προώθηση της απασχόλησης, η στήριξη ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, η αντιμετώπιση της φτώχειας και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος
βάσει της προβολής των φυσικών και ανθρωπογενών αποθεμάτων, συμβάλουν ουσιαστικά
στην προστασία του πληθυσμού και την αναβάθμιση του κοινωνικού κεφαλαίου. Τέτοιες
επιλογές ενισχύουν το πλέγμα προστασίας του πληθυσμού αναφορικά με την πρόσβαση
αυτού σε ικανοποιητικές συνθήκες υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. Επίσης ενισχύουν το
κοινωνικό κεφάλαιο μέσα από τη στήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά
και της γνώσης επί κρίσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων όπως ο οικοτουρισμός. Παράλληλα
βελτιώνουν τις συνθήκες συνοχής του πληθυσμού μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος και
των ευπαθών ομάδων αλλά και των ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες μειονεξίας. Τέλος, η
στήριξη οικονομικών κλάδων του περιφερειακού χώρου όπως ο τουρισμός – οικοτουρισμός
μπορεί να ενισχύει την απασχόληση και το εισόδημα σε εδαφικές ζώνες με μικρό παραγωγικό
βάθος. Η παραγωγική διαφοροποίηση και ενδυνάμωση χωρικών τμημάτων της Περιφέρειας
με αξιόλογα φυσικά και ανθρωπογενή αποθέματα, οδηγεί σε ενίσχυση των τοπικών
συστημάτων γεγονός που συνδέεται και με τη συνοχή του πληθυσμού.
Ζ.6 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΑΡΧΉΣ «ΜΗ ΠΡΌΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉΣ ΒΛΆΒΗΣ»
Εξετάζεται για το Πρόγραμμα η πιθανότητα πρόκλησης «σημαντικής ζημίας» για τους έξι
περιβαλλοντικούς στόχους που καλύπτονται από τον ταξινομικό κανονισμό. Συγκεκριμένα μια
δραστηριότητα θεωρείται ότι βλάπτει σημαντικά:
1. τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής εάν οδηγηθεί σε σημαντικές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου (GHG);
2. την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εάν οι αρνητικές επιπτώσεις του τρέχοντος
κλίματος και του αναμενόμενου μελλοντικού κλίματος, σχετικά με την ίδια τη
δραστηριότητα ή στους ανθρώπους, τη φύση ή τα περιουσιακά στοιχεία;
3. τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, εάν είναι
επιζήμιο για την καλή κατάσταση ή για το καλό οικολογικό δυναμικό των φορέων των
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδάτων,
ή στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων;
4. την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων πρόληψης και
ανακύκλωσης, εάν οδηγεί σε σημαντική αναποτελεσματικότητα στη χρήση υλικών ή
άμεση ή έμμεση χρήση των φυσικών πόρων ή εάν αυξάνει σημαντικά την παραγωγή,
αποτέφρωσης ή διάθεσης αποβλήτων, ή εάν η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων
μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και μακροχρόνια περιβαλλοντική ζημία;
5. στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης εάν υπάρχει σημαντική αύξηση των
εκπομπών ρύπων στον αέρα, τα ύδατα ή την ξηρά;
6. την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εάν είναι σημαντικά επιζήμια για την καλή κατάσταση και την ανθεκτικότητα των
οικοσυστημάτων ή αν είναι επιζήμια για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και
των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων της Ένωσης.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Κεφαλαίου Ζ5 η πιθανότητα πρόκλησης σημαντικής
ζημιάς είναι πολύ μικρή και αντιμετωπίσιμη.
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Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η.1. ΜΈΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τους στόχους περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης που τεκμηριώθηκαν
ως συναφείς με τις επιλογές του Προγράμματος, η γενική εκτίμηση αφορά σε μια θετική
επίπτωση – επίδραση του Προγράμματος η οποία εκφράζεται τόσο πρωτογενώς όσο και
δευτερογενώς. Προκειμένου όμως ο βαθμός της συνέργειας αυτής να μεγιστοποιηθεί και να
αποφευχθούν τυχών αρνητικές επιπτώσεις, εκτιμάται ως αναγκαίος ο συνυπολογισμός των
ακόλουθων.
Τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος την πρόληψη, τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την υλοποίηση
δράσεων που θα ενταχθούν στο Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 – 2027, περιλαμβάνουν ενέργειες
ελέγχου, αρχές και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τις αρμόδιες αρχές. Κύριος
φορέας για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων είναι η υπηρεσία διαχείρισης του
Προγράμματος. Η εφαρμογή των επιμέρους μέτρων γίνεται βάση της κείμενης νομοθεσίας
από την κατά περίπτωση έχουσα την σχετική αρμοδιότητα υπηρεσία. Τα μέτρα διαχωρίζονται
ως προς το χαρακτήρα κα την εφαρμογή τους σε αυτά που αφορούν τις υποχρεώσεις
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως ισχύουν βάση του σχετικού πλαισίου και τα
ειδικά μέτρα που αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις του Προγράμματος.
1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.


Η επιλεξιμότητα των τύπων δράσεων / έργων από το πρόγραμμα δεν μεταβάλει σε
καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και η παρούσα έγκριση όρων του προγράμματος δεν
υποκαθιστά

καμία

από

τις σχετικές

υποχρεώσεις

των

φορέων

υλοποίησης -

λειτουργίας των έργων - δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.


Για την ένταξη οποιουδήποτε έργου προς χρηματοδότηση, είναι υποχρεωτικό να
έχουν ακολουθηθεί και τηρηθεί οι κατά περίπτωση ισχύουσες (είδος έργου /
δραστηριότητα) διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως αυτές ορίζονται από
την σχετική νομοθεσία και όπως αυτή ισχύει κατά την περίοδο υποβολής της πρόταση
προς χρηματοδότηση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από αρμόδια αρχή η απόφαση αυτή θα αποτελεί
μέρος του φακέλου των στοιχείων του έργου, ο οποίος θα ελέγχεται κατά την
διαδικασία ένταξης των έργων.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί μέρος του προς χρηματοδότηση έργου ή
εξαρτάται από αυτή, θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όπου
θα καθορίζεται ο εναλλακτικός χρόνος κατά τον οποίο τα απαιτούμενα σε κάθε
περίπτωση έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν και συμπληρωθούν.


Ο έλεγχος και η ενσωμάτωση των αναφερομένων στην ΣΜΠΕ προϋποθέσεων στις
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται από τις αρμόδιες για την
αδειοδότηση υπηρεσίες.



Διαπίστωση μη τήρησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνονται
στους φακέλους έγκρισης των έργων / υποέργων από αρμόδιες υπηρεσίες ή κατά τις
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διαδικασίες ελέγχου του Προγράμματος που μπορούν να οδηγήσουν σε απένταξη των
σχετικών πράξεων από το Πρόγραμμα.
2. Λοιπά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της
περιβαλλοντικής διάστασης του προγράμματος
Τα

μέτρα

αυτά

αφορούν

κυρίως

την

αρχή

διαχείρισης

και

παρακολούθησης

του

προγράμματος και ενσωματώνονται είτε ως ενέργειες ελέγχου κατά την εξέταση των
φακέλων των προς ένταξη πράξεων / έργων, είτε ως μέτρα (υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα)
που θα ενσωματωθούν κατά τις ενέργειες υλοποίηση του προγράμματος και κατά κύριο λόγω
κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων.


Σε έργα τεχνολογικής ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή άλλα έργα που δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να
προσδιορίζεται εκ των προτέρων από τους φορείς της πρότασης αν υπάρχει
πιθανότητα παραγωγής επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων ή η χρήση ελεγχόμενων
περιβαλλοντικά ουσιών ή ακτινοβολιών και να προσκομίζεται βεβαίωση ότι τα
απόβλητα αυτά γίνονται δεκτά από πιστοποιημένο φορέα ή μονάδα διαχείρισης.



Ο έλεγχος της καταλληλόλητας της χωροθέτησης δραστηριοτήτων πραγματοποιείται
κατά την διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ή την έκδοση αδειών
κατασκευών. Θα ήταν ωστόσο επιθυμητό οι επενδύσεις προς δραστηριότητες να
κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου οι εν λόγω δραστηριότητα
αποτελεί κύρια θεσμοθετημένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια χρήσεων γης
και κατόπιν σε περιοχές όπου υπάρχει γενική καταλληλόλητα.

Η υλοποίηση του

μέτρου αυτού μπορεί να γίνει μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
για την ένταξη έργων με πρόβλεψη ειδικής πριμοδότησης.


Σε περιοχές που η κατάσταση των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων χαρακτηρίζεται
από το Σχέδιο Διαχείρισης ως κατώτερης της καλής κατάστασης, ή σε περιοχές που
εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών του οικείου ΥΔ, με σύμφωνη
γνώμη και αδειοδότηση από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων είναι επιθυμητό κατά την
διαμόρφωση κριτηρίων για την ένταξη πράξεων να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ενσωμάτωση

έργων

"πρασίνων

τεχνολογιών"

όπως

εξοικονόμηση

ύδατος,

ανακύκλωσης υδάτων, επεξεργασίας αποβλήτων, επανεμπλουτισμού κ.ο.κ..


Στο βαθμό που είναι δυνατόν και επιθυμητό για την επίτευξη των κύριων στόχων της
κάθε επιμέρους δράσης που αφορά ενισχύσεις προς επιχειρήσεις (επιχειρηματικότητα
- καινοτομία - ανταγωνιστικότητα), είναι σκόπιμο να εξετάζεται η δυνατότητα
υποστήριξης ενεργειών που προωθούν την ενσωμάτωση και χρήση "πρασίνων
τεχνολογιών"

στις

(συμπεριλαμβανομένης

παραγωγικές
της

διαδικασίες

γεωθερμίας)

ή

όπως,

άλλων

η

χρήση

βιοκλιματικών

ΑΠΕ

τεχνικών

σχεδιασμού, ή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας / υδάτων, ή προηγμένων (άνω
των απαιτήσεων εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων) συστημάτων πρόληψης και
περιορισμού αποβλήτων στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση ενέργειες - δαπάνες των
πράξεων.


Δράσεις τουριστικής ανάπτυξης ή άλλες δραστηριότητες εντός περιοχών Natura 2000
θα πρέπει να τεκμηριώνουν την συνάφεια, την συνέπεια και την συμμόρφωση τους
στα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών αυτών.

Σε περιπτώσεις που τα έργα αυτά

αναφέρονται σε περιοχές με Φορέα Διαχείρισης, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη
του ΦΔ.
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Για τις εντάξεις έργων Ύδρευσης ή έργων που αφορούν την διαχείριση υδατικών
πόρων και λυμάτων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε έργα εφαρμογής των
μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.



Όταν εκτελούνται δράσεις που περιλαμβάνουν ενέργειες αντικατάστασης εξοπλισμού,
ανακαίνισης - ανακατασκευής κτιρίων, αντικατάστασης οχημάτων - μηχανημάτων, ο
φορέας του έργου στην πρόταση του να περιγράψει τα μέτρα που λαμβάνει για την
ένταξη των ρευμάτων αποβλήτων στο ενδεδειγμένο σύστημα διαχείρισης και την
μεγιστοποίηση της επανάχρησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.

Η.2. ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των επιπτώσεων του Προγράμματος είναι αναγκαίος,
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση μέσα από τη
σύνταξη Ετήσιων Εκθέσεων. Η ΣΜΠΕ αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια εντοπισμού των
επιπτώσεων ενός Προγράμματος που δε διαθέτει ακόμα πλήρη εξειδίκευση αλλά και
καθορισμός δεικτών για την παρακολούθησή τους ως προς τις δυνάμενες επιπτώσεις επιδράσεις. Στόχοι συνεπώς της παρακολούθησης είναι:


Να επαληθευτούν και να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιπτώσεις του
προγράμματος κατά τη διάρκεια (on-going) εκτέλεσής του.



Να πιστοποιηθεί ότι τα μέτρα αντιμετώπισης, που προτάθηκαν για την πρόληψη και
των

περιορισμό

των

επιπτώσεων,

υλοποιήθηκαν

και

να

εξεταστεί

η

αποτελεσματικότητά τους.


Να αξιολογηθεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τη
ΣΜΠΕ.



Να σχεδιαστούν και υιοθετηθούν τυχόν νέα μέτρα ή δράσεις σε περίπτωση που
ανιχνευτούν, πέραν του ανεκτού, περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για τον έλεγχο των επιπτώσεων και την παρακολούθηση επιλέχθηκε ένα σύστημα δεικτών, το
οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Για την επιλογή αξιοποιήθηκε κατά το
δυνατό (και σκόπιμο) η χρήση Κοινών Δεικτών Πλαισίου Εκροών / Αποτελεσμάτων(RCO /
RCR) παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η επιλογή αυτή έγινε αφενός λόγω της

απόλυτης και συνεχούς σύνδεσης των δεικτών με τις δράσεις του προγράμματος αφετέρου
γιατί δεν αυξάνει τον φόρτο διαχείρισης του προγράμματος. Όπου απαιτείται / είναι σκόπιμο
έχουν προστεθεί περαιτέρω Ειδικοί Δείκτες (SO /SR). Τιμές δίνονται μόνο στις περιπτώσεις
που ορίζονται από το Πρόγραμμα ή κανονιστικά έγγραφα.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και

χρησιμεύουν μόνο για την αποτίμηση της αποδοτικότητας του σχεδιασμού.

Στόχος του

συστήματος παρακολύθησης είναι η καταγραφή των τιμών των δεικτών και όχι η ανάρτηση
τιμών στόχου.
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Πίνακας Η.1. Πλαίσιο δεικτών παρακολούθησης Προγράμματος
Τιμή Στόχος -

Προτεραι-

Δείκτης

ότητα

Μονάδες
Μέτρησης

Σκοπιμότητα - Μεθοδολογία
υπολογισμού –

Περίοδος
αναφοράς,
Πηγή

Βάσει κατανομής δαπανών (ΔΔ) στα
Θεματική
Σύνολο

τουλάχιστον 30%

συγκέντρωση πόρων
για το Κλίμα

(κανονιστική
Δέσμευση)

Πεδία Παρέμβασης και σύμφωνα με
τα ποσοστά συνεισφοράς που
ορίζονται στον Πίνακα του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού

Ανά έτος
σωρευτικά
ΟΠΣ

Κοινών Διατάξεων
Βάσει κατανομής δαπανών (ΔΔ) στα
30%

Θεματική
Σύνολο

συγκέντρωση πόρων
για το Περιβάλλον

% (δεν υπάρχει
Κανονιστική
δέσμευση)

Πεδία Παρέμβασης και σύμφωνα με
τα ποσοστά συνεισφοράς που
ορίζονται στον Πίνακα του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού

Ανά έτος
σωρευτικά
ΟΠΣ

Κοινών Διατάξεων
Καταμετράει το
RCO01

σύνολο των

'Υποστηριζόμενες
1

παραγωγικών

επιχειρήσεις (από τις

δραστηριοτήτων

οποίες: πολύ μικρές,

που

μικρές, μεσαίες,
μεγάλες)

χρηματοδοτούνται
από το

Δείκτης Κοινού πλαισίου,
καταχωρείται από τα ΤΔΕ των

Ανά έτος

έργων. Κάθε επιχείρηση

σωρευτικά

προσμετράτε ανά συμμετοχή στο

ΟΠΣ

πρόγραμμα και όχι «μοναδικά»

Πρόγραμμα
Συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου για τις
υποστηριζόμενες οντότητες ή
διεργασίες. Η τιμή βάσης αναφέρεται

2

Μείωση της Ετήσιας

στο επίπεδο των εκτιμώμενων

κατανάλωση

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

πρωτογενούς

κατά τη διάρκεια του έτους πριν από

Ανά έτος,

την έναρξη της παρέμβασης και η

σωρευτικά

οποίας: κατοικίες,

επιτευχθείσα τιμή υπολογίζεται ως οι

ΟΠΣ

δημόσια κτίρια,

συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές

επιχειρήσεις, άλλα)

αερίων του θερμοκηπίου με βάση το

ενέργειας (εκ της

5.000 MWh/y

επιτευχθέν επίπεδο ενεργειακής
απόδοσης κατά τη διάρκεια του
έτους μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης.

2

230

Πληθυσμός που

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές όπου

ωφελείται από

κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται

Ανά έτος,

δράσεις πρόληψης,

σημαντικά οι υποδομές προστασίας

σωρευτικά

(συμπεριλαμβανομένων των

Τεχνικά Δελτία

διαχείρισης φυσικών

πράσινων υποδομών για την

Έργων - ΟΠΣ

κινδύνων

προσαρμογή στην κλιματική

αντιμετώπισης και

283.689 Άτομα
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Τιμή Στόχος -

Προτεραι-

Δείκτης

ότητα

Μονάδες

Σκοπιμότητα - Μεθοδολογία
υπολογισμού –

Μέτρησης

Περίοδος
αναφοράς,
Πηγή

αλλαγή), προκειμένου να μειωθεί η
τρωτότητα στους κινδύνους
πλημμύρας. Για τον υπολογισμό του
δείκτη θα πρέπει να καταργείται η
διπλή καταμέτρηση. Ο πληθυσμός σε
μια δεδομένη περιοχή θα πρέπει να
υπολογίζεται μία φορά, ακόμη και αν
καλύπτεται από διάφορα έργα που
χρηματοδοτούνται στον ίδιο ειδικό
στόχο
Πρόσθετος πληθυσμός συνδεδεμένος
με τουλάχιστον δευτερογενή
RCR42 Πληθυσμός

επεξεργασία λυμάτων ως

συνδεδεμένος

αποτέλεσμα των ενταγμένων έργων.

τουλάχιστον σε
2

δευτερεύον δημόσιο
σύστημα

100% για
οικισμούς Α, Β, Γ
προτεραιότητας

Η δευτερογενής επεξεργασία
λυμάτων αναφέρεται στην
επεξεργασία των αστικών λυμάτων

επεξεργασίας υγρών

με διαδικασία που περιλαμβάνει

αποβλήτων

γενικά βιολογική επεξεργασία

Τουλάχιστον
έναν χρόνο
μετά την
κατασκευή
Τεχνικά Δελτία
Έργων

σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας
91/271/ΕΚ
Υπολογίζεται η έκταση των
Έκταση Οικοτόπων

οικοτόπων από τους οποίους

εντός ορίων περιοχών

διέρχονται οι υποστηριζόμενοι από

Natura 2000 που
κατακερματίζεται από
3

Ελαχιστοποίηση ή
αποφυγή

νέα, αναβαθμισμένα ή

το πρόγραμμα άξονες και
καταγράφεται πόσο επηρεάζονται
οικότοποι προτεραιότητας. Η

εκσυγχρονισμένα

Μονάδα

οδικά τμήματα: εκ

Μέτρησης: Km2

ερμηνεία του δείκτη θα πρέπει να
συνοδευτεί με ποιοτική εκτίμηση των

των οποίων οικότοποι

μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων

προτεραιότηας (%)

όπως περιγράφονται στις ΑΕΠΟ των
έργων

RCO77
4

τουριστικών χώρων

15

4/5

ενίσχυσης της
αυταπασχόλησης της
επιχειρηματικότητας

των υστέρων
για την
περίοδο ενός
έτους μετά την
ολοκλήρωση
της
παρέμβασης.
Μετρήσεις ΑΕΠΟ

Αριθμός υποστηριζόμενων χώρων

ολοκλήρωση
των έργων
ΤΔΕ – ΟΠΣ

Ωφελούμενοι

κατάρτισης,

εκτιμάται εκ

την

που υποστηρίζονται

προγραμμάτων

αξία πρέπει να

Ανα έτος μετά

Αριθμός

πολιτιστικών και

Η επιτευχθείσα

Καταμετράται το σύνολο των
Μονάδα
Μέτρησης:
Δικαιούχοι
(άτομα)

συμμετεχόντων σε δράσεις του
προγράμματος που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώσεις και

Δελτία Εξόδου
Δικαιούχων
(microdata).

αναπτύσσουν δεξιότητες σε

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π-ΠΔΜ περιόδου 2021 - 2027

231

ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ / Advice ΑΕ, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

Προτεραιότητα

Τιμή Στόχος Δείκτης

Μονάδες
Μέτρησης

Σκοπιμότητα - Μεθοδολογία
υπολογισμού –

και της δια βίου

ζητήματα βιο-οικονομίας,

μάθησης που

προστασίας του περιβάλλοντος,

λαμβάνουν γνώσεις

ενεργειακής αποδοτικότητας και

και αναπτύσσουν

ΑΠΕ, κυκλικής οικονομίας, πολιτικής

δεξιότητες σε θέματα

προστασίας κ.ο.κ

Περίοδος
αναφοράς,
Πηγή

πράσινης οικονομίας
και προστασίας του
περιβάλλοντος
Επιφάνεια ανακαινισμένων /
πρόσφατα αναπτυγμένων δημόσια
RCO 114 Ανοιχτός
χώρος που
6

δημιουργείται ή
αποκαθίσταται σε

προσβάσιμων υπαίθριων χώρων. Ο
Μονάδα
Μέτρησης: Km2

αστικές περιοχές

δείκτης δεν περιλαμβάνει

Στο τέλος του

παρεμβάσεις που καλύπτονται από

Προγράμματος,

άλλους κοινούς δείκτες (όπως

ΟΠΣ

δρόμοι, αναμορφωμένες εκτάσεις
κ.λπ.). Εξαιρούνται οι εργασίες
συντήρησης και επισκευής.
Πληθυσμός που ζει σε ακτίνα 2
χιλιομέτρων από τη δημόσια πράσινη

RCR95 - Πληθυσμός
που έχει πρόσβαση σε
νέες ή βελτιωμένες
πράσινες υποδομές

Μονάδα
Μέτρησης: Άτομα

υποδομή που έχει κατασκευαστεί ή

Στο τέλος του

αναβαθμιστεί σημαντικά σε περιοχές

Προγράμματος,

εφαρμογής στρατηγικών Βιώσιμης

ΟΠΣ

Αστικής Ανάπτυξης και
υποστηρίζεται από τα έργα του ΕΠ.
Επιφάνεια αναμορφωμένων γης που
αποκαθίσταται εντός περιοχών
εφαρμογής Ολοκληρωμένων
Χωρικών Στρατηγικών (και ΒΑΑ), η

RCR52 -

οποία υποστηρίζεται από έργα του

Αναμορφωμένη γη

Π-ΠΔΜ και για την οποία η

που χρησιμοποιείται
για πράσινες

Μονάδα

περιοχές, κοινωνικές
κατοικίες, οικονομικές
ή άλλες χρήσεις

Μέτρησης: Km2

αποκατάσταση συμπληρώνεται από
σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε για
την ανάπλαση και

Στο τέλος του
Προγράμματος,
ΟΠΣ

επαναχρησιμοποίηση του χώρου
πρασίνου, κοινωνικής στέγασης,
οικονομικών, πολιτιστικών,
αθλητικών ή κοινοτικών
δραστηριοτήτων.
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Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Αναφορικά με το επίπεδο διερεύνησης που αφορά σε κείμενα πολιτικής, στρατηγικές εθνικού
και περιφερειακού επιπέδου, σχέδια διαχείρισης και άλλο υλικό που αφορά στην κατανόηση
της κατάστασης και του θεσμικού πλαισίου ευρύτερα δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα
πρόσβασης και ανάκτησης. Υπάρχει πλέον μεγάλη διαθεσιμότητα σε αναλύσεις και μελέτες
τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς δεν εντοπίστηκαν δυσκολίες
αναφορικά με βιβλιογραφικές πηγές – κρίσιμες για την κατανόηση των δεδομένων της
Περιφέρειας.
Αναφορικά με τη φάση δόμησης του Προγράμματος αυτού καθ’ αυτού το παρόν Παραδοτέο 1
της ΣΜΠΕ αξιοποίησε τη διαθέσιμη εισροή κειμένων της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχή το
οποίο ήταν καλά τεκμηριωμένο, ωστόσο όχι σε οριστική κατάσταση διότι δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη η διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς, εθνικούς και ευρωπαϊκού
επιπέδου. Αυτό επηρέασε σε κάποιο βαθμό τη σύνταξη του κεφ. Δ καθώς κάποια πεδία των
Μέτρων/Δράσεων προς υιοθέτηση δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Κατά συνέπεια, το
χρηματοδοτικό πλάνο που παρουσιάζεται πρέπει να θεωρείται και αυτό προσωρινό.
Η έννοια των εναλλακτικών δυνατοτήτων επιχειρήθηκε να εκφραστεί βάσει δυο γενικών
προσεγγίσεων.

Η

πρώτη

σχετίζεται

με

μια

περισσότερο

στρατηγική

αναφορά

που

διαπραγματεύεται την αναγκαιότητα ύπαρξης του Προγράμματος αυτού καθ’ αυτού και τη
σχέσης του με τα άλλα Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η δεύτερη
προσέγγιση επιχειρεί να προβάλει τις επιλογές που ήδη έχουν τεθεί ως κρίσιμες από τις
Διαχειριστικές Αρχές και δημιουργούν ένα σχετικά ανελαστικό πλαίσιο δόμησης του
Προγράμματος. Υπό αυτή την έννοια η εξέταση διαφορετικών εναλλακτικών έχει ήδη
ολοκληρωθεί σε ένα πρώιμο επίπεδο ανάλυσης από τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό. Η
ανάλυση των εναλλακτικών στη ΣΜΠΕ δεν μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το πλαίσιο που
έχει ήδη τεθεί ως προς την επιλεξιμότητας σειράς Μέτρων Εφαρμογής και Δράσεων.
Στη φάση διάγνωσης των δυνητικών επιπτώσεων – επιδράσεων, καθώς το Πρόγραμμα δεν
είναι χωρικά προσδιορισμένο, λειτουργεί με διαγωνιστικές διαδικασίες και παρέχει γενικές
περιγραφές του είδους των δράσεων που ενδέχεται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο κάθε
προτεραιότητας.

Επομένως,

είναι

δύσκολο

μερικές

φορές

να

προβλεφθούν

πιθανές

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ποσοτική βεβαιότητα, και ως εκ τούτου, η αρχή
της προφύλαξης έχει ληφθεί για την αξιολόγηση των επιπτώσεων – επιδράσεων.
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